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O Sdružení

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická  
a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou za-
chovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu 
roku 1990.

Sdružení historických sídel má k  31. prosinci  2010 má celkem 209 členů a z toho 8 přidružených.  
Činnost Sdružení se soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost našeho kulturního 
dědictví. K dosažení tohoto cíle, a tím i naplnění účelu existence, Sdružení zejména: 
popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví, 
pořádá veřejnosti přístupné semináře, odborné konference, výstavy apod., 
uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě či tvorbě právních norem, 
spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli SHS ČMS, které  působí v České 
republice i v zahraničí.

  PrOgram regenerace měStSkých PamátkOvých rezervací 
a měStSkých PamátkOvých zón

Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) 
ustavilo Ministerstvo kultury  ve spolupráci se Sdružením v roce 1992 vládním usnesením č. 209 ze 
dne 25. března. Tento program díky svému charakteru stimuluje města k aktivnímu přístupu k péči  
a oživování  kulturního dědictví, které se nachází na jejich území. Základním rysem programu je vícezdro-
jové financování, tedy podmínka spoluúčasti vlastníka památky a zároveň obce, na jejímž území se objekt 
nachází. Program regenerace  svou kontinuitou každoročně zajišťuje určitý objem financí, které jsou do 
památek investovány a zároveň působí jako stimul ekonomický: rekonstrukce objektů jsou významnými 
zakázkami pro místní firmy a zároveň rekonstruované památkové rezervace a zóny přitahují turistický 
uch a oživují městské prostředí.  Nehledě na to, že mnohá města by vzhledem k možnostem rozpočtů  
a celkovým potřebám památky vůbec nerekonstruovala. 

Z fondu Programu regenerace v roce 2010 čerpaly městské památkové rezervace a zóny celkem 113,5 
milionů korun. Celková proinvestovaná částka ( t.zn. dohromady prostředky ze státního rozpočtu – Pro-
gramu regenerace, prostředky vynaložené obcemi a prostředky investované vlastníky objektů) byla 
285,5 milionů korun v roce 2010 do obnovy kulturního dědictví našich měst a naší společnosti. V Pro-
gramu regenerace bylo doposud investováno: ze státního rozpočtu 4 003 milionů korun, celkově ( do 
roku 2010, vč. nákladů obcí a majitelů) 10 690 milionů korun a zrekonstruováno bylo 11 775 památek 
(do roku 2010).

Od  Programu regenerace se odvíjí soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace 
MPR a MPZ  a také probíhající projekt „Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska“ -  viz 
samostatné kapitoly.

PROgRaM RegeNeRaCe MěSTSKýCH PaMáTKOVýCH ReZeRVaCí a MěSTSKýCH PaMáTKOVýCH ZóN 

Rok Výdaje státního rozpočtu 
celkem v Kč

Počet akcí 
obnovy

Cena provedeného díla celkem 
v Kč

1993 80 000 000 136

1994 275 000 000 449 723 000 000

1995 300 000 000 570 773 000 000

1996 350 000 000 724 841 112 000

1997 292 500 000 734 868 191 000

1998 320 000 000 696 868 286 000

1999 302 419 000 845 789 537 000

2000 245 000 000 637 716 250 000

2001 300 000 000 748 767 162 000

2002 240 000 000 714 643 950 000

2003 175 000 000 627 621 000 000

2004 235 000 000 879 742 302 000

2005 160 000 000 715 393 071 000

2006 160 000 000 742 417 328 000

2007 161 500 000 712 444 428 000

2008 144 000 000 674 428 314 000

2009 150 000 000 618 368 155 896

2010 113 498 000 555 285 522 000

Celkem 4 003 917 000 11 775 10 690 608 896
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mezinárOdní den Památek a Sídel na PražSkém hradě

Slavnostní shromáždění  u příležitosti Mezinárodního  dne  památek  a  sídel  (MDPS) se uskutečnilo 
13. dubna 2010 ve Španělském sále Pražského hradu. Slavnostní zasedání organizovalo Sdružení  
ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky, Českým národním komitétem ICOMOS, Ministerstvem 
kultury ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Při slavnostním shromáždění, které vždy probíhá za účasti vysokých státních  a vládních představitelů, 
se každoročně vyhodnocuje  soutěž o Cenu Programu regenerace městských památkových rezer-
vací (MPR) a městských památkových zón (MPZ),  a rovněž je udělován titul Historické město roku za  
uplynulý rok. Přítomné shromáždění pozdravila  PhDr. Ivana Kyzourová, ředitelka odboru památkové 
péče Kanceláře prezidenta republiky. Po povznášejícím vystoupení houslového virtuosa Jaroslava 
Svěceného pronesl zásadní projev k otázkám památkové péče ministr kultury prof. Václav Riedelbauch, 
ministerstvo pro místní rozvoj zastupoval 1. náměstek  ministra Ing. Martin Plachý. K tématu dále  
vystoupili PhDr. Josef Štulc, prezident Českého národního komité Mezinárodní rady pro památky a sídla 
ICOMOS a za  Sdružení jeho předseda Mgr. Petr Sedláček, místostarosta města Kroměříž. Celá soutěž 
je dvoustupňová, vítěze krajských kol ocení ministerstvo kultury finanční částkou ve výši 100.000,-Kč.      
  V tomto roce se na pódium pro diplom a obálku s příslušnou částkou dostavili představitelé měst: 
Beroun, Boskovice, Cheb, Jablonné nad Orlicí, Jičín, Jilemnice, Klatovy, Nový Jičín, Městská část Praha 
2, Přerov, Tábor, Telč, Uherské Hradiště a Úštěk . Do ústředního kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu 
a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2009 byla nominována města: Beroun, Jilemnice  
a Uherské Hradiště –  vítězným městem se stalo a Cenu i  titul Historické město roku 2009 získalo město 
Beroun. Cenu – putovní skleněný objekt  a finanční obnos ve výši 1.000 000,- Kč -  společně předali 
předseda Sdružení Mgr. Petr Sedláček, ministr kultury profesor Václav Riedelbauch a 1. náměstek mi-
nistra pro místní rozvoj Ing. Martin Plachý. Cenu převzal a poděkování vyslovil dlouholetý starosta města 
Beroun MUDr. Jiří Besser.

Cenu za péči o zachování kulturního dědictví z pohledu zasvěcené publicistiky již tradičně udělilo i vy-
davatelství economia – časopis Moderní obec.  Cenu Moderní obce předala ředitelka divize odborného 
tisku vydavatelství economia Ing. Sylvia Šmeráková a šéfredaktorka časopisu Mgr. Lýdie Stoupová a za 
soustavnou činnost v oblasti  regenerace MPR ji obdrželo město Telč.   

V rámci slavnostního shromáždění byly také předány  ceny za první tři místa v českém kole mezinárodní 
evropské soutěže „Mladí fotografují památky“ (viz podrobněji samostatná kapitola).

dny evrOPSkéhO dědictví (eurOPean heritage dayS) 2010 
Dny evropského dědictví / eHD jsou již tradiční akcí pořádanou SHS ČMS pro širokou veřejnost,  na kte-

rou se těší především milovníci historie a památek, mají svůj nepopiratelně výchovně vzdělávací význam. 
V celoevropském rozměru jsou významnou kulturní událostí, která probíhá pod záštitou Rady evropy. 

