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ÚVoD

SDružEní HISTorIckýcH SíDEL čEcH, MoraVy a SLEzSka (SHS čMS)

je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické 
obce nebo jejich částí, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména 
nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990.

Sdružení historických sídel má k 31. prosinci 2009 celkem 212 členů a z toho 8 členů při-
družených.  

činnost Sdružení se ve všech aspektech 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.
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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 us-
nesením 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 vícezdrojové 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 ruch a oživují 
městské prostředí.  nehledě na to, že mnohá města by vzhledem k možnostem rozpočtů a svým 
celkovým potřebám, památky vůbec nerekonstruovala.Sdružení  je členem pracovní skupiny pro 
regeneraci Mpr a Mpz. 
z fondu programu regenerace v roce 2009 čerpaly městské památkové rezervace a zóny celkem 

150 milionů korun. celková proinvestovaná částka (t.zn. dohromady prostředky ze státního rozpočtu 
– programu regenerace, prostředky vynaložené obcemi a prostředky investované vlastníky objektů) 
byla 369 milionů korun v roce 2009 do obnovy kulturního dědictví našich měst a naší společnosti. 
V programu regenerace bylo doposud investováno: ze státního rozpočtu 3 967 milionů korun, 
celkově ( do roku 2009, vč. nákladů obcí a majitelů) 10 493 milionů korun a zrekonstruováno bylo 
10 767 památek (do roku 2009).
od  programu regenerace se odvíjí soutěž o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu 

regenerace Mpr a Mpz  a také připravovaný projekt „putování po historických sídlech“ viz 
samostatné kapitoly.
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MEzInároDní DEn paMáTEk a SíDEL na pražSkéM HraDĚ

Slavnostní shromáždění  u příležitosti Mezinárodního  dne  památek a sídel  (MDpS) se 
uskutečnilo16. dubna 2009 již tradičně 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 rezervací (Mpr) a městských památkových zón (Mpz) a uděluje titul Historické 
město roku za uplynulý rok. Slavnost pořádá Sdružení ve spolupráci s Ministerstvem kultury 
čr a Ministerstvem pro místní rozvoj čr. 

pozdravné projevy přednesli: předseda poslanecké sněmovny Ing. Miloslav Vlček, 
místopředsedkyně pS Miroslava němcová, rnDr. petr Mužák, zástupce vedoucího kanceláře 
prezidenta republiky, ministr kultury Václav Jehlička a JuDr. cyril Svoboda, ministr pro místní 
rozvoj. k tématu vystoupili phDr. Josef Štulc, prezident českého národního komité Mezinárodní 
rady pro památky a sídla IcoMoS a předseda Sdružení Mgr. petr Sedláček.

celá soutěž probíhá v rámci krajských kol a poprvé se podařilo finančně ocenit  
i města, která zvítězila na krajské úrovni.představitelé měst Beroun, Bílovec, Bystré, české 
Budějovice, cheb, Jičín, Jilemnice, Lomnice, kadaň, Mč praha1, Stříbro, Šternberk, Třebíč a uherský ostroh 
převzali z rukou předsedy Sdružení diplom a ministra kultury  finanční příspěvek.
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 V  ústředním kole soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace 
Mpr a Mpz za rok 2008 byla nominována města: Beroun, Jilemnice a Šternberk –  vítězným 
městem se stalo a cenu i  titul Historické město roku 2008 získalo město Šternberk. cenu 
– putovní skleněný objekt  a finanční obnos ve výši 1.000 000,- kč -  společně předali 
předseda Sdružení Mgr. petr Sedláček, předseda poslanecké sněmovny parlamentu čr 
Ing. Miloslav Vlček,  ministr kultury Václav Jehlička a ministr pro místní rozvoj JuDr. cyril 
Svoboda.                                   

Svoji cenu za péči o zachování kulturního dědictví z pohledu zasvěcené publicistiky uděluje 
odborný časopis Moderní obec. cenu Moderní obce předala  šéfredaktorka časopisu 
Mgr. Lýdia Stoupová a za soustavnou činnost v oblasti  regenerace Mpr ji obdrželo město 
cheb.

