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PAMÁTKY BEZ BARIÉR 

aneb přístupnost a prezentace památek, doprava, stavební normy, 

cestovní ruch a navigační systémy, zapojení handicapovaných… 

(zahrnuje přednášky, praktické příklady, zkušenosti ze zahraničí, diskusní workshopy…) 

 

Středa 2. dubna 2014 

 

16:00 - 17:30 

Zasedání předsednictva SHS ČMS 

18:00 – ca 20:00 

Doprovodný program: Komentovaná prohlídka Prácheňského muzea v Písku včetně 

výstavy dotykového modelu relikviáře sv. Maura 

 

Čtvrtek 3. dubna 2014 

 

Kulturní dům 

09:00 - 10:00 Prezence účastníků 

09:30 - 10:00 Tisková konference 

 

10:00 - 10:30  Zahájení, úvodní slovo a proslovy čestných hostů 

10:30 - 11:00  Předání ceny Památka roku 2013 

11:00 - 12:00  Úvod do tématu: Jaké mají památky v České republice bariéry? 

 

12:00 - 13:00 Přestávka na oběd 

 

13:00 - 15:30 Odpolední blok přednášek 

 Současný stav přístupnosti památek v České republice. 

 Stavební normy: povinnosti a práva / navigační systémy 

 Cestovní ruch jako příležitost 

 Speciální výstavy a možnosti prezentace kulturního dědictví 

 Zaměstnávání handicapovaných při využívání památek 

 Regulační plány a veřejný prostor historických měst 

 Zkušenosti ze zahraničí (Rakousko) 
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16:00 - 18:00 Doprovodný program: 

 Historické centrum Písku – prohlídka s průvodcem 

 Most(y) – komentovaná prohlídka výstavy v Kulturním domě a 

prohlídka nedalekého Kamenného mostu v Písku (NKP) 

 Restaurování relikviáře sv. Maura – přednáška v Prácheňském 

muzeu 

 

19:30 - 23:00 Doprovodný program: Společenský večer 

 

Pátek 4. dubna 2014 

 

Kulturní dům 

09:00 - 12:00 Moderované diskuse: 

 Trojrozměrné modely měst, haptické knihy, audio průvodce 

 Doprava v historických městech 

 Současné stavební normy 

 Veřejný prostor v historických městech 

 

12:00 - 13:00 Přestávka na oběd 

13:30 - 15:00 Doprovodný program: Zemský hřebčinec v Písku (NKP) - prohlídka 

 

Následně (a i v průběhu celé konference) možnost samostatné návštěvy Památníku Adolfa 

Heyduka, Sladovny, Městské elektrárny a Prácheňského muzea (vstupné pro účastníky 

konference zdarma na základě průkazky účastníka) 

 

Sobota 5. dubna 2014 

 

09:00 - 15:00 Doprovodný program: Výlet po zajímavostech okolí Písku (autobusem) 

 KRAŠOVICE - vesnická památková zóna 

 KESTŘANY -  gotické tvrze 

 BUDIČOVICE - vesnická památková zóna 

 ALBRECHTICE - kapličkový hřbitov 

 MILEVSKO - areál kláštera premonstrátů (NKP) – případně lze klášter 

vynechat a výlet zkrátit ca do 13 hodin 