Sdružení, jako garant eHD v ČR, se průběžně snaží dodržovat zásadní kriteria nutná pro zapsání objektu 
do katalogu eHD - přihlášená památka musí být:

veřejnosti běžně nepřístupná  nebo
otevřena v době eHD zdarma  nebo
nabízí slevu na vstupném ( min 50% ) 
případně obohacuje běžnou prohlídku programem  navíc či ukázkami, které nejsou v běžném režimu.
Nejdůležitějšími činiteli Dnů evropského dědictví jsou tzv. lokální garanti – tedy právnická či fyzická 

osoba, která v dané lokalitě organizuje eHD. Pro ně byl i v roce 2010 připraven pomocný informativní 
text, který vysvětloval metodiku  přihlašování do katalogu eHD. Každý ročník je věnován určité tématice, 
v tomto roce bylo přihlašujícím nezávazně doporučeno národní téma  „Duše památek“.

Výběrové řízení na hostitelské město Národního zahájení eHD vypisuje Sdružení pro své členy 
každoročně, v  roce 2010 ho vyhrálo město Příbor v Moravskoslezském kraji. Proto i  národní téma, 
které bylo pro tento ročník nezávazně doporučeno, se vázalo k rodnému městu Sigmunda Freuda  
„Duše památek“. Tradiční průvodní text k tématu napsal Mgr. Václav Michalička, vedoucí pobočky Muzea  
v Příboře – Muzeum Novojičínska, p.o.. (Celý text v archivu na www.ehd.cz.) 

Národní zahájení eHD v České republice se konalo v Příboře ve dnech  11. a 12. září. Historické město 
Příbor s necelými desetitisíci obyvateli bylo dosud nejmenším městem, kterému bylo v rámci eHD 
umožněno takovouto rozsáhlou akci uspořádat. Celé dva dny se nesly v duchu obsáhlého a náročného 
kulturního programu, který naplňoval náměstí i ulice města. Slavnosti, při níž byly zpřístupněny zdarma 
všechny památky i akce,  se účastnily tisíce lidí z města a širokého okolí. 

Program Národního zahájení eHD začínal v pátek 11. září  prohlídkou historického jádra města  
a tradičním bodem zahájení, vernisáží výstavy „Nositelé tradice lidových řemesel 2010 “,  instalovanou  
 v prostorách bývalého piaristického kláštera – Muzeum Novojičínska. 

Po deštivé noci sobotní ráno nezačínalo nejpříjemněji, ale když začala na náměstí v Příboře vyhrávat 
hudba a ozvala se znělka Sdružení, mohli už návštěvníci schovat deštníky. Hlavní slavnostní program  
v sobotu 12. září zahájil starosta města Ing. Miloš Strakoš, za hejtmana pozdravil přítomné  jeho náměstek 
Ing. RSDr. Svatomír Recman. Hlavní projev, v němž vyzdvihl základní myšlenky eHD a jejich průběžné 
uskutečňování, přednesl ministr kultury MUDr. Jiří Besser. Předseda Sdružení Mgr. Petr Sedláček se ve 
svém vystoupení dotkl bilance posledních ročníků eHD, které Sdružení jako hlavní garant v České repub-
lice organizuje a zajišťuje. Následovně  ministr již tradičně  předal titul „Nositel tradice lidových řemesel“ 
novým laureátům.  Udělování tohoto titulu je českou verzí projektu UNeSCO, nazvaného  „Žijící lidské 
poklady“. Cílem projektu je podpora uchovávání postupně mizejících tradičních technologií, jejich do-
kumentace a výchova pokračovatelů.  Titul v tomto roce získali: 

Augustin Krystyník, Nový Hrozenkov, obor zpracování dřeva – kolářství
Alfréd Stawaritsch, Kostelec na Hané, obor zpracování kovu – tradiční kovářství

Milan Strmiska, Mešovice, obor zpracování rohoviny a perleti
Posledním bodem Národního zahájení Dnů evropského dědictví je vždy Prohlášení Sdružení historic-

kých sídel ČMS k návrhu státního rozpočtu na další rok, v tomto případě na rok 2011 (viz Příloha č.1  
Prohlášení SHS ČMS k návrhu státního rozpočtu na rok 2011).

Ke Dnům evropského dědictví se v roce 2010 připojilo 1031 památek s 586 doprovodnými akcemi  
v 306 městech a obcích. Z otevřených památek jich bylo běžně nepřístupných 418 a zcela uzavřených 
56. Všechny památky a doprovodné akce, které se k Dnům evropského dědictví připojily, navštívilo dle 
hrubého odhadu přes 600 000 návštěvníků.  Po devatenácti létech trvání eHD u nás je možno potvrdit, 
že se  zářijové Dny evropského dědictví staly přirozenou součástí kulturního života dnes již několika 
stovek  měst a potažmo i tradicí, na kterou se těší všichni milovníci historie, umění a památek i turismu.
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Záběry z Národního zahájení v Příboře přinesla televize ČT 1, na otevřené památky upozornily i Zprávy 
z regionů ČT. Národní zahájení a Dny evropského dědictví celkově byly hojně medializovány v regionál-
ním tisku, na Dny upozorňovaly i některé deníky s celostátní působností a rozhovory s účastníky i orga-
nizátory přinesly regionální stanice Českého rozhlasu i jeho celostátní vysílání.

Podrobné statistiky včetně předchozích ročníků jsou uvedeny na www.ehd.cz - rubrika z historie/ročník 
2010 > Online katalog eHD > Statistické informace.

 

KaTaLOg eHD
funguje na stránkách eHD Online katalog přihlášených památek a interaktivní e-mapa.
aplikace Online katalog eHD slouží především jako vyhledávač památek, které lze v daném regionu 

či obci v daný čas navštívit. Vyhledávat lze podle různých kritérií. Každá z položek katalogu, tzn. každá 
přihlášená památka má svou „stránku“ v katalogu, kde jsou všechny dostupné informace. Pokud je do 
vyhledávače zadána celá lokalita (kraj nebo obec), zobrazí se všechny informace o akcích, které tam  
v rámci eHD probíhají: informace o památkách, které jsou v dané lokalitě přihlášeny k eHD (jejich popis, 
adresa, fotografie a popis akcí, které se uvnitř konají), akce celoměstského charakteru, které v daném 
městě lze navštívit (jejich seznam, popis, datum a místo konání), informační centrum (vč. kontaktních 
údajů) a lokální garant (tedy subjekt, který v dané lokalitě vše organizuje). Podrobný katalog vychází též 
na DVD.

aplikaci e-mapa lze spustit přímo z portálu eHD nebo z Online katalogu eHD v přímé   vazbě na kon-
krétní obec. Obce a objekty přihlášené k eHD se zobrazují na podkladu územního členění regionů v ČR 
a návštěvník eHD se tak může lépe zorientovat a naplánovat si vlastní program s ohledem na umístění 
jednotlivých objektů, které by rád navštívil. 

20. OdbOrná kOnference ShS ČmS  
„dědictví nedávné minulOSti a PrOblém SOuČaSnOSti“ v uherSkém hradišti

V pořadí již 20. konferenci pořádalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci 
s městem Uherské Hradiště ve dnech 29. – 30. dubna 2010. Předcházela jí tisková konference, které se 
účastnila především regionální média a tudíž měla konference v jihomoravském kraji velkou odezvu. 
Záštitu nad konferencí převzal ministr kultury prof. Václav Riedlbauch.