 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).
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Dny EVropSkéHo DĚDIcTVí (EuropEan HErITaGE DayS) 2009
 

Dny evropského dědictví / EHD jsou již tradiční akcí pořádanou SHS čMS pro širokou 
veřejnost,  na kterou se těší především milovníci historie a památek, mají i 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 snažilo 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 
2009 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 „památky měřené časem“. Tradiční průvodní text  
k tématu napsal  ing. arch. Ivo koukol, z jehož vyjímáme:…památky slouží jako jeden z mostů, 
po nichž přechází dědictví z minula k nám. Je však třeba pominout sběratelský přístup a při-
jímat památku nikoli jen jako podivuhodný artefakt, ale především jako nositele svědectví a 
zprostředkovatele sdělení skrytého a nezjevného….rozhodující totiž je, abychom mu poskytli 
dostatek času k tomu, aby své svědectví předal….Teprve čas, kdy svědectví, duchovní sdělení 
či poselství přijímáme, kdy skrze památku nahlížíme náznaky nebo fragmenty duchovna dávné 
kultury, teprve takový čas památky je smysluplný. (celý text v archivu na www.ehd.cz.) 

Výběrové řízení na hostitelské město národního zahájení EHD vypisuje Sdružení pro své 
členy každoročně, v roce 2009 vyhrálo město Šternberk.

 národní zahájení EHD v české republice se konalo ve dnech  12. a 13. září,  
a obsáhlého a zdařilého programu se účastnilo  desetitisíce lidí z města a širokého okolí.       
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program národního zahájení EHD začínal v pátek 11.září  prohlídkou historického jádra 
města a tradičním bodem zahájení, vernisáží výstavy „nositelé tradice lidových řemesel 
2009“,  která byla instalována  v prostorách augustiniánského kláštera. Výstavu zahájil  
1. náměstek ministra kultury JuDr. František Mikeš a oceněné a jejich výrobky  představil Mgr. 
Martin Šimša z národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. nové laureáty titulu i další hosty 
pak slavnostně uvítal u číše vína v klášterním sklepení starosta města  Mgr. Jaromír Sedlák, 
který zároveň všechny pozval na večerní koncert chantal poullain.  

Hlavní slavnostní program v sobotu 12. září  byl situován na Hlavní náměstí, kde 
se soustředilo veškeré dění. Ministr kultury prof. Václav riedlbauch spolu s hejtmanem 
olomouckého kraje ing. Martinem Tesaříkem a předsedou poslanecké sněmovny 
ing. Miloslavem Vlčkem slavnostně „odstartovali“ Dny evropského dědictví  
v české republice. po pozdravných projevech  ministr kultury 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 dokumentace a výchova pokračovatelů. Titul v tomto 
roce získali: 

Božena Habartová, obor výroba mužských lidových krojů 
karel Hanák, obor výroba habánské fajánse
Ladislav chládek, obor výroba hraček štípaných ze soustruženého bloku
Vít kašpařík, obor výroba hudebních nástrojů
František Mikyška, obor sekernicství
Tento rok se součástí slavnostního zahájení stal i křest knihy karla kučy: „Hrady, zámky 

a další památky ve správě národního památkového ústavu“. Tato obsáhlá  publikace  
představuje objekty v současné  správě npÚ, mapuje je po restitucích a zároveň 
představuje i několik významných chátrajících či zdevastovaných památek, jichž se ústav  
v poslední době ujal. Tyto velmi cenné objekty jsou (nebo budou) zpřístupněny vůbec poprvé.  
knihu vydal npÚ pod patronací ministra kultury, který také knihu na pódiu slavnostně pokřtil.

poslední bodem národního zahájení Dnů evropského dědictví je vždy prohlášení Sdružení 
historických sídel čMS k návrhu státního rozpočtu na další rok, v tomto případě na rok 2010 (viz 
příloha č.1  prohlášení SHS čMS k návrhu státního rozpočtu na rok 2010).

V poledne pozval starosta účastníky zahájení na Státní hrad Šternberk k přátelskému setkání 
s představiteli města, následovala prohlídka hradu s průvodci v historických kostýmech a kdo 
chtěl, mohl si i vyzkoušet jízdu v automobilovém veteránu.  Historická auta byla totiž další součástí 
slavností. 

V neděli byl odstartován závod Ecce Homo Historic na historické trati Ecce Homo, na které 
se jel první závod už v roce 1921. 

