TISKOVÁ ZPRÁVA

Památky s příběhem – skvosty středních Čech
Praha, 1. 7. 2015
Územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech v Praze připravilo ve spolupráci se
Středočeským krajem výstavu Památky s příběhem, která veřejnosti představí kulturní
památky příkladně obnovené za finanční podpory Středočeského kraje v letech 20102014. Výstavu je po celý červenec možné navštívit v galerii Středočeského kraje v Kutné
Hoře (GASK), v září pak v Botanickém ústavu v Průhonicích.
Prostřednictvím patnácti panelů se návštěvníci mohou seznámit nejen s výsledky příkladné
obnovy nejrůznějších typů kulturních památek, ale díky fotografické dokumentaci také s jejím
průběhem a financováním. Pozornost je zaměřena především na drobnější, méně známé a
technické památkové objekty, jako jsou např. morový sloup v Chlumíně, radnice v Čáslavi,
kaple ve Studeném aj. Záměrem je nejen představit tyto nenápadné památkové skvosty široké
veřejnosti, ale také poskytnout ucelenou představu o bohatství a rozmanitosti památkového
fondu v rámci regionu.
Kulturní dědictví na území Středočeského kraje je mimořádně cenné a bohaté.
Vzhledem k rozloze svého území, významné historické a geografické poloze má Středočeský
kraj druhý největší počet nemovitých kulturních památek v České republice, a to více než
4 300. Památkový fond zde zahrnuje také množství dalších cenných staveb, dosud
neprohlášených. Zastoupeny jsou zde všechny typy památek od archeologických nalezišť až
po stavby z 20. století včetně technických památek mimořádného významu - např. soubor
hornických památek v Příbrami-Březových Horách.
Na území Středočeského kraje se v současné době nachází i 30 národních kulturních památek,
z toho 29 nemovitých (např. hrady Karlštejn, Křivoklát, zámek Mnichovo Hradiště aj.) a 1
movitá kulturní památky (gotická socha svatého Petra ze Slivice).
Výstavu Památky s příběhem zahájili 25. 6. v rámci slavnostní vernisáže Ing. Zdeněk Štefek,
radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje a Ing. arch. Vojtěch Láska,
ředitel Územního odborného pracoviště NPÚ středních Čech v Praze.
Výstava byla realizována z finančních prostředků Středočeského kraje.
Více informací na: www.gaska.cz a www.npu.cz .
Kontakt: Mgr. Dita Roubíčková, roubickova.dita@npu.cz, tel. 274 008 285
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť
NPÚ. Jeho úkolem je ve Středočeském kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o
státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a
odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje.
ÚOP dále zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci.
Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně
přístupnou knihovnu a vydává odborná periodika Průzkumy památek a Památky středních Čech, organizuje přednáškové
cykly a další kulturně vzdělávací akce. Další informace najdete na www.npu.cz

_____________________________________________________________________________________________________
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze | Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
T +420 274 008 111 | F +420 274 008 112 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČ 75032333 | DIČ CZ75032333
Tel: (+420) 274 008 285, mobil: (+420) 724 959 208, e-mail: roubickova.dita@ npu.cz;