Podtitul konference  „Dědictví nedávné minulosti a problém současnosti“  zněl: Náprava necitlivých 
urbanistických a architektonických zásahů v historickém prostředí sídel z období minulého režimu  
a problém znečištění živlem reklamy v současnosti. 

K jejímu obsahu se vyjádřil odborný garant konference, ing. arch. aleš Holý z Uherského Hradiště: 
“…Již 20 let se naše sídla vypořádávají s necitlivými zásahy do historické urbanistické struktury, kdy byly  
v důsledku předrevolučních asanačních plánů odstraněny historicky cenné objekty a někde i celé bloky. 
Na jejich místě pak byly umístěny unifikované stavby s absencí architektury a nebo jinde architektonicky 
nepřívětivé budovy. Vzniklé jizvy jsou různou formou zacelovány ještě dnes.

I současnost přináší nové problémy, z nichž snad nejpalčivější je všudypřítomná reklama. Některé 
způsoby zacházení s reklamou v památkovém prostředí a na historické architektuře hraničí až s van-
dalismem. Obrana před tímto „morem“ je obtížná, nemá dostatečnou legislativní oporu a odstranění 
„černé“ reklamy vyžaduje značné úsilí. 

Způsob použití a ztvárnění vlastní reklamy, marketing a mediální komunikace vypovídají o kulturní 
vyspělosti naší země. 

Na této konferenci budou řešeny dva okruhy problémů. Jedním z nich je regenerace urbanistických 
struktur, panelových a jim podobných domů vystavěných jako náhrada za neuváženě vybouranou hi-
storickou architekturu a dalším je nová architektura v historickém prostředí obecně. Téma bude nahlíženo 
očima památkářů, architektů i investorů. Ožehavým problémem současnosti, který konference chce 
rovněž zdůraznit, je fenomén reklamy jako všudypřítomný prvek  kolem nás a možnosti jeho regulace....“ 

Z programu konference vyjímáme: 

blOk a  -  Obecný úvOd k tématům 
Představení Městské památkové zóny Uherské Hradiště - Ing. Stanislav Blaha, 

místostarosta města Uherské Hradiště
Ilustrace témat na příkladech z MPZ Uherské Hradiště: Hradišťské proluky - Ing. arch. aleš Holý, 

ved.odboru architektury, plánování a rozvoje města 
Dědictví minulosti v kontextu památkové péče - Ing. arch. Naďa goryczková,

 generální ředitelka Národního památkového ústavu
Nová architektura a historicky cenná území  na příkladu Ostravy - Mgr. Martin Strakoš, 

Národní památkový ústav, územní pracoviště v Ostravě
Památková ochrana urbanisticky hodnotných sídel na příkladech z praxe - Ing. Klára Hodaňová, 

Národní památkový ústav, územní pracoviště v  Kroměříži 

blOk b – dědictví nedávné minulOSti
Památkářská hlediska a metodiky – regenerace urbanistických struktur - Ing. arch. Naděžda Pálková, 

Národní památkový ústav, územní pracoviště v Českých Budějovicích
Metodika Plánů ochrany památkových rezervací a zón

 (pilotní projekt Moravské Budějovice) - Ing. arch. Karel Kuča
Příklady České komory architektů - Ing. arch. Jakub Kynčl, PhD.; Knesl + Kynčl s.r.o. Brno

Zástavba slánských proluk včera a dnes - RNDr. Ivo Rubík, starosta města Slaný
Geneze rekonstrukce obchodního domu Prior v Olomouci - Ing. arch. Miroslav Pospíšil, 

ateliér – R, s.r.o. Olomouc
Revitalizace historického centra náměstí v Havlíčkově Brodě - Libor Honzárek, 

místostarosta města Havlíčkův Brod
Současnost je vrcholem historie - Doc. Ing. arch. Roman Koucký, Fakulta architektury ĆVUT Praha
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blOk c - PrOblém SOuČaSnOSti

Ilustrace tématu na příkladech z MPZ Uherské Hradiště: Boj s reklamou v Uherském Hradišti 
       Ing. arch. Radka Borunská, ved.odd. architektury, město Uherské Hradiště

Právní úprava regulace reklamy v ČR, její vztah k zájmům památkové péče
         JUDr. Martin Zídek,  Středočeský kraj

Reklama pod/pře/ceňovaná
         M.a. Vladimír Kovařík, Ústav vizuální tvorby FMK Univerzity T. Bati, Zlín

Regulační plán MPR Nové Město nad Metují a  jeho vztah k reklamám 
         Mgr. Bronislava Malijovská, starostka města Nové Město nad Metují

 Pohledy na reklamu optikou památkářů
         Ing. arch. Pavel Wewiora, Národní památkový ústav, územní pracoviště v Brně

Inovativní marketing veřejné správy
         Ing. arch. Martin Jirovský PhD., místostarosta města Tábor

První dojem můžeme zkazit jenom jednou 
         M.a. Vladimír Kovařík, Ústavu vizuální tvorby FMK Univerzity T. Bati, Zlín

Tato velmi zajímavá konference, které se účastnilo 180 frekventantů, byla doplněna samozřejmě 
prohlídkou historického jádra města, kterou vedl zasvěcený odborník a dále nabídkou exkurzí do okolí : 

Památník Velké Moravy ve Starém Městě, archeoskanzen Modrá
Zámek Buchlovice a zámecký park 
a protože se konala na jižní Moravě, tak pochopitelně nechyběl i společenský večer v Mařatických 

vinohradech. 

SPOLUPRáCe PřI POřáDáNí DaLŠíCH KONFeReNCí

KONFeReNCe JIHLaVa 2010
Sdružení se již tradičně aktivně podílelo na přípravě 5. mezinárodní konference  aktuální problémy 

cestovního ruchu na téma “ Kulturní cestovní ruch“, která se konala ve dnech 3. – 4. března 2010  
v prostorách Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. 

Vysoká škola polytechnická Jihlava, přidružený člen Sdružení, se otázkám cestovního ruchu všestranně 
věnuje od dob počátku své existence. 

Dvoudenní konference se tentokrát  zaměřila na spolupráci vysokých škol v cestovním ruchu a byla 
pořádána ve spolupráci s rakouskou vysokou školou Institut für Tourismus-Management. Hlavním 
cílem konference bylo zmapování současného stavu kulturního a městského  cestovního ruchu, jakožto 
nejdůležitější formy cestovního ruchu v České republice a  jeho podíl na celkovém incomingovém  
domácím cestovním ruchu v ČR. 
Vybraná témata hlavních přednášek:

Význam kulturního cestovního ruchu pro Českou republiku
Historická města, městské slavnosti a cestovní ruch,
Hrady a zámky – přínos pro cestovní ruch v ČR
Památky UNeSCO a cestovní ruch
Přínos muzeí a galerií cestovnímu ruchu v ČR
Význam lidové kultury a lidové architektury pro cestovní ruch
Církevní cestovní ruch v ČR
Zoologické zahrady a cestovní ruch
Práce v sekcích  byla doplněna  prezentací výsledků studentského workshopu. Workshop na téma 

„Kulturní cestovní ruch“ se konal v září 2009 ve Vídni. Výsledky výzkumu prezentoval vítězný tým složený 
ze studentů obou škol.

