
 

Město Cheb 

město historických krovů 

          V roce 2019 oslavíme výročí 700 let od vzniku        

               nejstaršího zachovaného krovu na území ČR 

 

 

 

Mezinárodní konference a setkání odborníků na historické krovy 

17. – 19. října 2019, KC Svoboda 

 

PREZENTACE A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ 

HISTORICKÝCH KROVŮ  
 

 

V rámci mezinárodního projektu Tesařská tradice napříč hranicemi – 700 let tesařského 

řemesla – nejstarší historické krovy v Chebu a Hofu se v Kulturním centru Svoboda v Chebu 

ve dnech 17. – 19. října 2019 sejdou odborníci na historické krovy, kteří budou diskutovat o 

možnostech vhodné prezentace a možností šetrného zpřístupňování historických krovů. 

 

 

Město Cheb je vlastníkem jedinečného souboru historických krovů, jejichž stavebně - kulturní  

a historický potenciál vybízí k pravidelnému a trvalému využívání. Podstatná většina 

krovových konstrukcí se nachází v majetku města, kterému se tak nabízí možnost prezentovat 

se v oblasti historického kulturního dědictví raritními památkami. Tyto lze využívat 

způsobem, překračujícím nejen hranice města a regionu, ale i republiky. 

 

 

Město Cheb je v současné době jediným městem v České republice, které úspěšně provozuje 

prohlídkovou trasu v krovech měšťanských domů na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Zájem 

o tuto raritní památku projevují nejen četní odborníci, zajímavá je i jak pro vlastní obyvatele 

města a kraje, tak pro běžné turistické návštěvníky města. Zkušenosti s organizováním 

prohlídek a zpřístupňování historických krovů a dalších možností jejich názorné prezentace, 

např. pomocí jejich modelů včetně způsobů práce s nimi představí v průběhu dvou dnů 

odborníci z pěti evropských států. 

 

 

Součástí konference bude i návštěva zpřístupněné prohlídkové trasy a exkurze do dalších 

vybraných chebských krovů. 

 

Na zajištění odborného programu konference se podílí Ústav teoretické a aplikované 

mechaniky AV ČR, Centrum Telč. 

 

 

 

 

 

 



Tematické okruhy konference: 

Organizované prohlídky a zpřístupňování historických krovů 

Modely historických krovů a práce s nimi 
 

Časový program 
Čtvrtek 17. 10. zahájení konference, I. konferenční jednání 

14:00 – 14:30  přivítání, zahájení konference 

14:30 – 16:00  přednášky 

16:00 – 16:30  přestávka, občerstvení 

16:30 – 18:00  přednášky 

 

Pátek 18. 10.  II. konferenční jednání 

  9:00 – 10:30  přednášky 

10:30 – 11:00  přestávka, občerstvení 

11:00 – 12:30  přednášky 

12:30 – 14:00  oběd 

14:00 – 15:30  přednášky 

15:30 – 16:00  přestávka, občerstvení 

16:00 – 17:30  přednášky 

17:30 – 19:00  přestávka 

19:00 – 22:00  společenský večer 

 

Sobota 19. 10. exkurze po krovech 

  9:00 – 11:00  prohlídková trasa + další vybrané krovy městských domů 

11:15 – 12:30  městský dvůr – zbrojnice + sýpka 

12:30 – 14:00  oběd 

14:00 – 16:00  františkánský klášter 

 

 

Podrobný program konference bude zveřejněn nejpozději 14 dnů před jejím konáním. 

Účast na konferenci je bezplatná. Je nutné se přihlásit na samostatném formuláři, který 

najdete na stránkách Nadačního fondu Historický Cheb 
http://historickycheb.cz/cs/projekty/mezinarodni-konference-a-setkani-odborniku-na-historicke-krovy 

Ubytování a stravování (kromě občerstvení uvedeného v programu) si účastníci zajišťují a 

hradí sami. 

 

http://historickycheb.cz/cs/projekty/mezinarodni-konference-a-setkani-odborniku-na-historicke-krovy