Také výstavy „Běh času“ šternberského fotoklubu, „Historie šternberských závodů Ecce Homo“ 
i „Modely nejznámějších hradů a zámků“, kterou včetně ukázek řezbářského řemesla, připravili 
studenti Střední odborné školy v Tovačově, výstižně doplňovaly letošní téma EHD. celou sobotu 
a neděli byly přístupné všechny památky, v městské památkové zóně byla možnost prohlédnout 
si vnitřky soukromých historických domů, kam se běžný návštěvník nepodívá, na náměstích  
a v klášteře bylo připraveno mnoho koncertů, hudebních a folklorních vystoupení, pro děti 
různé soutěže atd. 
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ke Dnům evropského dědictví se v roce 2009 připojilo 1052 památek s 538 doprovodnými 
akcemi v 323 městech a obcích. z otevřených památek jich bylo běžně nepřístupných 430  
a zcela uzavřených 47. 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.

záběry z národního zahájení ve Šternberku přinesla veřejnoprávní televize čT 1, na ote-
vřené památky upozornily i zprávy z regionů čT. národní zahájení a Dny evropského dědictví 
celkově byly hojně medializovány v regionálním tisku, na Dny upozorňovaly i některé deníky 
s celostátní působností a rozhovory s účastníky i organizátory přinesly regionální stanice 
českého rozhlasu i jeho celostátní vysílání.

podrobné statistiky včetně předchozích ročníků jsou uvedeny na www.ehd.cz - rubrika  
z historie/ročník 2009 > online katalog EHD > Statistické informace.

pro ilustraci vývoje Dnů evropského dědictví v čr uvádíme:

katalog EHD
od roku 2003 funguje na stránkách EHD online katalog přihlášených památek a interaktivní 

e-mapa.
aplikace online katalog EHD slouží především jako vyhledávač památek, které lze v da-

ném 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 cD-roM, který je distribuován všem lokálním garantům

aplikaci e-mapa lze spustit přímo z portálu EHD nebo z online katalogu EHD  
v přímé   vazbě na konkrétní 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. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

počet lokálních garantů 187 181 217 237 237 220 215 208 225

počet památek 692  737  944 1090 1072 1056 976 1008 1052

počet akcí včetně celoměstských 286 312 446 561 538 504 527 511 538

počet obcí zahrnutých do přehledů EHD 224 249 298 331 334 318 302 312 323
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19. oDBorná konFErEncE SHS čMS  „kLáŠTEry a JEJIcH VyužITí  
V DnEŠní DoBĚ“ V kLaToVEcH 

V pořadí již 19. konferenci pořádalo Sdružení historických sídel čech, Moravy  
a Slezska ve spolupráci s městem klatovy ve dnech 15. – 17.  října 2009. předcházela jí 
tisková konference, které se účastnila především regionální média a tudíž měla konference  
v plzeňském kraji velkou odezvu. záštitu nad konferencí převzal ministr kultury prof. Václav 
riedlbauch, ministerstvo pro místní rozvoj a úvodním slovem ji zahájila hejtmanka plzeňského 
kraje doc. MuDr. Milada Emmerová.

první slovo bylo věnováno aktuální činnosti Sdružení:  otázce přípravy projektu, kterým se  
Sdružení přihlásilo do Iop – podpora cestovního ruchu : putování po historických městech 
čech, Moravy a Slezska. zamýšlený projekt přiblížila tajemnice Sdružení Mgr. květa 
Vitvarová, která zároveň shrnula předchozí vývoj a připomínky k tomuto tématu, které vzešly  
z jednání jak v regionálních sekcích, tak v pracovní skupině.

Dalším příspěvkem, který pronesl ing. arch. zdeněk chudárek, npÚ praha „kláštery, 
poznání, ochrana a jejich užitím v dnešní době“, byla zahájena odborná část konference.

následovala přednáška člena Sdružení, města Slaný, přednesená jeho starostou rnDr. Ivo 
rubikem „Slánské kláštery včera a dnes“ , doplněná bohatou prezentací. o funkci vlastníka 
při přestavbě kláštera – dominikánského kláštera v  klatovech ze zkušeností promluvil  
zdeněk knoflíček z památkového ateliéru plzeň. pater Miroslav Herold seznámil přítomné  
s historií jezuitského řádu v klatovech a na jeho obsáhlou přednášku navázal pan karel 
Mráz, bývalý dlouholetý starosta města klatovy, se svými zkušenostmi s využitím církevních 
objektů z hlediska města. 

