
 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

19. zasedání Rady dne 20. března 2015 ve Štiříně 

4. funkční období Rady 2012 – 2016 

 

 

TISK:  168 
 

 

 

15. – leté výročí vzniku krajů 

 

 

 

 

 

Obsah: 

 

1. Návrh usnesení  

2. Důvodová zpráva 

 

 

Předklad na základě: 

 

   

15.tého výročí vzniku krajů 

Projednáno s: 

 

 

 

Přizvat: - 

Zpracoval: 

 

 

 

Mgr. Zuzana Lištiaková, odborný pracovník Kanceláře AKČR 

 

Předkládá:     Bc. Radek Polma, ředitel Kanceláře AKČR 

 

 

 

cech
Textový rámeček
RK-21-2015-49, př.2Počet stran: 4



   

Tisk: 168 

Předkladatel: ředitel Kanceláře AKČR 

Číslo zasedání, datum, místo: 19. zasedání Rady  AKČR 20. března 2015 ve Štiříně 
4. funkční období Rady AKČR 2012-2016 

 

 - 2 - 

1. 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 

ze dne: 20. března 2015 

 

15. výročí vzniku krajů 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje plán oslav 15. - letého výročí vzniku krajů, 

 

II. ukládá  

a) Bc. Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR, zajistit přípravu a realizaci akcí u 

příležitosti oslav 15. – letého výročí vzniku krajů:  

 

1. výstavu „Památky našeho kraje“ konanou v Jiřském klášteře Pražského hradu 

v době od 17. 8. 2015 do 18. 10. 2015, 

2. společenské setkání Rady AKČR s prezidentem České republiky dne 1. 10. 2015 

ve Španělském sále Pražského hradu,  

3. putovní výstavu u příležitosti 15. let založení krajů a 15. let založení AKČR, 

zahájenou v listopadu 2015 v Senátu PČR a ukončenou v Pardubickém kraji 

v květnu-červnu 2016, 

4. vydání výroční knižní publikace, kde bude shrnuta historie 15. let práce krajských 

samospráv, 

b) zúčastněným krajům poskytnout Kanceláři AKČR nezbytnou součinnost, 

 

III. doporučuje účast krajům a hl. městu Praze na krajských akcích. 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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2. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:  
 

V souvislosti s 15. – ti letým výročím vzniku krajů plánuje většina krajů jeho připomenutí 

v různých formách, ať formou jedné cílené akce, několika akcí nebo při konání každé akce 

organizované krajem (Ústecký kraj) či připravují celkovou koncepci oslav (Středočeský kraj).  

 

Na základě informací poskytnutých kraji byly vybrány akce, v rámci kterých se mohou kraje 

navzájem podpořit a účastnit se akcí, u příležitosti u příležitosti oslav 15. výročí vzniku krajů. Jedná 

se o následující akce: 

 

 Pardubický kraj – Den Pardubického kraje, 15. května 2015. 

 Moravskoslezský kraj – Den otevřených dveří Krajského úřadů Moravskoslezského kraje, o 

termínu a tematickém zaměření zatím nebylo rozhodnuto. 

 Ústecký kraj – Velká letní cena Ústeckého kraje (koňské dostihy), 29. srpna 2015.  

 Kraj Vysočina – Den s Krajem Vysočina, 12. září 2015; všechny kraje již byly na akci 

pozvány; akce je tematicky zaměřena na představení kultury kraje, gastronomii a řemesla a 

účastní se i partnerské regiony ze zahraničí. 

 Královéhradecký kraj – Speciální akce věnovaná připomenutí k 15. výročí vzniku krajů 

organizována na podzim, termín zatím nespecifikován. 

 Plzeňský kraj – prezentace regionálních potravin v rámci akce regionální potravina dne 1. 

října 2015. 

 Zlínský kraj – Den Zlínského kraje, 3. října 2015. 

 Středočeský kraj – Den Středočeského kraje, 13. - 15. listopadu 2015 v rámci Pivních a 

vinných slavností v Lysé nad Labem.  

 Jihočeský kraj – rok 2015 je pro jižní Čechy oficiálně rokem husitských oslav, kraj proto 

neplánuje speciální připomenutí 15. výročí vzniku krajů, počítá ale se zakomponováním 

tohoto výročí do konceptu akcí, které souvisejí se zmíněným letošním tematickým 

zaměřením, seznam zatím nebyl specifikován 

 Jihomoravský kraj – zahájil rok oslav hudebním koncertem 15. února, další průvodní 

akce budou probíhat v rámci celého roku, seznam zatím nebyl specifikován 

 

Kraje Liberecký, Karlovarský, Olomoucký a hl. m. Praha neplánují v rámci svých akcí žádné 

speciální připomenutí výročí.  

  

Ve vztahu k výše uvedeným akcím byly kraji samostatně a následně i na jednání Rad AKČR 

vzneseny dotazy, zda Asociace bude připravovat a realizovat společné akce u příležitosti 15. výročí 

vzniku krajů. Na základě těchto dotazů a žádostí Kancelář AKČR navrhuje, ve společné koncepci 

všech krajů, realizaci tří níže uvedených nosných akcí: 

 

 výstavu s názvem „Památky mého kraje“ konanou v Jiřském klášteře Pražského hradu v 

termínu od 17. 8. do 18. 10. 2015. V rámci této akce se představí českým a zahraničním 

návštěvníkům známé i méně známé architektonické památky všech 13 krajů ČR a Prahy. 

Kraje a Praha budou prezentovány nejen svou architekturou, ale také svými krajovými 
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specifiky a kulturními aktivitami. Akce bude realizována v rámci společné prezentace krajů 

u příležitosti 15. výročí vzniku krajů, ve spolupráci s WHC UNESCO a Národním 

památkovým ústavem ČR a koná se pod záštitou prezidenta ČR, pana Miloše Zemana, ve 

spolupráci se Správou Pražského hradu. U příležitosti konání této akce se uskuteční 1. 10. 

2015 ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní večer, kde dojde ke společenskému 

setkání hejtmanů zúčastněných krajů a primátorky hl. města Prahy s panem prezidentem 

Milošem Zemanem, 

 

 vydání knižní publikace k výše popsanému výročí, kde bude shrnuta historie 15. let práce 

krajských samospráv,  

 

 putovní výstavu u příležitosti 15. let založení krajů s tím, že by výstava byla zahájena na 

podzim roku 2015 (předpoklad listopad 2015), mimořádným jednáním Rady AKČR 

v Senátu PČR s přijetím hejtmanů a primátorky předsedou Senátu PČR. V průběhu cca 7-8 

měsíců by výstava byla prezentována v každém kraji a v Praze a byla by zakončena 

společenskou akcí cca v květnu nebo červnu 2016 v Pardubickém kraji a to symbolicky na 

parníku, kde byla před 15. lety založena AKČR.  
 

 




