
 

 

 

CESTOVNÍ RUCH A KULTURNÍ DĚDICTVÍ    (CRaKD) 

 

 

Cíl:  CRaKD   2 Zachovalé kulturní dědictví 

Cílem je zachování kulturního dědictví regionu prostřednictvím údržby, obnovy a 

zhodnocováním nebo novým využitím objektů kulturního dědictví – např. kulturních 

památek, kulturních prvků, památkově významných území, historických parků, zahrad 

a alejí. Také prezentace místních historických, kulturních a uměleckých zajímavostí. 

 

 

Opatření:CRaKD2.1 Údržba, obnova a obnovené využívání kulturního dědictví 

Opatření je zaměřeno na investiční výdaje související s obnovou a zhodnocením 

památkových budov, kulturních objektů a prvků, památek, památných staveb a 

historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů. 

 

Opatření:CRaKD2.2 Budování, obnova objektů pro prezentaci místních kulturních a 

historických zajímavostí 

Opatření na sběr a prezentaci kulturně-historických údajů, budování výstavních 

expozic a muzeí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční 

místní lidovou kulturu. 

 

Aktivita:  CRaKD2.1.1 Památné stavby 

Stavební výdaje na obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), a 

zhodnocení památkových budov, kulturních objektů a prvků (kulturních památek, 

objektů v památkových rezervacích a památkových zónách a v krajinných 

památkových zónách, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, památných staveb 

a s tím související úpravy okolí objektu – terénní úpravy, ohumusování, zatravnění, 

nákup a výsadba dřevin, obnova zeleně. 

Stavební obnova, opravy a/nebo výstavba stavebně-technických prvků – např. 

obvodových a opěrných zdí, teras, vstupních bran, parkových cest, altán, fontán, 

jezírek, pořízení a instalace laviček, osvětlení. 

Stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládku zpevněných povrchů a dlažeb – např. 

nezbytné přístupové komunikace, chodníky, parkoviště, odstavné plochy. 

Stavební výdaje na stavební obnovu a novou výstavbu sítí technické infrastruktury 

v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu (např. vodovodní a kanalizační přípojky, 



 

 

přípojky elektřiny, plynu, komunikační sítě, rozvody, včetně vytápění a sociálního 

zařízení, zabezpečovací zařízení). 

Výdaje související s tvorbou propagačních materiálů, propagačních tiskovin a brožur. 

 

Aktivita:  CRaKD 2.1.2 Historické parky, zahrady, plochy 

Výdaje na revitalizaci (včetně případné stavební obnovy) historických parků, zahrad, 

alejí, skupin stromů i solitérních dřevin  - např. zahradnické a sadovnické práce a 

úpravy, terénní úpravy, revitalizace a konzervace věkovitých dřevin. 

Výdaje související s tvorbou propagačních materiálů, propagačních tiskovin a brožur. 

 

 

Aktivita:  CRaKD 2.2.1 Muzea a výstavní expozice 

Výdaje na realizaci nově vzniklých výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních 

kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii kulturní a umělecké 

aktivity a tradiční lidovou kulturu. Výdaje na rozšíření, obnovu, modernizaci 

stávajících výstavních expozic a muzeí, doplnění těchto zařízení o nové atraktivity a 

výdaje spojené se zvyšováním atraktivity těchto zařízení. 

Výdaje na zařízení a vybavení výhradně sloužící pro veřejnost a související s expozicí a 

muzeem – např. výstavní vitríny, panely a montáže, informační tabule, osvětlení, 

audiovizuální technika, počítačová technika – hardware, software, zabezpečovací 

zařízení. 

Výdaje související s tvorbou propagačních materiálů, propagačních tiskovin a brožur. 