    V odpoledních hodinách si zúčastnění prohlédli  jezuitský kostel početí panny 
Marie a sv. Ignáce na  náměstí Míru, který je přivítal krásnou varhanní hudbou,  
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a posléze shlédli nově využité prostory rekonstruovaného dominikánského kláštera i jezuitské 
koleje. přes velkou nepřízeň počasí, které přes říjnové období silně připomínalo svým sněžením 
zimu, se všichni účastnili komentované prohlídky města. 

Večer se všichni sešli na společenském večeru v kulturním domě v klatovech   
a další den dopoledne pokračovala teoretická přednášková část konference. phDr. Irena 
Bukačová, ředitelka Muzea a galerie severního plzeňska seznámila přítomné s klášterem plasy 
a barokním poutním areálem Mariánská Týnice a ing. arch zdeněk chudárek s klášterem  
v kladrubech (plzeňský kraj). Ing. arch. Jan Trčka z atelieru Soukup, s.r.o. a starostka obce 
chotěšova pí.  Jaroslava  Mathesová přiblížili neutěšenou situaci kláštera v chotěšově, ing. 
arch Trčka věnoval svůj další příspěvek nové zajímavé stavbě kláštera trapistů v Dobré Vodě 
u Toužimi. přednáškovou část konference zakončil další člen Sdružení, starosta města kadaně 
paedDr. Jiří kulhánek, který měl příspěvek na téma“ znovuzrození Františkánského kláštera  
v kadani“ s prezentací. V diskusi vystoupila arch. Loutocká, která zdůraznila současný 
devastující stav františkánského kláštera v Brně. 

konference, které se účastnilo 131 frekventantů (i ze zahraničí),  byla zakončena  odbornou  
exkurzí do bývalého benediktinského kláštera v kladrubech u Stříbra (v jehož areálu  se 
nachází třetí nejdelší kostel na našem území), který spravuje národní památkový ústav  
v plzni. V sobotním doprovodném programu si účastníci konference měli možnost vybrat mezi 
prohlídkou vodního hradu Švihov a Galerií, hradem a zámkem klenová.
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konFErEncE JIHLaVa 2009

Sdružení bylo již tradičně aktivním spolupořadatelem 4. mezinárodní konference  “aktuální 
problémy cestovního ruchu na téma“ Vzdělávání a výzkum v cestovním ruchu“, která se konala 
ve dnech 11. – 12. března 2009 v prostorách Vysoké školy polytechnické v Jihlavě pod záštitou 
ministra školství . 

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

Dvoudenní konference se tentokrát  zaměřila na velmi aktuální problematiku středoškolského 
i vysokoškolského vzdělávání v oblasti cestovního ruchu, nezbytnou jazykovou průpravu, 
nedoceněný význam praxe, možnosti uplatnění absolventů  i nutnost celoživotního vzdělávání 
pracovníků v cestovním ruchu. přednášejícími  byli odborníci a pedagogové z českých i za-
hraničních vysokých škol, ministerstev a spolupracujících organizací. za Sdružení vystoupil 
starosta města Spálené poříčí Ing. pavel čížek s příspěvkem „Možnosti uplatnění absolventů 
oboru cestovní ruch v menším městě či obci“ , o vzdělávacích programech národního 
památkového ústavu (přidruženého člena Sdružení) hovořila phDr. Hana Řezníčková, vedoucí 
oddělení vzdělávání národního památkového ústavu v praze. Teoretická část  konference byla 
doplněna praktickými výsledky studia: exkurzí po pamětihodnostech Jihlavy, připravenou školní 
cestovní kanceláří VŠpJ. 
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konFErEncE urBanuS 2009

Spolupráce Sdružení s academy center,o.p.s..pokračovala v roce 2009  navázáním na předchozí  
konference urBES. V tomto roce se okruh zájmu mezinárodní konference urBanuS soustředil na  téma 
„ Města a vyvážený rozvoj regionů“. Vzhledem k tématu  se spolupráce rozšířila o asociaci krajů a Svaz 
měst a obcí. konference se uskutečnila ve dnech 10. – 11. listopadu 2009 v zasedací síni „nové radnice“  
Magistrátu hl.m. prahy.  