KONFeReNCe „ŠLeCHTICKá SíDLa a CeSTOVNí RUCH“
Sdružení bylo partnerem při pořádání mezinárodní  konference „Šlechtická sídla a cestovní ruch“, která 

se konala ve dnech 18.-19. března v  Kongresovém centrum aLDIS v Hradci Králové.
 Přednášející – zejména majitelé šlechtických sídel, představitelé obcí, památkáři a zástupci vysokých 

škol z ČR, Polské a slovenské republiky si vyměnili názory na spolupráci v oblasti marketingu mezi 
jednotlivými vlastníky, hovořili o hledání kvalitních služeb a přitažlivých nabídek pro návštěvníky 
a vzájemně se informovali o odstraňování bariér a předsudků ve vztahu k vlastníkům a především si 
vyměňovali zkušenosti z čerpání finančních prostředků na rekonstrukce objektů.

KONFeReNCe URBaNUS 2010
Spolupráce Sdružení s academy center,o.p.s., asociací krajů ČR , Svazem měst a obcí ČR a Vysokou 

školou ekonomickou pokračovala i v roce 2010  navázáním na předchozí  konference URBeS. 
V  konferenci připravované pro tento rok se okruh  přesunul na problematiku zakotvení našich měst  

v konkurenceschopném prostředí eU „ Města na evropském hřišti“. Konference  se měla uskutečnit ve 
dnech 14.-15. prosince 2010 v zasedací síni Nové radnice Magistrátu hl. města Prahy. 

Vzhledem k politickým okolnostem, které nastaly po předčasných volbách do obecních zastupitelstev  
na Magistrátu hl. města Prahy, se z prostorových důvodů konference neuskutečnila a byla přesunuta na 
počátek dalšího roku. 
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20. výrOČí Sdružení hiStOrických Sídel Čech, mOravy a SlezSka  - chrudim 

Chrudim, dne 7. prosince 2010: Za účasti ministra kultury MUDr. Jiřího Bessera, jeho náměstkyně PhDr. 
anny Matouškové, náměstka ministra místního rozvoje Ing.Michala Janeby, hejtmana Pardubického 
kraje Mgr. Radko Martínka, předsedkyně České komise UNeSCO prof. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc., 
senátorů, poslanců a dalších čestných hostů a řádných i přidružených členů Sdružení oslavilo SHS ČMS 
své dvacáté narozeniny. Celý slavnostní program řídil nově zvolený předseda Sdružení RNDr. Ivo Rubík, 
starosta města Slaný.   

Zasedání k 20. výročí  vzniku  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska se odehrávalo v Chru-
dimi, v jednom ze „zakladatelských“ měst východních Čech, kde se myšlenka takovéto organizace před 
léty zrodila a realizovala.        

Po pozdravných projevech mnoha gratulantů současný předseda předával diplomy bývalým předsedům: 
Ing. Miroslav Brýdl, starosta města Litomyšl – 1990 
RNDr. Jiří Vaníček, starosta města Tábor - 1991 - 1992, 1994 – 1998  
ThMgr. Jiří Musil, starosta města Jablonec nad Nisou – 1993 
PhDr. anna Matoušková, zástupkyně starosty města Beroun - 1998 – 2001  
Ing. Pavel Horák, náměstek primátora - 2001 – 2002  
Mgr. Petr Sedláček, starosta, místostarosta města Kroměříž - 2002 – 2010   
tajemníkům:
Ing. Pavel Vodňanský      1990 – 1998  
PhDr. Jana Kobzová         1998 – 2004 
dlouholetým spolupracovníkům:
Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. 
Doc. PhDr. Josef Štulc 
Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc. 
Doc. Ing. František Kašička, CSc 
Pavel Jerie 
Ing. Zdeněk Novák
a řadovým členům Sdružení, jejichž aktivity přesahovaly běžný rámec:
Mgr. Petr Bursík 
Ing. Vladimír Hrabák 
Vladimír Měrka
a ti pak u řečnického pultíku vzpomínali na začátky činnosti této neziskové organizace. 

Dalším významným bodem slavnosti bylo podepsání ministrem kultury, ministrem pro místní roz-
voj a předsedou Sdružení nového Statutu Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace 
městských památkových rezervací a zón, ceny, spojené s titulem Historické město roku. Cena je 
každoročně udělována městu, které na tomto poli dosáhlo nejlepších výsledků. Významnou novinkou 
statutu je finanční ocenění dalších dvou nominovaných měst - Statut Ceny se takto rozšiřuje o zavedení 
Ceny ministra pro místní rozvoj, která  bude nově oceňovat dvě nominované obce finanční částkou 
po 100 000,- Kč. Finanční prostředky bude možno použít na rozvoj cestovního ruchu nebo pořízení 
regulačního plánu. Další významná změna statutu se týká rozšíření použití finančních prostředků 
pro vítěze Ceny ve výši 1 mil. Kč, a to na obnovu kulturních památek a na neodkladné práce vedoucí  
k zachování charakteru a dosažení harmonie v působení historického prostředí MPR nebo MPZ jako 
urbanistického celku. 

Jedna z posledních změn znění Statutu se týká oceňování vítězných měst v krajích. Tato města jsou 
oceňována 100 000,- Kč, které lze použít výhradně na obnovu kulturních památek na území příslušné 
Městské památkové rezervace nebo Městské památkové zóny. Díky novým pravidlům by měli být 
zástupci měst a obcí ještě více motivováni pro záchranu památek a českého kulturního dědictví.

Po zdravicích spolupracujících organizací, kterými byly:
Združenie historických miest a obcí SR (Mgr. alžběta Staníková), 
ČKaIT Kolegium pro technické památky (Ing. Svatopluk Zídek)
a  Folklorní sdružení České republiky (Zdeněk Pšenica ) 
Následovala diskuse k nové koncepci Sdružení, vystoupení mladých hudebníků  skupiny aRTeFaKT,  

a posléze obsáhlá a pečlivá fotodokumentace ze všech studijních cest, které Sdružení každoročně or-
ganizuje – připravená bývalým starostou města Stříbro Petrem Bursíkem. 

K této akci Sdružení připravilo putovní výstavu s názvem Sdružení – 20 let. Jedná se o 13 samostojných 
panelů, na kterých je zmapována nejen činnost Sdružení za 20 let své existence, ale i jeho významné 
osobnosti. Součástí materiálů byla i malá brožura o Sdružení a zajímavý sborník s příspěvky řečníků  
a kolekcí plakátů, které Sdružení vydává ke Dnům evropského dědictví v ČR pravidelně v srpnu.
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fOtOgrafická  SOutěž „mladí fOtOgrafují Památky“ 2010

Každým rokem se Sdružení připojuje k výzvě Rady evropy, která vyhlašuje mezinárodní fotografickou 
soutěž „Mladí fotografují památky“. V tomto roce proběhl pod patronátem Sdružení již třetí ročník.

Soutěž „Mladí fotografují památky/International Heritage Photographic experience/“ je jednou  
z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. V roce 2010 se jí zúčastnilo přes 25 000 
mladých lidí ze 58 různých zemí, kteří soutěž obeslali cca 120 000 fotografiemi dokumentujícími zájem 
mladých lidí o poznávaní kultury a historie své země.

Soutěž je určena žákům a studentům základních a středních škol a chce podpořit zájem o  kulturní  
a architektonické hodnoty. V České republice v roce 2010 se přihlásilo 329 mladých lidí, kteří po-
slali přes 500 fotografií. Porota, ve které seděli zástupci Sdružení, firmy Zoner, s.r.o. - sponzora soutěže 
 a profesionální fotograf, nakonec vybrala prvních deset umístěných. 

