Hodnocení akce:

Dny evropského dědictví (EHD) 2013 v Pardubicích
Termín konání: neděle 8. září 2013
Přehledná statistika EHD 2013:
Počet zpřístupněných památek:
Počet doprovodných akcí vázaných na památky :
Počet doprovodných akcí nevázaných na památky:
Počet návštěvníků v r. 2013 celkem:

14
25
4
5 603

1) Zpřístupněno celkem 14 památek (r. 2012 - 10 památek):
Kostel sv. Bartoloměje
Kostel sv. Jana Křtitele
Kostel Bolestné Panny Marie (tzv. Kostelíček)
Radnice
Zelená brána
Židovský hřbitov
Krematorium
Zámek
Východočeské divadlo Pardubice
Galerie města Pardubic + Příhrádek
Východočeská galerie v Pardubicích (zámek + Dům U Jonáše)
Univerzita Pardubice – historická budova na nám. Čs. Legií
Automatické mlýny
Machoňova pasáž
V letošním roce se oproti loňskému roku rozšířil počet zpřístupněných památek na čtrnáct,
zcela nově byly do EHD zapojeny Automatické mlýny, historická budova Univerzity Pardubice,
Machoňova pasáž, Východočeská galerie v Pardubicích a dále objekt Příhrádku, sídlo NPÚ,
které se představilo ve společném doprovodném programu s Galerií města Pardubic. Loňské
novinky v programu se připojily i v letošním roce (VČD, GMP).

2) Doprovodné akce
V návaznosti na loňský doprovodný program došlo k jeho dalšímu rozšíření, během jednoho
nedělního odpoledne se uskutečnilo celkem 29 doprovodných akcí. Většina z nich byla vázána na
památky, celoměstský charakter pak měla putovní výstava výtvarných prací zapůjčená z Kutné hory
s názvem „Památky očima mladých“, která byla umístěná na 4 místech – v objektech zapojených do
EHD (VČM, VČG, GMP, Machoňova pasáž). Další akcí celoměstského charakteru byla komentovaná
procházka Pardubicemi po stopách Silver A s PhDr. V. Kynclem, jízdy historických trolejbusů
přepravující cestující mezi jednotlivými památkami zcela zdarma (ve spolupráci s Dopravním
podnikem města Pardubic) či stálice v programu EHD – oblíbené komentované exkurze po MPR

s PhDr. F. Šebkem. O příjemnou náladu se postaral také hudební doprovod akce v historickém
centru města v podání flašinetáře.
S velkým ohlasem se u návštěvníků setkaly exkurze po objektech Příhrádku – stávajícím sídle
Národního památkového ústavu, který si připravil zajímavý program s Galerií města Pardubic – vedle
výstavy historických fotografií a starých plánů Příhrádku zde probíhaly také výtvarné dílny pro děti.
Jako v loňském roce, atraktivním lákadlem byl také doprovodný program připravený pro návštěvníky
Východočeského divadla Pardubice v rámci Velkého návštěvního dne. Zákulisí divadla včetně
představení jednotlivých divadelních profesí si nenechalo ujít více než 200 zájemců.
S očekávaným zájmem se setkala novinka programu – Automatické mlýny architekta J. Gočára, kam
v průběhu dvou komentovaných prohlídek zavítalo cca 350 návštěvníků.
Také nádherně zrekonstruovanou historickou budovu univerzity na nám. Čs. Legií navštívila při
komentovaných procházkách řada zájemců.
Více než 1500 lidí využilo příležitosti navštívit zámek s jeho expozicemi, včetně zpřístupnění nově
opravené kaple Tří králů a vyhlídkové věže zámku.
Největší letošní novinkou však byla soutěž pro návštěvníky památek, kteří mohli v průběhu
odpoledne vyplnit hrací kartu s otázkami vztahujícími se k jednotlivým památkám a vyhrát tak
některou z hezkých cen včetně plavby výletní lodí Arnošt spojenou s koncertem country kapely a
ochutnávkou vín.

3) Návštěvnost
Kostel sv. Bartoloměje – celkem cca 350 návštěvníků
Kostel sv. Jana Křtitele – celkem cca 160 návštěvníků
Kostel Bolestné Panny Marie – celkem cca 110 návštěvníků
Radnice – celkem 427 návštěvníků
Zelená brána – celkem cca 280 návštěvníků
Židovský hřbitov – celkem 167 návštěvníků
Krematorium – celkem cca 600 návštěvníků
Zámek – celkem 1 505 návštěvníků
Galerie města Pardubic + Příhrádek – celkem cca 550 návštěvníků
Východočeské divadlo Pardubice – 207 návštěvníků
Východočeská galerie v Pardubicích – 487 návštěvníků
Automatické mlýny – cca 350 návštěvníků
Machoňova pasáž – cca 30 lidí (při komentované prohlídce)
Univerzita Pardubice – nám. Čs. Legií – 80 návštěvníků
exkurze po MPR Pardubice – celkem cca 60 osob
procházka – Po stopách Silver A – cca 40 osob
jízdy historického autobusu – cca 200 přepravených osob

CELKEM : 5 603 návštěvníků
(5303 osob památky + 100 osob doprovodný program + 200 přepravených osob historickým
trolejbusem)

Srovnání počtu návštěvníků
rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

počet návštěvníků
2034
2713
3338
3701
3610
3725
5603

4) Novinky letošního roku
- stejně jako v předchozích dvou ročnících zůstal sjednocen čas zpřístupněných objektů, a to
od 12:00 do 17:00 hodin (výjimkou byl zámek, VČG a GMP, kde bylo otevřeno od 12:00 do
18:00 hodin – dle standardní otvírací doby do 18:00 hodin)
- nově byly zpřístupněny čtyři objekty – Automatické mlýny s komentovanými prohlídkami,
historická budova Univerzity Pardubice na nám. Čs. Legií, Machoňova pasáž a Východočeská
galerie v Pardubicích, která sice v předchozích letech pořádala Dny evropského dědictví,
nicméně až v letošním roce byla akce zkoordinována a propagována společně s ostatními
pardubickými památkami.
- došlo k obohacení doprovodného programu celoměstského charakteru o nové akce:
Vědomostní soutěž pro návštěvníky památek (slosování o hodnotné ceny)
Putovní výstavu Památky očima mladých (instalace ve 4 objektech zapojených do
EHD 2013)
Živá hudba v centru města - flašinet
- osvědčily se novinky dvou předchozích let - jízdy historických vozidel dopravního podniku
přepravující návštěvníky mezi jednotlivými památkami zdarma (v půlhodinových intervalech)
a komentované procházky po městských naučných stezkách (Silver A a tradiční po MPR)
- kompletní propagační materiály (programová skládačka, plakát A2, plakát A4) byly
premiérově zpracovány dle nového grafického manuálu města Pardubice

5) EHD Pardubice 2014 – neděle 14. září
-

termín konání EHD v ČR v roce 2013 – 6. – 14. 9.2014, národní zahájení v Opavě