obsah byl soustředěn do čtyř  programových bloků, uvádíme přehled přednášek:

 V závěru zhodnotil prezident konference JuDr. Michal Illner význam integrálního přístupu  
k územnímu rozvoji celé republiky. V rozvinutých, vysoce urbanizovaných zemích, k nimž česká 
republika patří, je možné územní rozvoj úspěšně koncipovat jen pokud příslušné metody, 
nástroje, opatření a instituce přihlížejí k vertikálním i horizontálním vztahům, kterými jsou navzájem 
propojeny územní struktury různého řádu, s různou územně –správní identitou a nacházejí se  
v různé geografické poloze.rozvoj metropolí by měl být koordinován s rozvojem jejich suburbálního 
zázemí, jejich aglomerací a také s rozvojem krajů, jichž jsou metropole centry. Totéž  platí 
i pro rozvoj měst a městeček s rozvojem obcí v jejich venkovském zázemí a rozvoj venkovských 
obcí mezi sebou navzájem. Tento apel konference se týká nejen metodiky a praxe územního  
a strategického plánování a dalších institucí, koncipujících a regulujících územní rozvoj, ale také 
politiky samospráv obcí, měst a krajů. 

a) MĚSTa a VyVážEný rozVoJ rEGIonů

JuDr. Michal Illner, Sociologický ústav aV čr    „Města a vyvážený rozvoj regionů“

phDr. Milan Turba, odbor strategických koncepcí Útvaru rozvoje hl.m. prahy    „praha a pražský region“

prof. Ing. Jaromír Veber, cSc, VŠE praha.     „krize a její vliv na subjekty mikrosféry“

David klimr, unicorn college s.r.o.    „Řízení měst a obcí prostřednictvím unicorn universe“

Doc. Ing. Jiří patočka, cSc., podnikohospodářská fakulta VŠE praha     „nové faktory v rozvoji měst a regionů“

B) METropoLE a JEJIcH zázEMí

  rnDr. radim perlín, phD., přírodovědecká fakulta uk praha       „Spolupráce obcí jako předpoklad rozvoje území“

rnDr. Martin ouředníček, phD., přírodovědecká fakulta uk praha       „Spolupráce obcí v metropolitním zázemí prahy“

 Mgr. Michal ulrych, regionální rada regionu soudržnosti Střední čechy       „klíčové programy rozvoje pro města a venkov“

  Ing. petr Hejma, starosta Městské čtvrti praha 1          „udržitelný rozvoj centra prahy ve vztahu k potřebám regionu“

  Ing. arch. Jiří Fixel, Statutární město Brno        „Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí“

c) MĚSTa a VEnkoV

 phDr. zdenka Vajdová, Sociologický ústav aV        „Města a venkov“

  phDr. oto Sedláček, cSc., Sdružení obcí podřipsko   „Spolupráce obcí v zázemí metropole a na periferii Ústeckého kraje“

  rnDr. Věra palkovská        „prosperující město v prosperujícím zázemí“

  Miroslav Wagner, starosta města Jablonné nad orlicí        „Spolupráce Sdružení obcí orlicko a dalších subjektů“

  Mgr. radek Tvrdík, opatovice        „Možnosti a limity spolupráce venkovských obcí“  

D) MĚSTa a rozVoJ rEGIonů

 prof. rnDr. rené Wokoun, cSc., 
národohospodářská fakulta VŠE praha         

     „regionální rozvoj a města“

Mgr. Markl, MMr čr      „aktuální úkoly regionální politiky v čr a rozvoj měst“

 phDr. Jaroslava kadeřábková, cSc., 
národohospodářská fakulta VŠE praha        

     „neziskové organizace 
a komunitní plánování jako faktor regionálního rozvoje měst“

Ing. Martin pělucha, ph.D., 
národohospodářská fakulta VŠE praha        

      „Vztah měst a venkova v regionálním rozvoji“

rnDr. Jana kouřilová, ph.D., 
národohospodářská fakulta VŠE praha        

     „urbánní rozvoj, regionální politika 
a projektové dokumenty“
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SEMInáŘ V TurnoVĚ 

každým rokem Sdružení  pořádá odborný seminář, věnovaný aktuálnímu tématu. V tomto 
roce byl seminář připravován v úzké spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou 
tvorbou, přidruženým členem Sdružení na téma  „zahradní úpravy v historických sídlech čech, 
Moravy a Slezska“ a konal se  21. dubna 2009 v Turnově.

