
 

 

Veletrhy PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA 2018   
aneb Dejme minulosti budoucnost!  
8. – 9. 3. 2018 
Výstaviště Praha - Holešovice 

 
Pod tímto mottem se připravuje 6. ročník mezioborových veletrhů PAMÁTKY – MUZEA – 
ŘEMESLA 2018, obnovy, financování a využití, uskuteční se na pražském Výstavišti 
v Holešovicích, v Průmyslovém paláci, nově v březnovém termínu. Dovolujeme si Vás informovat 
a pozvat. 

Navazujeme na úspěšný poslední jubilejní ročník, veletrhy představují výjimečnou příležitost pro prezentaci 
a ukázky záchrany, konverze historického dědictví; projektování a stavitelství; a oblast památkové péče. 
Své místo zde má restaurátorství a umělecké řemeslo, ochrana a zabezpečení staveb a jejich částí a 
vybavení, materiály, technologie a řemeslné postupy pro rekonstrukci památkových objektů, prvky a 
systémy technické infrastruktury a technického vybavení budov, požární ochrana a zabezpečení objektů a 
areálů, ovšem také rozsáhlá problematika soudobého využití památek a památkových souborů, jejich 
zakotvení v současných sídlech i krajině, vč. širokého segmentu cestovního ruchu a řada dalších témat. 
Nedílnou součástí je také odkaz našich předků a podpora řemesla. 

Využijte nabídku zvýhodněné ceny za pronájem výstavní plochy! 
Zvýhodněná cena za pronájem výstavní plochy platí do 15. 12. 2017.  
Přihlášku s ceníkem si můžete stáhnout na www.incheba.cz/pamatky 

Veletrhům pravidelně poskytuje záštitu: Ministerstvo kultury ČR; Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; Hlavní město Praha; Asociace krajů ČR; Národní památkový ústav; 
Asociace muzeí a galerií ČR;  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - 
ČKAIT; Hospodářská komora ČR; Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, primas český; Český 
národní komitét ICOMOS; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury; Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska; Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR; Asociace Gremium 
ALARM; Federace židovských obcí a Asociace majitelů hradů a zámků. 

Každoročně se představuje více jak 100 vystavovatelů a téměř na všech stáncích jsou k dispozici i praktické 
ukázky a poradenství.  

Opět připravujeme zajímavý doprovodný program, návštěvníkům bude volně přístupný program 
konferencí, přednášek, diskuzí a prezentací, ale také doprovodné výstavy, workshopy, interaktivní ukázky 
a mnoho dalšího.  

Těšíme se na vaši účast!  

Více na www.incheba.cz/pamatky 

 

 
 

 
 
 
PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA 2018 aneb Dejme minulosti budoucnost 
Organizátorem a pořadatelem je INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. 
Pavla Bubeníková, Project Manager,  M 725 733 481, E p.bubenikova@incheba.cz   