Vítězné místo obsadila studentka Tereza Havlíková, Dům dětí a mládeže Praha 2,  druhé místo patřilo  Mi-
chaele Kratochvílové ze Základní školy Komenského Nové Město nad Metují a třetí byl žák Základní školy 
Dačice, patnáctiletý Dalibor Jelínek.  Vyhlášení bylo oznámeno u příležitosti Mezinárodního dne památek 
a sídel 13. dubna 2010 ve Španělském sále na Pražském hradě a přítomní výherci obdrželi hodnotné ceny 
od firmy Zoner. 

Sdružení také organizovalo a financovalo cestu prvních výherců na evropské vyhodnocení soutěže, které 
se konalo 6. prosince 2010 v Palais de l‘europe Radě evropy ve Strasbourgu ve Francii, mikrobus na cestu 
poskytlo zcela ve své režii členské město Stříbro. Výherci  byli přítomni slavnostnímu aktu v zasedací míst-
nosti Rady evropy, kde se  také setkali a vyfotografovali se s hlavním koordinátorem soutěže panem esteve 
Mach Boschem ze španělského ministerstva kultury. Ve vestibulu Rady evropy se naši studenti zúčastnili 
slavnostní vernisáže výstavy fotografií ze soutěže. Všichni naši vítězové na výstavě našli, mezi fotografiemi 
z celého světa, také své fotografie. Poté absolvovali prohlídku evropských institucí s výkladem. Vůbec po-
prvé byla také pro všechny zúčastněné umožněna návštěva evropského mezinárodního soudního tribuná-
lu.

První tři české vítězné fotografie jsou publikovány v katalogu „International Heritage Photographic ex-
perience – Heritage and Landscape“, který každoročně přináší vítězné fotografie všech zúčastněných 
zemí, a  je rozesílán  do celé evropy.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska se již od počátku roku 2009 připravovalo k podání 
projektu v rámci Integrovaného operačního programu a teprve na jaře 2010 Sdružení obdrželo Roz-
hodnutí o udělení dotace. 

Projekt je logickým pokračováním dosavadní činnosti SHSČMS, protože obnova památek není 
samoúčelná, ale vynaložené prostředky do regenerace historických sídel přinesou svůj efekt až  
v okamžiku, kdy se stanou součástí atraktivity ČR, jako destinace CR. Realizace projektu bude tedy 
znamenat podporu využití obnovených historických center měst pro cestovní ruch. Teprve pak dojde 
k postupné “návratnosti” investic do obnovy městských památkových rezervací a zón, což je hlavním 
posláním projektu. 

Význam kulturního cestovního ruchu je pro Českou republiku důležitý, ovšem velkým problémem je 
skutečnost,  že cca 60% návštěvníků navštíví pouze Prahu, přesto, že předpoklady pro rozvoj kulturního 
cestovního ruchu jsou na celém území ČR.  Proto Sdružení připravilo svoji nabídku - poznání především 
těch měst, která vykonala nejvíce práce v rámci Programu regenerace Městských památkových rezer-
vací a zón, tím uspěla v soutěži iniciované od roku 1994 Sdružením, MK ČR a MMR ČR a získala tak titul 
„Historické město roku“. V soutěži Programu regenerace uspěly a mají zájem se podílet na projektu 
města: Svitavy, Kadaň, Třeboň, Kroměříž, Klášterec n. O., Kutná Hora, Litomyšl, Nový Jičín, Prachatice, 
Spálené Poříčí, Česká Kamen-
ice, Polná, Jindřichův Hradec, 
Šternberk. 

První měsíce realizace pro-
jektu byly věnovány přípravě 
konkrétní nabídky měst tzv. TOP 
týdnům, přípravě propagačních 
materiálů a tvorbě webového 
portálu. Hned poté se rozběhla 
další etapa a to  etapa propagace 
národního produktu, která byla 
zahájena v rámci eHD v září 2010 
a dále pokračovala v průběhu lis-
topadu na veletrhu MaDI Travel 
Market.

Konkrétními výstupy projektu 
jsou:
TOP týdny – konkrétní týdny 

pro rok 2011 ( aktivity měst – 
festivaly, slavnosti, výstavy … )

Soutěž – celoroční soutěž 
pro návštěvníky se zajímavými 
odměnami

Výstava – putovní 
Propagační materiály – plaká-

ty, letáky, brožury, kalendáříky 
….

Webový portál:  
www.historickeputovani.cz 

PrOjekt: PutOvání PO hiStOrických měStech Čech, mOravy a SlezSka

První místo fotografické soutěže - Tereza Havlikova
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zahraniČní Studijní ceSta 2010  -  švýcarSkO, německO
termín: SObOta 15.5.2010  -  SObOta 22.5.2010

První den studijní cesty se účastníci sešli ve městě Stříbro, kde organizátoři připravili prohlídku města 
s odborným výkladem. Odpoledne přijal všechny i starosta města.

Cílem druhého dne bylo partnerské město Tábora – Konstanz. Účastníci si prohlédli Muzeum Jana 
Husa a historické centrum města s odborným průvodcem.

Velmi zajímavá byla návštěva města Opfikon - partnerského města členského města Sdružení Čáslavi. 
Po prohlídce města se konalo setkání s představiteli města na odborné téma: integrace národnostních 
menšin (imigrační politika města). Odpoledne se účastníci přesunuli do města Luzern - partnerského 
města  Olomouce. Následovala prohlídka hlavních památek města (zejména mosty - Kapellbrücke  
a Spreuerbrücke; opevnění - hradby s věžemi Museggmauer; jezuitský kostel; františkánský kostel; 
Löwendenkmal…) 

V úterý pokračovala návštěva města odborným programem, který zajistilo město Luzern včetně přijetí 
starostou města Luzern.  

Ve středu dopoledne se účastníci přesunuli do skanzenu a muzea v přírodě Ballenberg a odtud dále 
do města Interlaken - partnerského město členského města Sdružení Třeboň. I zde se konalo setkání  
s představiteli města a velmi zajímavá byla diskuze o problémech památkové péče.

Další den byl věnován i přírodním krásám okolí města. Zubačkou do stanice Kleine Scheidegg vyjeli 
všichni, ale odsud část účastníků pokračovala již pěšky po vrstevnici a druhá část vyjela až na Jungfrau-
joch ( 3.475 m ). Úžasný zážitek z dosažení nejvyššího místa dostupného železnicí v evropě, návštěva 
observatoře Sfings, ledovcové jeskyně eispalast, vystoupení na nejdelší evropský ledovec aletsgletscher 
a ojedinělá vyhlídka z cesty vlakem (včetně vyhlídky do severní stěny hory eiger). Všichni obdivovali 
překrásné výhledy na okolní třítisícovky a vodopády.

V pátek se účastníci přesunuli  do SRN – města Nőrdlingen - partnerského města Olomouce.
Prohlídku města na německé Romatische Strasse a odborný program zajišťovalo město. 
V sobotu se autobus se všemi účastníky vrátil do Prahy.

SPOluPráce a Prezentace ČinnOSti 

Sdružení je v rámci svých aktivit členem europa Nostra, organizace propagující kulturní dědictví  
a jeho ochranu, prosazující jeho trvale udržitelné využití a poukazující na problémy a specifika péče  
o historické kulturní bohatství evropy jako celku. 

