
 

 

 

 

DOTAZNÍK pro klienty projektu PAMÁTKY ŽIJÍ 

Informace o projektu 

NÁZEV: Památky žijí / Denkmäler leben 

PODTITUL: Hrady, zámky, kláštery a města s hradbami 

PROGRAM: Česko-rakouská přeshraniční spolupráce INTERREG V A Rakousko-ČR 2014-2020 

PARTNEŘI: 
– sdružení Jihočeská Silva Nortica (vedoucí partner), 
– Jihočeská centrála cestovního ruchu,  
– Národní památkový ústav,  
– Vysočina Tourism, p. o.,  
– Mühlviertel Marken GmbH, 
– Destination Waldviertel GmbH. 

ÚZEMÍ:  Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Waldviertel (DR),  Mühlviertel v (HR).   

TERMÍN: 03 / 2017 – 12 / 2019. 

CÍLE: 

 Zlepšení ochrany, zachování a zlepšení přístupu ke kulturnímu dědictví ve 
společném regionu.  

 Zlepšení potenciálu pro měkkou turistiku postavenou na šetrném a udržitelném 
zhodnocení kulturního dědictví (propagace a marketing památek). 

 Zvýšení návštěvnosti hradů, zámků, klášterů a měst s hradbami ve společném regionu. 

 Prodloužení doby pobytu turistů v regionu a zvýšení počtu přenocování.  

VÝSTUPY: 

 Analýza současného stavu návštěvnosti a produktů, návrhy nových produktů pro kulturní 
památky a návrhy marketingových opatření ke zvýšení návštěvnosti památkových 
objektů. 

 Školící a vzdělávací aktivity (konference, školení, semináře, workshopy, setkání 
informačních center) - minimálně 10 akcí za rok.  

 Společný přeshraniční navigační systém – data pro Google Maps zlepšující dostupnost 
kulturních památek v terénu, na bázi map, mobilních aplikací aj. 

 Reklamní a mediální kampaň zaměřená na zvýšení návštěvnosti památek 
v přeshraničních regionech – radiospoty, videospoty, internet, billboardy, mapa, 
publikace, propagační materiály, inzeráty v médiích, veletrhy aj. 

 Podpora minimálně 50 kulturních akcí pořádaných na hradech, zámcích, klášterech a ve 
městech s hradbami typu: výstava, festival, slavnost, koncert (vážná hudba, folklór aj.), 
divadelní představení apod. 

 Nový informační systém na zámku Třeboň – pilotní projekt.  

Podrobný popis lze konzultovat u hlavního partnera projektu: 

Jihočeská Silva Nortica, Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

Jana Adamcová, +420 384 385 359, +420 606 633 822, e-mail: jana.adamcova@silvanortica.com 

Mgr. Pavel Hložek, +420 384 385 359, e-mail: info@silvanortica.com 
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Zjištění zájmu o zapojení do projektu, zjištění návštěvnosti a přístupnosti pro veřejnost.  

 

(Prosím, zaškrtněte vhodnou variantu) 

1. Objekt v regionu:                                         2.     Kategorie objektu: 

Jihočeský kraj  ☐    Hrad    ☐ 
      Zámek    ☐ 

Kraj Vysočina  ☐     Klášter    ☐ 
      Město s hradbami   ☐ 

3. Majitel objektu: 

Název:                              _______________________________________________ 

Adresa:                            _______________________________________________ 

Kontaktní osoba:              _______________________________________________ 

E-mail a telefonní číslo:    _______________________________________________ 

4. Je památka veřejně přístupná?    ANO ☐   NE ☐ 

5. Jakou otevírací dobu má objekt?     _______________________________________________ 

        (je-li odpověď na otázku 4 - ANO) 

6. Plánujete objekt zpřístupnit veřejnosti?   ANO ☐   NE ☐ 

        (je-li odpověď na otázku 4 - NE): 

a. Pokud NE, končí tímto dotazníkové šetření. Prosím, podepište na konci shodné vyjádření. 

 

b. Pokud ANO, s jakou otevírací dobou?          ____________________________________ 
 

7. Byl objekt (příp. Vy) v období 2012–2013 účastníkem projektu EÚS Rakousko – Česká republika - 

„Hrady, zámky, kláštery“?       

                                                                                                     ANO ☐   NE ☐ 

 

8. Jaká byla návštěvnost objektu v těchto letech?          2014  ____________________ 
 

                                                                            2015 ___________________ 
 

                                                                            2016 ___________________ 

Název objektu:    ____________________________________________________________ 

Adresa:                    ____________________________________________________________ 

Webové stránky:    ____________________________________________________________ 

Kontaktní osoba (funkce):    ____________________________________________________________ 

Tel., E-mail:     ____________________________________________________________ 

Máme zájem o účast v projektu PAMÁTKY ŽIJÍ, prosím, kontaktujte nás s dalšími informacemi.   ANO ☐

                      NE ☐

   

..........................................................................                      ..........................................................................          
                     Datum, místo                    Podpis oprávněné osoby 