Seminář se konal pod odbornou garancí Ing. přemysla krejčiříka, ph.D., člena  Společnosti 
a pracovníka zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně  
a v jeho průběhu vystoupili:
Ing. Inka Truxová, národní památkový ústav praha 
„Historický vývoj zahradních a parkových úprav v historických sídlech“ 
seznámení s historickým vývojem od použití rostlin v středověkých sídlech, rozvojem  
a  koncepčním řešením v 19. století až do dnešních dnů.
Ing. arch. Jaromír kosnar / Ing. arch. Vratislav Danda, ateliér anD 
„navrhování vegetace v historických sídlech z pohledu stavebního architekta“ p ř ib l í žen í 
problematiky projektování v zastavěném prostoru sídel, kde se opakovaně řeší umístění 
inženýrských sítí, specifické vedení uliční sítě, použití vhodných materiálů, mobiliáře a samo-
zřejmě stromů, keřů a dalších trvalých výsadeb 
Ing. přemysl krejčiřík, ph.D., zahradnická fakulta MzLu Brno 
„navrhování vegetace v historických sídlech z pohledu zahradního architekta“ 
navrhování vegetačních úprav je v historických sídlech usměrňováno limity 
historického vývoje (památkové péče), vhodným sortimentem rostlin a způsobem 
použití.; představení postupů umožňujících vrátit nebo nově založit vegetaci  
v historických prostorech našich sídel
Ing. Marek žďárský / Ing. pavel Vágner, arboret 
„péče o dřeviny v historických sídlech „
péče o stávající stromy je velmi pečlivě sledována veřejností; přednášející na praktických 
příkladech popsal a vysvětlil obvyklé zásahy na stromech v prostředí historického sídla (hlavový 
řez, redukce koruny, ošetření dutin, vazba koruny) vedoucí k prodloužení života stromů.

Seminář byl doplněn exkurzí po městských parcích  - rývovy a Metelkovy sady a prohlídkou 
zámecké zahrady Hrubý rohozec, kterou organizovali odborní pracovníci městského úřadu  
v Turnově a Muzea českého ráje Turnov).

Seminář, který  po letech (konference Historické zahrady a zeleň v historických městech,  
kroměříž 1997) opět poukázal na  nutnosti průběžné péče nejen o plošnou zeleň v historických 
centrech měst, ale i o staré a stárnoucí stromové aleje, se těšil velkému zájmu.
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proJEkTy

1.
Sdružení historických sídel čech, Moravy a Slezska se již od počátku roku 2009 připravovalo 

k podání projektu v rámci Integrovaného operačního programu. Totiž teprve v 6. výzvě v rámci 
Iop byla dána možnost podání projektu zájmovému sdružení právnických osob, které má 
působnost na území celé republiky – což jsou podmínky, které Sdružení splňuje. 

připravovaný projekt „ putování po historických sídlech“, je logickým pokračováním dosavadní 
činnosti Sdružení, protože obnova a revitalizace památek není samoúčelná, ale vynaložené 
prostředky do regenerace historických sídel přinesou svůj efekt až v okamžiku, kdy se stanou 
součástí atraktivity čr, jako destinace cestovního ruchu. realizace projektu bude znamenat 
podporu využití obnovených historických center měst pro cestovní ruch. Tím 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 celém území čr.  proto Sdružení připravuje především poznání 
těch měst, která vykonala nejvíce práce v rámci programu regenerace Městských památkových 
rezervací 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 uspěla a mají zájem se podílet na projektu města: Svitavy, 
kadaň, Třeboň, kroměříž, klášterec n. o., kutná Hora, Litomyšl, nový Jičín, prachatice, Spálené 
poříčí, česká kamenice, polná, Jindřichův Hradec, Šternberk. 

projekt byl připraven a odevzdán v termínu na  MMr a podle harmonogramu začala probíhat 
l. etapa projektu. Vzhledem k tomu, že do konce roku stále nebylo ukončeno schvalovací řízení,  
Sdružení požádalo o posunutí termínu 1. etapy. 