Sdružení  pravidelně spolupracuje, pod patronátem Rady evropy, na tvorbě mezinárodního katalogu 
Fotografické soutěže „Mladí fotografují památky“, kam také dodává svůj průvodní text k vítězným fo-
tografiím z naší republiky (o soutěži viz samostatná kapitola).

Sdružení rovněž nepřetržitě udržuje styky s obdobnou organizací na Slovensku, se Združeniem histo-
rických miest a obcí Slovenskej republiky, akcí Združenia se účastní někteří členové Sdružení. Slovenští 
představitelé již tradičně navštěvují Mezinárodní den památek a sídel v Praze.  Odborných konferencí, 
které  Sdružení pořádá, se účastní pracovníci slovenských odborných institucí i  vysokých škol.

Sdružení je členem celostátního kolegia cestovního ruchu České republiky, které je koordinačním  
a iniciativním orgánem organizací a institucí cestovního ruchu v České republice, které se podílejí na  
realizaci dokumentu Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013.

Prezentace Sdružení na veletrzích :
go Brno – 14. a 15. ledna spoluúčast na stánku Folklorního sdružení
Holiday World 2010 - Středoevropský veletrh cestovního ruchu  ve dnech 4. až 7. února, Výstaviště 

Praha – účast umožnila Česká centrála cestovního ruchu (Czechtourism) samostatný pult Sdružení  
v rámci velkého stánku  „Česká republika“

ReNOVa Olomouc veletrh pro obnovu památek a historických sídel ve dnech 11.–13. března 
v médiích:

Mediálním partnerem Sdružení je od roku 2003 Český rozhlas a od roku 2004 časopis Místní kultu-
ra.Sdružení stále spolupracuje s časopisem Veřejná správa, který věnuje problematice obnovy histo-              
rických sídel již tradičně  přílohu, dále s časopisem Moderní obec, který se také těmito otázkami zabývá 
a věnuje již od roku 1997 Cenu časopisu Moderní obec některé z obcí soutěžících  o Cenu  v Programu 
regenerace MPR a MPZ (viz kapitola Mezinárodní den památek a sídel).

Každoročně pořádá Sdružení několik tiskových konferencí, zejména u příležitosti Mezinárodního dne 
památek a sídel, zahájení Dnů evropského dědictví  a pořádání odborných konferencí. O výše zmíněných 
akcích  pravidelně informuje celostátní i regionální tisk, rozhlas (výsledkem jsou např. živé vstupy v ro-
zhlasových relacích ČR ) i veřejnoprávní televize.

Třetí místo fotografické soutěže 
Dalibor Jelinek
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internetOvé Stránky Sdružení v rOce 2010

V současné době sekretariát kompletně zajišťuje aktualizaci stránek  pomocí redakčního systému.
Internetové stránky Sdružení www.shscms.cz  byly navrženy a realizovány tak, aby informovaly  

o činnosti a poslání Sdružení, a aby usnadnily komunikaci Sdružení, jak se členy tak i s veřejností. 
Proto je portál www.shscms.cz je rozdělen do tří sekcí, které jsou barevně rozlišeny:
 „modré“  jsou určeny široké veřejnosti a jsou po prokliku výchozím bodem 
členské  „vínové“ stránky do nichž je přístup  autorizován uživatelským jménem a heslem,
speciální portál věnovaný Dnům evropského dědictví/eHD. Tento portál má i samostatnou adresu  
www.ehd.cz a kromě přehledu základních informací nabízí Online katalogy eHD a e-mapu eHD.
Největší zájem o stránky Sdružení lze zaznamenat v srpnu a hlavně v září, kdy se chystají a probíhají 

eHD/Dny evropského dědictví. Vždy od března mohou lokální garanti prostřednictvím portálu eHD 
přihlašovat památky k eHD a milovníci památek zde zase hledají zajímavé cíle pro svůj volný čas. Hojně 
je využívána databáze památek a vyhledávání v katalogu, které umožňuje zvolit si různá kritéria hle-
daného objektu či akce. 

Velký zájem byl  zaznamenán i u stránek s fotografickou soutěží, které mj. poskytují kompletní foto-
grafickou galerii soutěžních fotografií za všechny ročníky.
  Další webový portál, který Sdružení zajišťuje, se váže k projektu  Putování po historických městech 
Čech, Moravy a Slezska www.historickeputovani.cz  (viz podrobněji samostatná kapitola). 

Počet unikátních návštěv webů www.shscms a www.ehd.cz v roce 2010:

MěSíC NáVŠTěV UNIKáTNíCH IP

LeDeN 5 035 1 957

ÚNOR 8 458 3 589

BřeZeN 9 889  4 085

DUBeN 13 045  8 833

KVěTeN 9 068  2 762

ČeRVeN 9 900  3 136

ČeRVeNeC 6 489 2 100

SRPeN 1 476  4 586

Září 64 293 21 942

říJeN 4 682 1 993

LISTOPaD 13 872 5 129

PROSINeC 5 635 1 856

ČlenSká základna
STATISTIcKý PŘEHLED V OBDOBÍ 1. LEDNA 2010 – 31. PrOSINcE 2010

ORgáNy SDRUŽeNí 
VýBOr SDružENÍ

řídí činnost Sdružení mezi sněmy a odpovídá za hospodaření a majetek Sdružení. 
Činnost výboru Sdružení řídí předseda.
zasedání v roce 2010: 
85. zasedání  26. března  ve Svitavách, 
86. zasedání  11.června v Chrudimi, 
87. zasedání 26. listopadu v Berouně. 
Složení výboru Sdružení podle krajů : 

ke dni 1. ledna 2010 31. prosince 2010

Počet řádných členů 204 201

Počet přidružených členů 8 8 

celkem 212 209

nové členství v roce 2010: asociace ententel florale cz – Souznění, o.s.      – přidružený člen

vystoupili: řádní členové:                                                                             město  Staré město
                              město náchod

                              město roudnice n. labem
  

 přidružení členové:                                                       národní hřebčín v kladrubech

KRaJ ČLeN VýBORU – OBeC/MěSTSKá ČáST

hl. m. Praha Městská část Praha 1 

hl. m. Praha Městská část Praha 2 

hl. m. Praha Městská část Praha 7 

Jihočeský kraj České Budějovice 

Jihočeský kraj Soběslav 

Jihočeský kraj Tábor 

Jihomoravský kraj Boskovice 

Jihomoravský kraj Brno 

Jihomoravský kraj Vyškov 

Karlovarský kraj Bečov nad Teplou 

Karlovarský kraj Cheb 

Karlovarský kraj Ostrov 

Kraj Vysočina Jihlava 

Kraj Vysočina Pelhřimov 

Kraj Vysočina Telč 

Královéhradecký  kraj Jičín 

Královéhradecký kraj              Hradec Králové 
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Královéhradecký kraj     Nové Město nad Metují

Liberecký kraj Česká Lípa 

Liberecký kraj Turnov 

Liberecký kraj Železný Brod 

Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek 

Moravskoslezský kraj Nový Jičín 

Moravskoslezský kraj Příbor 

Olomoucký kraj Náměšť na Hané 

Olomoucký kraj Olomouc 

Olomoucký kraj Šternberk 

Pardubický kraj Chrast 

Pardubický kraj Letohrad 

Pardubický kraj Svitavy 

Plzeňský kraj Klatovy 

Plzeňský kraj Spálené Poříčí 

Plzeňský kraj Stříbro 

Středočeský kraj Beroun 

Středočeský kraj Jílové u Prahy 

Středočeský kraj Slaný 

Ústecký kraj Česká Kamenice 

Ústecký kraj Kadaň 

Ústecký kraj Terezín 

Zlínský kraj Kroměříž 

Zlínský kraj Luhačovice 

Zlínský kraj Vizovice 

PŘEDSEDNIcTVO SDružENÍ

se z pověření výboru Sdružení zabývá aktuálními záležitostmi, které je třeba řešit v období mezi 
schůzemi výboru Sdružení.

