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Projekt ArcheoDanube úspěšně ukončil první etapu zavádění projektu ke sklonku roku 
2020. První etapa začala v červenci 2020 rozvržením prací (pracovní balíček WP T1). Leader 
WP T1 je Institut pro ochranu kulturního dědictví Slovinska.  

 

Byla zahájena příprava metodologie shromažďování základních informací pro partnery s 
cílem metodicky zajistit shromažďování výstupů a informací pro podkladovou studii 
(D.T1.1.1). Hlavním cílem bylo shromáždit informace od partnerů o evropských, národních 
a regionálních zákonech a strategiích ohledně archeologických památek. Navíc se sbíraly 
informace o projektech archeologických parků na EU a národní úrovni. Sběr informací byl 
spojen s aktivní účastí všech projektových partnerů. Použily se běžné tabulky, které 
partnerům umožnily sdílet svá data se všemi odpovídajícími tématy.  

 

Na základě sesbíraných informací byla připravena podkladová studie s cílem shrnout 
moderní ochranu památek ve vztahu k územnímu plánování, principům městského 
územního plánování a kulturního turismu. Pro tyto účely se analyzovaly mezinárodní 
konvence, listiny a ostatní dogmatické dokumenty. Studie také obsahuje mezinárodní 
přehled a srovnání národních pravidel a strategií a také archeologické systémy plánování 
s ohledem na projekty a situaci v jednotlivých partnerských zemích.  

 

V tomto období se také rozpracovala prezentace k podkladové studii (D.T1.1.3). Hlavním 
cílem je shrnout nejdůležitější zjištění a návrhy podkladové studie ve vizuálním podobě 
prezentace. Tato anglická prezentace se také přeložila do jednotlivých národních jazyků. 
Partneři ji mohou využít k prezentaci dosavadních zjištění místním stakeholderům.  

 

Utvářel se také společný návod na zapojení stakeholderů do projektů (D.T1.2.1). Analýza 
stakeholderů popisuje proces a výstup identifikace stakeholderů pro další vývoj 
archeologických parků a ustanovení skupiny ArcheoDanube stakeholderů. Data byla 
sbírána pomocí dotazníku od října do prosince 2020 a zahrnovala všech 10 partnerských 
měst. Analýza ukázala, že se dají zcela jasně zvolit zástupci veřejných autorit a že jsou 
ochotni se účastnit projektu jako zainteresované osoby. Identifikovaly se také zájmové 
osoby z oblasti kultury, památkové péče, turismu a médii, kteří mohou těžit z projektu 
ArcheoDanube a lead partner také doporučil ustanovení základní zájmové skupiny osob 
a zástupců pro každé partnerské město.  

 



 

Připravené dokumenty:   
D.T1.1.1  Metodologie shromažďování základních informací 
D.T1.1.2  Stručná, shrnující podkladová studie  
(http://www.interreg-
danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/43/2dc3d9916b6065e130cb5
3549b046b26ebbf4443.pdf)  
D.T1.1.3  Prezentace na zjištění a návrhy podkladové studie (https://www.rra-pk.cz/wp-
content/uploads/2021/03/final-wpt1_slide-deck_cesky_20210120.pptx)  
D.T1.2.1  Vytvoření společného návodu na zapojení stakeholderů (http://www.interreg-
danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/43/cdb4437f64ec011ef475e0
7da877ed91feea4ccb.pdf)  
 
Projekt ArcheoDanube je financován z fondů Evropské unie (ERDF, IPA, ENI) a 
vlády České republiky.  
 
Facebook projektu: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/ 
Project website link: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube 

 


