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Jak rozvinout edukační potenciál kulturního dědictví?

Source: Stone (2008)
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Teoretická východiska



Photos by Hudec, Wizovská, Havrlantová,Karásek, Skalíková

Na počátku je zážitek.

Čeho se člověk dotkne, na to nezapomene.

Co je dobré pro děti, je dobré i pro 
dospělé. (Opačně to však platí málokdy).

Lidé chrání to, k čemu mají vztah.

Památky jsou místem, kde můžeme 
objevovat své příběhy.

Památky nejsou jen hrady a zámky.

Památky jsou příležitostí pro setkávání, 
učení, tvorbu a zábavu všech generací.

Proces je stejně důležitý jako výsledek.

Pomoz mi, abych si na to přišel sám.

Devatero památkové edukace



Po stopách sv. Prokopa (Sázavský klášer)

Source: NHI



Cyklus programů Příkladná obnova hradu Bečov

Source: NHI



Zahrada jako setkání (Květná zahrada v Kroměříži)

Source: NHI
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7 regionálních edukačních center 

31 000 účastníků

1000 edukačních programů

30 „památek“

4 roky

Průběh a výsledky projektu



„Když jsem byla malá, dotkla jsem 
se v Podzámecké zahradě ryby. Byla 
jsem za to velmi pokárána. Ani 
rodiče se mě nezastali. Teď jsem se 
mohla všeho dotýkat, moc se mně 
to líbilo.“

(Vyjádření jedné z nevidomých účastnic programu 
Rotování v rotundě, Květná zahrada Kroměříž 2014, 
foto L. Psotová)
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(Ne)viditelné změny v kvalitě interpretace
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Letní škola památkové edukace
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Spolupráce a inspirace

Cité de l‘Architecture et du 
Patrimoine, France

Château de Versailles, France

Château de Fontainebleau, France

Society for the Protection of 
Ancient Buildings, GB

National Trust, GB

Historic Royal Palaces, GB

The Friends of Czech Heritage, GB

Nexus Heritage, GB

Newcastle University, GB

Matej Bel University, Slovakia

University of Primorska, Slovenia 
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EDUKAČNÍ SADY





www.pamatkynasbavi.cz



Source: http://www.europanostra.org/

European Union Prize for Cultural Heritage/ Europa Nostra Award 2017



Kurzy řemeslné obnovy památek



Placené či neplacené programy?

NÁKLADY
Přímé náklady:

mzdy lektorů
spotřební materiál
pomůcky

Režie:
příprava programů
komunikace se školami
energie
administrativa

Vnitřní náklady:
ušlý zisk

VÝNOSY
Kurzovné
Granty a dotace
Goodwill



REŽIE (NEPŘÍMÉ NÁKLADY)

• Kalkulují se obtížně (poměr na jeden kurz často 
nelze přesně stanovit)

• Zpravidla tvoří větší část nákladů
• Nelze se bez nich obejít
• Ideálně by měly být kryty příspěvkem zřizovatele



VNITŘNÍ NÁKLADY

• Často se na ně zapomíná
• Jde především o ušlý zisk z jiného využití kapacit (např. 

běžné prohlídky památky či komerční pronájem)
• Má smysl je uvažovat pouze tehdy, pokud jsou reálné 

(uskutečnitelné)

Příklad: budu realizovat výukový program na prohlídkové 
trase, která bude v tu dobu pro návštěvníky nepřístupná. V 
tuto dobu by trasa obvykle vydělala (zisk, nikoliv tržby!) 
4.000 Kč. Tuto částku je třeba zahrnout do nákladů kurzu.



GOODWILL (dobré jméno)

• Je nezanedbatelným ekonomickým přínosem edukace
• Spokojení dětští absolventi téměř vždy berou následně na 

prohlídku své rodiče
• U absolventů se buduje kladný vztah k dalším návštěvám 

památek (multiplikační efekt)
• Edukace vyrábí budoucí návštěvníky i z frekventantů, kteří 

by jinak vztah k památkám nezískali
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