zasedání v roce 2010: 
106. zasedání  22. ledna 2010  v Praze

107. zasedání  12. března 2010 v Praze
108. zasedání  28. dubna 2010 v Uherském Hradišti

109. zasedání  11. června  2010 v Chrudimi
110. zasedání  10. září 2010 v Příboře

111. zasedání   7. prosince 2010 v Chrudimi
Složení předsednictva Sdružení v roce 2010: 
   

 předseda  Mgr. Petr 
Sedláček,místostarosta města 
Kroměříž

Zlínský kraj

 1. místopředseda Ing. Petr Hejma,starosta Městské 
části Praha 1 do 19.11.2009

hl.m. Praha

 2. místopředseda  Mgr. Ivan Týle, starosta města 
Nový Jičín

Moravskoslezský kraj

 členové MUDr. Daniel Rychnovský,
1.náměstek primátora Stat. 
města Brno

Jihomoravský kraj

Olga Haláková,starostka města 
Bečov nad Teplou

Karlovarský kraj

Mgr. Richard Koníř, místosta-
rosta města Jičín

Královéhradecký kraj

PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta 
města Kadaň

Ústecký kraj

RNDr. Ladislav Šnevajs, 
náměstek primátora Stat.města 
Olomouc

Olomoucký kraj

RNDr. Ivo Rubik, starosta města 
Slaný

Středočeský kraj

Mgr. Jiří Brýdl, starosta města 
Svitavy

Pardubický kraj

Pavel Tóth, místostarosta města 
Stříbro

Plzeňský kraj

Ing.arch. Martin Jirovský, Ph.D., 
místostarosta města Tábor

Jihočeský kraj

Hana Müllerová, místostarostka 
města Telč

Kraj Vysočina

PhDr. Hana Maierová, starostka 
města Turnov

Liberecký kraj
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Komunální volby 2010 přinesly výraznou změnu v předsednictvu, kdy v komunálních funkcích, které 
jsou podmínkou pro členství v předsednictvu zůstalo jen 6 ze 14 členů předsednictva. Proto 87. zasedání 
výboru Sdružení dne 26. listopadu 2010 v Berouně dovolilo 8 nových členů předsednictva:

Jihomoravský kraj : Brno – Ing. Jana Bohuňovská (náměstkyně primátora města Brna )

Hl. m. Praha : MČ Praha 2 – Ing. arch. Václav Vondrášek (místostarosta)

Plzeňský kraj : Stříbro – Pavel Plánka ( místostarosta )

Pardubický kraj: Svitavy – Mgr. David Šimek ( starosta)

Královéhradecký kraj: Hradec Králové – Ing. Martin Soukup (náměstek primátora )

Zlínský kraj : Kroměříž – Mgr. Miloš Malý (místostarosta )

Moravskoslezský kraj : Příbor – Ing. Milan Strakoš (starosta) 

Jihočeský kraj : České Budějovice – Ing. Ivana Popelová (náměstkyně primátora )

Předsedou byl zvolen RNDr. Ivo Rubík – starosta města Slaný.

KONTrOLNÍ KOmISE

je kontrolním orgánem Sdružení. Dohlíží na dodržování stanov Sdružení a obecně závazných předpisů  
v činnosti Sdružení, prověřuje stížnosti a oznámení, navrhuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků  
a kontroluje plnění úkolů programového prohlášení a usnesení sněmu. Rozhoduje o odvolání člena pro-
ti vyloučení. Vždy do 31. 3. každého roku provádí kontrolu činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulý 
rok a předkládá výboru Sdružení písemnou zprávu o jejím výsledku.

zasedání v roce 2010: 
7. zasedání   12. března v Praze
8. zasedání   1. října v Karlových Varech

SLOŽeNí KONTROLNí KOMISe SDRUŽeNí V ROCe 2010:
KRaJ ČLeN KOMISe(OBeC/MěSTSKá ČáST) ZáSTUPCe OBCe/MěSTSKÉ ČáSTI 

hl. m. Praha Městská část Praha 5 aleš Kohout

Jihočeský kraj Město Bechyně Mgr. Jaroslav Matějka 

Jihomoravský kraj Město Znojmo Ing. Petr Nezveda 

Karlovarský kraj Statutární město Karlovy Vary Jiří Dietz 

Kraj Vysočina Město Polná Jindřich Skočdopole 

Královéhradecký kraj Město Rychnov nad Kněžnou Jaroslav Kos

Liberecký kraj Město Jablonec nad Nisou Ivana Machková 

Moravskoslezský kraj Město Fulnek Ing. Josef Dubec 

Olomoucký kraj Město Uničov Iveta Janků 

Pardubický kraj Město Chrudim Mgr. Petr řezníček 

Plzeňský kraj Město Tachov Jiří Struček 

Středočeský kraj Obec Boseň Marie Pšeničková 

Ústecký kraj Město Klášterec nad Ohří Jan Houška 

Zlínský kraj Město Kelč Ing. Stanislav Pitrun 

KrAjSKé SEKcE

jsou tvořeny členy Sdružení se sídlem v krajích podle Stanov SHS ČMS. Jsou orgánem Sdružení, jehož 
prostřednictvím jsou členové v daném regionu informováni o činnosti výboru Sdružení a předsednictva. 
Jsou oprávněny podávat podněty a doporučení jiným orgánům Sdružení. Jejich zasedání se konají 
nejméně dvakrát ročně, svolává a řídí je garant krajské sekce, kterým je člen předsednictva za příslušný 
kraj. Tento garant zve na zasedání všechny řádné i přidružené členy v kraji, zástupce kraje a příslušného 
územního pracoviště Národního památkového ústavu. Na pozvání garanta se mohou jednání krajské 
sekce zúčastnit i zástupci obcí příslušného kraje, které nejsou členy Sdružení, případně jiné osoby.

Krajské sekce se v roce 2010 sešly v jarních a podzimních termínech a všechny navštívila tajemnice 
Sdružení, která zde podrobně informovala o IOP  - Putování po historických městech Čech, Moravy  
a Slezska. Na jarních sekcích seznamovala členy s přípravou projektu a na podzimních již prezentovala 
propagační materiály a projednávala  propagační aktivity.

SeKReTaRIáT SDRUŽeNí

Provozní a organizační záležitosti Sdružení zajišťuje sekretariát, který řídí tajemník.

