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na Výstavišti v Praze - Holešovicích v Křižíkových pavilónech uspořádá INCHEBA EXPO PRAHA  

 

4. mezioborový veletrh 

PAMÁTKY 
OBNOVA  ����  FINANCOVÁNÍ  � � � � VYUŽITÍ  

ŘEMESLA  
Navazujeme na úspěšný loňský ročník, který se vyznačoval větší vyhraněností, rozšířením 
interaktivních ukázek i rozmanitější skladbou vystavovatelů. To vše se setkalo se značným 
ohlasem návštěvníků, a proto připravujeme i letošní ročník v obdobném duchu. Veletrh 
proběhne v Křižíkových pavilónech, protože letos má veletrh PAMÁTKY významného 
společníka – v areálu holešovického Výstaviště  se  ve dnech 21. – 27. října uskuteční již   
17. ročník nejvýznamnější středoevropské přehlídky designu a užitého umění DESIGNBLOK 
2015, akce s obrovským mezinárodním dosahem. Veletrh PAMÁTKY bude pro návštěvníky 
Designbloku zdarma a bude přístupný přímo z Pravého křídla Průmyslového paláce. 
 
Mezioborový veletrh představuje 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. Motto veletrhu: „Dejme minulosti budoucnost!“ 
 

Významnou návštěvnickou skupinu tvořit soukromí majitelé památek vč. vlastníků drobných objektů, 
zástupci církví a neziskových organizací, projektanti, architekti, investoři, správci památkových 
objektů a souborů, studenti středních a vysokých škol, širší kulturní veřejnost; všichni, jimž leží 
budoucnost památek u nás na srdci.  

Mediálním partnerem veletrhu: Český rozhlas; veletrhu pravidelně poskytuje záštitu: Ministerstvo kultury ČR; 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Národní památkový ústav; Hlavní město Praha; Kardinál Dominik Duka 
OP, arcibiskup pražský, primas český; Český národní komitét ICOMOS; Fakulta architektury ČVUT; Sdružení 
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historických sídel Čech, Moravy a Slezska; Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výslužbě - ČKAIT; Asociace krajů ČR; Národní technické muzeum; Asociace majitelů hradů a zámků a Federace 
židovských obcí. 

V čele veletrhu stojí Čestný veletržní výbor, jehož složení je zárukou vysoké odborné úrovně celé akce:          

Prof. Ing. akad. arch. Václav Girsa, prezident Českého národního komitétu ICOMOS a vedoucí Ústavu 

památkové péče, Fakulta architektury ČVUT; Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka, Národní 
památkový ústav; Mgr. Jiří Skalický, ředitel odboru památkové péče, Magistrát hl. m. Prahy; Mgr. Jiří Vajčner, 
Ph.D, ředitel Odboru památkové péče, Ministerstvo kultury ČR; Fr. Benedikt T. Mohelník OP, ThD., provinciál 
Řádu dominikánů v ČR; Mgr. Vladimír Kelnar, koordinátor účasti Římskokatolické církve, Česká biskupská 
konference; Ing. Vladimír Lažanský, majitel zámku Chyše, Asociace majitelů hradů a zámků; Jana Germenis-
Hildprandt, předsedkyně, Asociace majitelů hradů a zámků; Mgr. Květa Vitvarová, tajemnice Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska; Bc. Karel Ksandr, generální ředitel, Národní technické muzeum;      
Ing. Aleš Kozák, ředitel, Institut pro památky a kulturu; Pavel Žatečka, generální sekretář, Cech malířů, 
lakýrníků a tapetářů České republiky; JUDr. Tomáš Kraus, tajemník, Federace židovských obcí; Mgr. Jan Rapin, 
předseda, Via Tempera Nova; Jaroslav Navrátil, Klub Za starou Prahu. 

Pro Vaši prezentaci jsme připravili ZVÝHODNĚNÉ ČASOVÉ SLEVY ZA PRONÁJEM VÝSTAVNÍ PLOCHY, 
ale také je tu zajímavá nabídka – tzv. SPECIÁLNÍ BALÍČEK, nabízí kompletní prezentaci (cena zahrnuje 
registrační poplatek, výstavní plochu, stavbu typové expozice, přívod elektřiny, inzerci v katalogu i 
parkování). Nabízené stánky mají velikosti 6, 9, 12, 18,  24, 30 m2 nebo individuální nabídku. Tato 
dodávka na klíč je pro vystavovatele nejen pohodlná, ale i výhodná!  

Připravujeme i letos velmi bohaté doprovodné programy - konference, semináře, workshopy, 
interaktivní ukázky, výstavy…, o které je u návštěvníků velký zájem, podporujeme je i při firemní 
prezentaci.  

Na veletrhu PAMÁTKY 2014 se představilo 98 vystavovatelů z ČR, Francie, Německo, Nizozemí, 
Rakouska, Slovenska, či Velké Británie, a to na čisté výstavní ploše 2 130 m2. Veletrh navštívilo 4.352 
převážně odborných návštěvníků. 

Dovolujeme si Vás proto pozvat v říjnu 2015 na Výstaviště v Praze – Holešovicích, do objektu, který 
sám o sobě, vč. současných peripetií s dostavbou Levého křídla, bude nejen největším exponátem, 
ale též inspirací a mementem pro současnost i budoucnost. 

Více na našich webových stránkách www.incheba.cz/pamatky 

V příloze Vám zasíláme přihláškové materiály.  

 

Těšíme se na vaši účast! 

S jakýmkoliv dotazem se na nás prosím obraťte, budeme se snažit vyjít vám maximálně vstříc! 
Na setkání s Vámi se těší za realizační tým 
 
Pavla Bubeníková 
Manažerka projektu 
M +420 725 733 481, T +420 220 103 304 
E p.bubenikova@incheba.cz 

PhDr. Jan Novotný 
Koordinátor projektu 
M +420 724 351 482 
E j.novotny@incheba.cz 
 

F  +420 220 103 492 
E pamatky@incheba.cz 
 
V Praze dne 6. 5. 2015 


