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Prezentace projektu 

pro hejtmana kraje Vysočina, MUDr. Jiřího Běhounka 

 „PAMÁTKY MÉHO KRAJE“ 

17. 8. – 18. 10. 2015 

Klášter sv. Jiří, Pražský hrad 
 

 

 

Organizátoři a partneři: 

  



PAMÁTKY MÉHO KRAJE 
Termín konání výstavy:   17. 8. – 18. 10. 2015 
Místo:     klášter sv. Jiří, Pražský hrad 
Organizátoři:    Správa Pražského hradu, Czech Architecture Week 
Partneři:     Asociace krajů České republiky, Národní památkový ústav 
Záštity:     Prezident České republiky, Miloš Zeman 
Slavnostní zahájení:   1. 10. 2015, 19:00 hod., Španělský sál, Pražský hrad 

 

1. Cíl výstavy: 

Představit českým a zahraničním návštěvníkům Pražského hradu známé i méně známé architektonické památky všech třinácti krajů České republiky a hlavního města Prahy. Výstava 

bude zaměřena místopisně, což znamená, že do expozic krajů budou začleněny velké mapy s vyznačením a popisem architektonicky hodnotných objektů, které v daném kraji stojí za 

návštěvu.  Ve spolupráci s Asociací krajů ČR, agenturou CzechTourism a Národním památkovým ústavem budou kraje prezentovány nejen svou architekturou, ale také svými 

krajovými specifiky a kulturními aktivitami, což dále přispěje k rozvoji cestovního ruchu. 

 

2. Expozice: 

Expozice celorepublikové výstavy Památky mého kraje představí českým a zahraničním návštěvníkům Pražského hradu známé i méně známé architektonické a kulturní památky všech 

třinácti krajů České republiky. Výstava bude zaměřena místopisně, což znamená, že do expozic krajů budou začleněny velké mapy s vyznačením a popisem architektonicky hodnotných 

objektů, které v daném kraji stojí za návštěvu. Expozice budou složeny z modelů, velkoformátových fotografií a audiovizuálních prezentací na obrazovkách.  

Výstava Památky mého kraje proběhne jako součást festivalu Architecture Week Praha, který se koná ve spolupráci se Správou Pražského hradu a pod záštitou Prezidenta ČR, pana 

Miloše Zemana. 

              

Pražský hrad            klášter sv. Jiří                   Rožmberský palác        Plečnikova vyhlídka  

  



  

  



      
 

 

  

VIZUALIZACE EXPOZICE KRAJE VYSOČINA 

EXPOZICE 

 



  



Mezinárodní odborná konference na téma 

„STRATEGIE FINANCOVÁNÍ OBNOVY NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK“ 
Termín:    30. 9. 2015, 10:00 hod. 

Místo konání:   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 

Cíl konference: 

Pozvat do Prahy odborníky a specialisty na strategii financování obnovy nemovitých kulturních památek nejen z fondů Evropské unie a seznámit zástupce měst a obcí se způsoby a 

možnostmi správného a efektivního financování, technologiemi čerpání financí a umožnit v rámci konference vzájemnou výměnu zkušeností a poznatků v této oblasti. 

Zahájení: 

Předseda asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje, JUDr. Michal Hašek 

Plánované příspěvky: 

1. Ministryně pro místní rozvoj ČR, Ing. Karla Šlechtová 

2. Ministr kultury ČR, Mgr. Daniel Herman 

3. Zástupce WHC UNESCO, Paříž 

4. Zástupce Evropské unie, Brusel 

Moderuje:  PhDr. Jakub Železný 

Pozn.:  Každý příspěvek bude v délce cca 15-20 min, simultánní překlad do angličtiny. 

Účastníci konference: 

-Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Zástupce Ministerstva kultury ČR, Zástupci Asociace krajů ČR, Primátoři a starostové měst ČR, Zástupci územních odborných pracovišť 

Národního památkového ústavu ČR a vybraná média 

Vstup pouze pro zvané. 

                    

Mezinárodní odborná konference 

 




