
               

 

 
Zpráva o aktuálním stavu projektu k 30. listopadu 2017 

V květnu 2017 se konala schůzka všech pracovníků NPÚ, kteří jsou do projektu zapojeni. Následovně si 

rozdělili jednotlivé oblasti dokumentace – Mgr. Antonín Kadlec – Krajinné památkové zóny a muzea, 

Ing. arch. Matěj Páral – důlní památky, PhDr. Vít Honys – sakrální památky, Bc. Jan Frundl – technické 

památky a Ing. arch. Jan Hanzlík – hornická města. Do projektu jsou též zastoupeni kolegové z NPÚ, 

ÚOP v Lokti (Mgr. Daniela Prekop Staňková) a NPÚ, ÚOP v Plzni (Tomáš Karel). Pracovní schůzky 

dokumentátorů a památkářů probíhají pravidelně jednou za tři měsíce. Každý pracovník na nich 

představí část, kterou za dané období zdokumentoval. 

Dokumentace jednotlivých typů kulturního dědictví bude v dalším období zpřístupněna veřejnosti 

prostřednictvím specializované mapy Montanregion. V roce 2017 byly zahájeny práce na vzniku této 

mapy, která byla připravena v prostředí GIS. Zahájena byla editace jednotlivých lokalit a přiřazování 

informačních dokumentů k těmto lokalitám. 

Krátce po zahájení projektu, dne 19. června 2017, se konala úvodní konference pořádaná Lead 

Partnerem projektu (IWTG TU Freiberg). Kladla si za cíl seznámit všechny zúčastněné subjekty a vytvořit 

síť kontaktů, které budou moci všichni aktéři v průběhu projektu využít. Na konferenci navazující 

workshopy rozvinuly debatu ve třech úrovních – Zvyšování informovanosti dětí a mládeže, 

Dobrovolnictví a zvyšování informovanosti, Zvyšování informovanosti s přesahem (hranic) – společným 

jmenovatelem pro všechny byl jejich vztah k Našemu kulturnímu dědictví, tedy Hornické kulturní 

krajině Erzgebirge/Krušnohoří.  

V září proběhla pracovní schůzka projektových partnerů, na které byl dohodnut společný postup 

v následujících měsících. Vzájemně byli seznámeni čeští a němečtí didaktici, aby určili jednotnou 

strukturu a grafickou podobu didaktických karet. Byl též zvolen program, ve kterém bude vytvořena 

elektronická mapa. České a německé mapové podklady nemají stejná měřítka, musel být tedy vybrán 

takový, který je jednotný pro obě části Krušných hor. Další koordinační schůzka proběhne dne 

5. prosince 2017 ve Freibergu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto ze zahajovací konference ve Freibergu. 
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