
  

 

 

Klub UNESCO Kroměříž 

a  Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži při Národním památkovém ústavu 

pořádají odbornou konferenci  
 

Historické zahrady Kroměříž 2018 

BYLINY V PAMÁTKÁCH ZAHRADNÍHO UMĚNÍ 
 

      • • 14. a 15. června 2018 v Květné zahradě v Kroměříži • • 

  
konference se koná za podpory Města Kroměříže, Zlínského kraje a Ministerstva kultury ČR 

 
 

Posláním a cílem kroměřížských konferencí se zaměřením 

na historické zahrady je již řadu let získávání podnětů pro 

zkvalitnění péče o památky zahradního umění na našem 

území a jejich využívání ke vzdělávacím a kulturním úče-

lům. Letošní konference představí vývoj a pestrost typů a 

sortimentů trávníků, trvalkových a letničkových záhonů, 

bylinných podrostů dřevin a dalších typů a podob bylin                        

v památkách zahradního umění  a jejich zasazení do evrop-

ského kontextu.  
 

Záštitu nad konferencí přijali  

•• prezident Českého národního komitétu ICOMOS Václav 

Girsa •• generální ředitelka Národního památkového ús-

tavu Naděžda Goryczková •• starosta města Kroměříže Ja-

roslav Němec •• radní Zlínského kraje pro kulturu, 

památkovou péči, církve a sport Miroslav Kašný 

 

Na konferenci jsou zváni zástupci odborné i laické veřej-

nosti, majitelé a správci historických zahrad a parků, před-

stavitelé samosprávy, státní správy, studenti vysokých                    

a středních odborných škol. 

 

Konference je součástí bohatého programu k příleži-

tosti 20. výročí zápisu Arcibiskupského zámku a zahrad 

na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO a Evropského roku kulturního dědictví. 

 

Závaznou přihlášku k účasti na konferenci vyplníte 

v online formuláři a současně odešlete.  

Přihlášky lze zasílat do 31. května 2018. 

 

Součástí programu bude odborná exkurze, zaměřená              

na praktickou prezentaci příkladů dobré praxe. Výstu-

pem konference bude sborník přednesených referátů a 

souvisejících textů. 

Podrobný program bude zveřejněn do konce měsíce 

dubna 2018. 

 

Konferenční poplatek:  

základní ve výši 500 Kč | snížený ve výši 350 Kč (studenti, 

důchodci, zaměstnanci NPÚ). Bližší informace o platbě 

najdete v závazné přihlášce.  

 

 

 

 

 

Informace a kontakt: Mgr. Petra Zelinková, mobil: 775 442 269, e-mail: zelinkova.petra@npu.cz 

 

Podrobné a aktuální informace: www.unesco-kromeriz.cz | www.nczk.cz a www.npu.cz | Facebook 

 

Mediální partner konference:   

 

https://goo.gl/forms/kwNHsRjJLyKiJBgu2
http://www.unesco-kromeriz.cz/
http://www.nczk.cz/novinka/odborna-konference-historicke-zahrady-kromeriz-2018
https://www.npu.cz/cs/uop-kromeriz
https://www.facebook.com/events/443256532778451/

