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Objevme společně vzrušující historii Starého Plzence! 
Starý Plzenec je jedno z 22 šťastných měst v regionu Dunaj, kde budou vytvořeny inovativní nástroje, 
jak udělat kulturní dědictví více vzrušující a zábavnější. Nový projekt, financovaný Evropskou unií, 
zachová kulturní dědictví Starého Plzence pro příští generace – a to inovativně, za pomocí 
archeologických parků a vytvoření tzv. archeoturismu. 
 

Podobně jako ve Starém Plzenci, také jiná malá či střední města čelila těm samým výzvám: jak zapracovat 
archeologické dědictví do sociálního prostředí, jak jej citlivě začlenit do městské části, jak začlenit dochované 
památky mezi moderní budovy, jak nabídnout udržitelný rozvoj a jak dosáhnout ekonomického dopadu 
kulturního turismu. Tato města čelí též nedostatku znalostí, jak takovou historickou výhodu využívat, adaptovat 
a provozovat – jak využít atraktivitu místa, proměnit ji v konkurenční výhodu a vylepšit tak ekonomický vývoj 
celého regionu.  

 

Nový projekt ArcheoDanube, financovaný EU, pojmenovává nové přístupy ke konceptu zachování dědictví, 
které prezentuje s přihlédnutím k principům místního územního plánu. ArcheoDanube pomůže najít občanům 
skryté hodnoty a bohatství města, díky kterým pak budou na Starý Plzenec náležitě pyšní. 

 

Starý Plzenec je jedno z dvaadvaceti šťastných měst, které vytvoří modely, nástroje a plány na pomoc se 
správou městských historických zdrojů a bude přitom stavět na mezinárodních znalostech a zkušenostech. 
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s., bude reprezentovat Českou republiku na mezinárodním 
konsorciu.  

 

Během zaváděcí fáze propojí Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s., různé sektory Starého 
Plzence: akademickou obec, podniky, úřady a širokou veřejnost. Projekt ArcheoDanube si klade za cíl 
zpřístupnit historii a archeologii široké veřejnosti, udělat ji zajímavým a populárně-naučným tématem, a to za 
použití nástrojů moderních technologií, tedy využití 3D modelů, stopovacích her nebo třeba nástroje „Včera-
dnes-zítra“. Také nabídne aplikaci ArcheoTales (ArcheoPříběhy), která vám zábavnou formou zprostředkuje 
dějiny vašeho oblíbeného města. 

Sledujte TalentMagnet a jeho zajímavý obsah zde: https://www.facebook.com/ArcheoDanube 
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