Doprovodná akce:
VÝUKOVÝ PROGRAM
červenec - září 2011
Padesát let Městské památkové rezervace Kutná
Hora vnímáme jako mimořádné výročí, v jehož
rámci chceme nejen připomenout veřejnosti, jak se
za toto období historické jádro města proměnilo, ale
vnímáme jej také jako důležitý prostředek
k osvětové činnosti v oblasti péče o památkový fond
města a k pozitivnímu vnímání našeho kulturního
dědictví obecně. Ve výukovém programu budou
jednoduchou a srozumitelnou formou na příkladu
Kutné Hory a jejích památek vysvětleny základní
pojmy používané v památkové péči. Výukový
program pro všechny generace je připraven
ve spolupráci s Městskou knihovnou Kutná Hora.
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V letošním roce uplyne padesát let
od vyhlášení historického jádra Kutné
Hory městskou památkovou rezervací.
Toto významné výročí připomeneme
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cyklem seminářů, výstavou, odborným
kolokviem a doprovodným programem,
zaměřenými na obnovu města a jeho
památek za uplynulé půlstoletí.

středa 27.4.2011 od 10:00
Vlašský dvůr v Kutné Hoře
Pro zachování a obnovu památkového fondu města
Kutné Hory měly zásadní význam dvě skutečnosti.
Bylo to vyhlášení městské památkové rezervace
(1952, resp. 1961) a zápis na listinu světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO (1995).
Úvodní seminář projektu bude věnován oběma
těmto významným událostem, a to úvodní
přednáškou a prezentací kutnohorských projektů
podpořených Ministerstvem kultury ČR v programu
Podpora pro památky UNESCO.

SEMINÁŘ REKONSTRUKCE
ULIC A NÁMĚSTÍ V KUTNÉ
HOŘE
čtvrtek 26.5.2011 od 13:00
Vlašský dvůr v Kutné Hoře
Akce rekonstrukce ulic a náměstí historického jádra
probíhá od roku 2009 a vyniká v celorepublikovém
měřítku svým rozsahem, kvalitou provedení i velice
krátkou dobou realizace. Obnovou dlážděných
povrchů, infrastruktury, osvětlení a mobiliáře
prochází na 20 ulic, 4 náměstí a 2 parky, některé
mění svoji podobu s podtržením jejich historického
charakteru. Seminář bude věnován všem oblastem
realizace této akce včetně tematického workshopu
a procházky po realizovaných dlažbách s výkladem.

SEMINÁŘ MĚSTO A JEHO
PAMÁTKY - svědectví

VÝSTAVA

pamětníků vzniku rezervace

od 7.9. do 30.11 2011
Hrádek v Kutné Hoře

úterý 14.6.2011 od 16:00
Vlašský dvůr v Kutné Hoře
Pro Kutnou Horu bylo vyhlášení historického jádra
městskou památkovou rezervací jedním ze
zásadních momentů novodobé historie. Jak
vypadalo město před vyhlášením rezervace a jak se
tato skutečnost promítla do oprav památek a života
města, osvětlí vzpomínky přímých pamětníků,
dobové filmové dokumenty a reprodukce fotografií
města. Seminář je uspořádán ve spolupráci
s Klubem rodáků a přátel Kutné Hory.

III. KUTNOHORSKÝ
KULATÝ STŮL
středa 26.10.2011
Hrádek v Kutné Hoře
Kutnohorskou památkovou rezervaci lze hodnotit
z různých úhlů pohledu: z hlediska urbanismu, dějin
umění a architektury, historie, geologie, ale i z oblasti
restaurování sochařských a malířských památek.
Tato témata budou předmětem jednodenního
odborného kolokvia navazujícího na úspěšné
předchozí ročníky. Výstupem z kolokvia bude v roce
2012 stejnojmenný sborník v řadě Antiqua Cuthna,
vydávaný Státním okresním archivem v Kutné Hoře.
Kolokvium je pořádáno ve spolupráci s Českým
muzeem stříbra v Kutné Hoře.

Město Kutná Hora patří mezi nejvýznamnější
historická sídla nejen v Čechách, ale i v širším
prostoru střední Evropy. Územní rozlohou a počtem
památek zaujímá přední místo mezi našimi
historickými městy. K vyhlášení rezervace došlo
31.8.1961. Výstava, kterou vyvrcholí celý projekt,
bude zaměřena retrospektivně, představeny budou
významné akce, události a osobnosti, které měly
zásadní význam pro obnovu rezervace v uplynulých
letech. V rámci výstavy budou organizovány
komentované prohlídky a doprovodné akce.
Výstava je pořádána ve spolupráci s Českým
muzeem stříbra v Kutné Hoře.

KONFERENCE KONCEPCE
RESTAURÁTORSKÉHO
ZÁSAHU
čtvrtek 24.11.2011
GASK v Kutné Hoře
Kamenická a sochařská díla, ale i památky
nástěnného malířství dotvářejí charakter městské
památkové rezervace. Závěrečný seminář projektu
bude věnován otázkám nejnovějších přístupů
obnovy, restaurování, konzervace a rekonstrukce
těchto druhů památek. Tematicky se zaměří na
obnovu památek v uplynulých padesáti letech,
které procházejí stejným procesem i v současnosti.
Konference je konána ve spolupráci se sdružením
Arte-fakt, sdružením pro ochranu památek.

www.nadaceunescokh.cz

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
PROJEKTU