Personální obsazení sekretariátu v roce 2010:
Mgr. Květa Vitvarová, tajemnice

PhDr. Lenka Štětinová 
Mgr. Ondřej Chrást

adresa sídla
Opletalova 29, 110 00 Praha 1

Druhé místo fotografické soutěže - Michaela Kratochvílová
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hOSPOdaření Sdružení

Celá činnost Sdružení je v roce 2010 rozdělena do 9 základních kapitol (Mezinárodní den památek  
a sídel, Studijní cesta, Vzdělávání: Konference + Semináře,  Dny evropského dědictví, Mezinárodní  
spolupráce, Projekt IOP, Propagace, 20.výročí SHS a Režie). O jednotlivých kapitolách je účtováno 
oddělené a každá z nich vykazuje svůj hospodářský výsledek:

Mezinárodní den památek a sídel - 284.570,40  Kč

Studijní cesta  -147.097,93  Kč

Konference  + semináře  - 60.856,00   Kč

Dny evropského dědictví   - 249.578,40  Kč

Mezinárodní spolupráce   - 31.279,05  Kč

Propagace   - 188.867,00 Kč

20. výročí SHS - 233.144,00 Kč 

IOP „Putování“    - 5.748,43 Kč 

Režie  1.261.859,22 Kč

Celkový HV    60.718,01 Kč

Odpisy    45.286,00  Kč

CeLKeM  15.432,01 Kč

Výbor Sdružení schvaluje hospodaření Sdružení v roce 2010 a účetní závěrku za rok 2010  v předloženém 
znění a zisk ve výši 15.432,01 Kč zařadit do vlastního jmění Sdružení.

PROHLáŠeNí

 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska u příležitosti konání
Národního zahájení Dnů evropského dědictví 2010 v Příboře ke schvalování státního rozpočtu na rok 

2011
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, nezávislá a nezisková organizace, v jejíchž členských 

městech a obcích žije více než tři miliony obyvatel, se obrací na všechny, kteří budou rozhodovat o stát-
ním rozpočtu na rok 2011, aby zajistili zachování dotačních titulů včetně zajištění potřebných financí v 
těchto programech. Jedná se zejména o

• Program regenerace městských památkových rezervací a zón
• Program záchrany architektonického dědictví
• Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
• Program Podpora pro památky UNESCO
Jsme si dobře vědomi složité finanční situace ve státních financích i v samotném resortu kultury, ale 

právě proto je nyní nutné o to více apelovat na to, že uvedené programy mají obrovský růstový do-
pad do ekonomiky v jednotlivých městech a obcích. Všechny tyto programy jsou založené na vícez-
drojovém financování a přinášejí naším památkám několikanásobně víc prostředků, než kolik uvolní 
do programů státní rozpočet. Navíc rozložení prostředků z uvedených programů do památek na 
celém území naší republiky znamená přínos nejen pro několik velkých subjektů, ale pro tisíce firem  
a desítky tisíc lidí v nich. Další efekt pro ekonomiku státu je potom z využití opravených památek, které 
slouží zejména cestovnímu ruchu a navazujícím aktivitám v historických jádrech našich měst a obcí, což 
přispívá mj. k zachování zaměstnanosti v území, ale také ke zvyšování našeho HDP a v neposlední řadě 
k dobrému jménu České republiky ve světě.

Je povinností nás všech zajistit kontinuitu péče o památky, jejíž principy by nám mohla závidět leck-
terá tradiční evropská země. Z pohledu měst je největším přínosem těchto Programů právě jejich 
soustavnost, která umožňuje vlastníkům památek rozložit nákladnou obnovu na více let a komunálním 
politikům přijímat dlouhodobé plány obnovy a rozvoje historických center našich sídel.

Investice do památek patří k těm typům finančních investic, které se projeví až v delším časovém hori-
zontu, ale právě v těžších obdobích bychom měli prokázat více zodpovědnosti k naší historii i k naší 
budoucnosti. 

Příbor, 11. září 2010







The association joined the “International Heritage Photographic experience“ competition, which is 
organised by the Council of europe. The 3 winners and association employee participated in and rep-
resented the association at the gala meeting of the winners of the national rounds at the seat of the 
european Parliament in Strasbourg in December 2010. 

During the year, the association took an active part in the preparation of groundwork for the proposal 
of a national cultural policy, the concept of monument conservation, and the outlines of new monu-
ment legislation. Members of the association have been appointed as members of expert commissions 
of the Ministry of Culture and the Ministry for Regional Development of the Czech Republic.

The association is a member of and co-operates with the europa Nostra organisation. 

President of the association - 2010: Ivo Rubik, Mayor of the town of Slaný 
Secretary of the association: Květa Vitvarová

Contact:
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

(association of Historical Settlements in Bohemia, Moravia and Silesia)
Opletalova 29

110 00 Praha 1
tel.: + 420 224 213 166; + 420 224 237 558

info@shscms.cz
www.shscms.cz; www.ehd.cz

the aSSOciatiOn Of hiStOrical SettlementS 
in bOhemia, mOravia and SileSia 

The association of Historical Settlements in Bohemia, Moravia and Silesia ( the association) is a vol-
untary, special-interest, non-party and non-governmental organisation grouping primarily historical 
municipalities or their parts,  which have preserved heritage of cultural value, especially immovable 
monuments, on their territories. It was established on the initiative of towns in 1990. 

The association sees its main purpose in direct or arranged conservation of the cultural heritage of the 
Czech Republic, its specific objectives being protection, regeneration, publicising, as well as friendly and 
effective (sustainable) use of the cultural heritage, based on inter-departmental and multidisciplinary 
approach. 

The supreme body of the association is the Convention, which meets every four years. The Committee 
directs the activities of the association between the Conventions and is responsible for the manage-
ment and property of the association; its activity is directed by the President. The other bodies are the 
Presidium, which deals with topical issues upon authorisation by the Committee, and the audit Com-
mission which supervises the observance of the association’s Statutes.

   In 2010 the association had 202 full members and 8 associate members. 
all activities of the association are concentrated on the preservation, protection and sustainable use 

of this country’s cultural heritage. To reach these goals, and thus to fulfil the purpose of its existence, 
the association in particular: popularises, publicises and promotes the importance, implications and 
problems of cultural heritage, arranges workshops, specialised conferences, exhibitions, etc. open to 
the public, asserts the specific problems of historical settlements in the amendment or drafting of legal 
norms, co-operates with organisations and institutions having identical objectives with the SHS CMS 
and operating in the Czech Republic and abroad.

In autumn 2010, the association and Uherské Hradiště arranged the specialised conference of the as-
sociation, attended by participants from all regions of Czech Republic, on the theme: “Heritage of the 
Recent Past and Problem of the Present”.   

In December in Chrudim association Celebrates 20th anniversary of its existence in the presence of 
many distinguished guests.

On the occasion of the International Monuments and Sites Day, the association joined the Czech Min-
istry of Culture, the Ministry for Regional Development and ICOMOS to hold a ceremonial session in the 
Spanish Hall of Prague Castle on 13 april. Laureates of the competition for the title of the 20 Historical 
Town of the year - prizes for the best preparation and implementation of the Regeneration Programmes 
of Urban Monument Reserves and Zones were announced at the session. The prize and title of the 2009 
Historical Town of the year was won by Beroun. The towns of Jilemnice and Uherské Hradiště were other 
nominees. 

The association is also the guarantor of the european Heritage Days in the Czech Republic. every year 
it publishes a commented catalogue of immovable monuments entered for the eHD event, as an on-line 
catalogue on www.ehd.cz or a CD in a run of 4000 copies, which are distributed throughout the country. 
The eHD were held in the Czech Republic September 11 - 19, 2010, the National Opening took place in 
the town of Příbor, the national theme was “ “The Soul of Monuments”. 1 031 immovable monuments 
were open in 2010.

In May 2010 the association organised for its members a study trip to Switzerland and germany. The 
trip was arranged in co-operation with the National Institute for the Protection and Conservation of 
Monuments and Sites and with the partners of association members.


