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Úvodní slovo Václava Girsy

Milé kolegyně a kolegové, členky a členové ČNK ICOMOS,

dovolte mi několik slov na úvod mého působení ve funkci prezidenta ČNK ICOMOS. 
Především považuji za korektní zdůraznit, že jsem se neucházel o tento post
z vlastních ambicí, ale na základě výzvy dosavadního prezidenta docenta Josefa 
Štulce a opakovaného naléhání přátel.
Určitě bych se nenechal přemluvit k tomu, abych se postavil do kontradikce 
s Josefem Štulcem, jehož si opravdu velmi vážím. Jednak jako přítele, jednak jako
člověka nejzkušenějšího, osvědčeného a tudíž pro prezidentování ČNK ICOMOS
nejpovolanějšího.
Pro moje zvažování bylo důležité jednak rozhodnutí Josefa Štulce již nekandidovat na 
post prezidenta ale také současně i jeho příslib získat nejen jeho plnou podporu při 
volbách, ale zejména a hlavně jeho konkrétní pomoc v případě úspěchu volby.

Velmi si vážím vždy vysoce kvalifikovaných, uvážlivých, odborně stabilních, určitě 
diplomatických a v řadě případů z důvodů uchování morálního kreditu i velmi 
neohrožených postojů Josefa Štulce. Představuje velmi významnou a mezinárodně 
uznávanou osobnost, má mimořádné zásluhy o ochranu našeho kulturního dědictví,
byl a je důstojným nástupcem a pokračovatelem Dobroslava Líbala v ICOMOS. Josef 
Štulc přispěl významně k vynikajícímu jménu české památkové péče a bezesporu 
k posílení prestiže České republiky v zahraničí.  

Volbou trojice Štulc, Ouroda, Girsa s postavením obětavé Dagmar Michoinové do role 
generálního sekretáře, jste sami určili, že bude i v dalším období usilováno o 
přesgenerační kontinuitu – že i nadále bude zachována nepřerušená linie tradičního 
Líbalovsko – Štulcovského přístupu, který vychází z respektu ke stále aktuálním 
zásadám Benátské charty. Ta odmítá selektivní přístup k památkám a klade velký 
důraz na šetrný, citlivý přístup k hmotné substanci památky, nositelce kulturních 
hodnot v duchu evropských tradic, evropského vnímání autenticity.

Samozřejmě je zapotřebí nejen udržet a pokud možno i posílit mezinárodní kontakty 
a aktivitu ČNK v rámci nadnárodních struktur ICOMOS. Naším cílem je zvýšit aktivitu.
Tam směřuje záměr intenzivnějšího soustředění Josefa Štulce na tyto aktivity z pozice 
viceprezidenta, z pozice, která bude nyní významně umocněna též Vaším zvolením
Josefa Štulce čestným prezidentem ČNK ICOMOS.

Nezastupitelnou úlohu hraje každý národní komitét především ve vlastním prostředí, 
v regionu, s jehož problematikou je detailně obeznámen. Budeme společně klást silný
důraz na aktivitu ve prospěch záchrany našeho historického dědictví, s nabídkou 
odborné pomoci orgánům a institucím památkové péče. Partnerskou spolupráci 
nabízíme zejména Ministerstvu kultury a Národnímu památkovému ústavu. Budeme 
usilovat o využití potenciálu vysoké odbornosti členů ICOMOS k vědecko-výzkumné 
činnosti, k spolupráci na tvorbě jednotících metodických materiálů a pro jejich 
důslednější aplikaci v praxi. Každé lidské činnosti prospívá nadhled, v péči o kulturní
dědictví, zahrnující složité spektrum společenských vazeb nabývá na významu 
schopnost a vůle efektivního zužitkování podnětů zpětné reflexe. Proto v nezbytných 
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případech budeme připraveni poskytnout nezaujatý nadhled ke konkrétní 
problematice věcnou, korektní, ale vždy objektivní oponenturou.

Budeme upevňovat tradiční spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska. Významnou roli ČNK vidíme v součinnosti s občanskými iniciativami, jejichž 
cílem je ochrana či popularizace kulturního dědictví, v kooperaci s universitním 
prostředím, i v hledání užitečných témat spolupráce s privátní sférou.
Zaměříme se nejen na prosazování, ale také na širší popularizaci ohleduplnější, 
citlivější péče o historické dědictví, šíření našich myšlenek do prostředí mimo obor.
Jde nám o kvalitu života, životního prostředí, které je podmíněno uchováním
charakteristických kulturních rysů historických sídel a harmonického obrazu české 
krajiny. Jsme si věděni, že péče o kulturní odkaz národa musí být věcí všech, nejen
úzké skupiny odborníků. Nejsme samoúčelní staromilci. Ochranu a smysluplné, 
přitom však citlivé zapojení historického dědictví do současného života bereme nejen 
jako projev vlastenectví, za které se nestydíme, ale jako součást zodpovědného
přístupu k životnímu prostředí. Na tuto větší ohleduplnost se budeme muset 
soustředit postupně, ale ne s přílišným otálením všichni ve vlastním zájmu a zásady 
všestranné hospodárnosti co nejdříve osvojit.

Z důvodů zvýšení účinnosti práce ICOMOS a jeho prestiže a v návaznosti na prvotní 
impulz Dobroslava Líbala po jeho zvolení do funkce prezidenta ICOMOS se zaměříme
na další krok k posílení nezávislosti ČNK. Praxe potvrzuje, že skutečně partnerský 
vztah a tedy rovnoprávný dialog je vždy možný jen tehdy, jsou –li subjekty na sobě 
zcela nezávislé. Děkujeme všem, kteří nás v tomto podpoří konkrétní pomocí.

Budeme i nadále klást důraz na demokratický charakter organizace, na otevřený 
dialog a důslednou informovanost. Budeme vděčni nejen za Vaše připomínky i 
podněty k zlepšení práce ČNK ICOMOS, ale hlavně za Vaši angažovanost, aktivitu 
přinášející vlastní bohatou náplň jejího programu.
Velmi si cením Vaší volby, kterou jste dali zřetelně najevo, jak je i pro Vás důležitá 
kontinuita. Děkuji Vám za projevenou podporu i za budoucí spolupráci, na kterou se 
moc těším já i všichni Vámi nově zvolení zástupci ČNK ICOMOS. Velmi si budeme 
vážit laskavé podpory ze strany těch příznivců mimo obor, kterým také záleží na naší 
zemi.

Na Prosíčce dne 24. ledna 2015

  