V přípravné etapě projektu Sdružení spolupracovalo s Vysokou školou ekonomickou, katedrou 
cestovního ruchu při konkrétních zadáních a vyhodnoceních seminárních prací posluchačů  
s tématikou prezentace měst. 

2.
Sdružení se podílelo, jako partner, na projektu Vysoké školy polytechnické Jihlava z operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy Terciální vzdělávání, výzkum a vý-
voj, jehož cílem je tvorba trvalých vztahů mezi studenty a akademickými spolupracovníky VŠpJ,  
především oboru “cestovní ruch” a připravovaného oboru “veřejná správa” s členskými městy  
a obcemi Sdružení a správou památkových objektů ve vlastnictví npÚ. 
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FoToGraFIcká  SouTĚž „ MLaDí FoToGraFuJí paMáTky“

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 2009 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 učena pro žáky a studenty základních a středních škol a chce podpořit zájem o  
kulturní a architektonické hodnoty. V české republice v roce 2009 se přihlásilo na 200 mladých 
lidí, kteří poslali přes 500 fotografií. porota, ve které zasedali zástupci Sdružení, firmy zoner, 
s.r.o. - sponzora soutěže a profesionální fotograf, nakonec vybrala prvních deset umístěných. 

Vítězné místo obsadila studentka gymnázia v přerově aňa klvaňová, druhé místo 
patřilo nicol Frajmanové z gymnazia prachatice a třetí byl žák základní školy  
v Hradci králové, teprve dvanáctiletý Lukáš Veselý. čestné uznání poroty získal  David Valner, 
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student z železného Brodu.  Vyhlášení bylo oznámeno u příležitosti Mezinárodního dne 
památek a sídel 16. dubna ve Španělském sále na pražském hradě a přítomní výherci obdrželi 
hodnotné ceny od firmy zoner. 

Sdružení také organizovalo a financovalo cestu výherců na evropské vyhodnocení sou-
těže, které se konalo 7. prosince 2009 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 místnosti 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 poprvé byla také pro všechny zúčastněné umožněna návštěva evropského 
mezinárodního soudního tribunálu.

prvních deset účastníků soutěže pozval 1. místopředseda Sdružení a starosta Městské části  
praha 1 Ing. petr Hejma na Staroměstskou radnici v praze. 

po slavnostním přijetí v obřadní  síni je čekala také obsáhlá prohlídka radnice  
a věže, odkud mohli fotografovat a tak se připravit na další kolo soutěže. 

první tři české vítězné fotografie a fotografie, která získala čestné uznání poroty, jsou 
publikovány v katalogu „ International Heritage photographic Experience – Heritage and 
Landscape“, který každoročně přináší vítězné fotografie všech zúčastněných zemí, a  je roze-
sílán  do celé Evropy.
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STuDIJní cESTa Do zaHranIčí

Studijní zahraniční cestu Sdružení uspořádalo ve dnech 1. – 9. května 2009, cílem byla 
Francie – provence. V přípravě programu studijní cesty byly využity především kontakty  
a partnerství členských měst Sdružení, ve všech městech byl program projednán a při-
praven na úrovni městských radnic a odborných pracovníků památkové péče. 

cesta začala prohlídkou města Strasbourg, středověkého města, jehož historické jádro 
je zapsáno na Seznamu světového dědictví unESco, a kde jsou i architektonicky 
zajímavé nové budovy institucí Evropské unie.  Trasa cesty pokračovala přes původně 
významné opevněné město colmar, které si dodnes zachovalo většinu svého 
historického centra. Hrázděné domy s barevnými střešními taškami a  klikaté ulice se 
proplétají s kanály, napojujícími se na řeku Ill, která spojuje město s rýnem. Další 
zastávkou bylo  cluny, město založené v 10. století okolo slavného benediktinského 
opatství, které kdysi patřilo k nejmocnějším v křesťanském světě. Bohužel, budovy 
opatství, vrcholu románské architektury, byly po revoluci strženy a zůstaly pouze 
zdevastované ruiny. následující den byl věnován prohlídce města Lyon, kterému  
v 15. století udělil Ludvík XI. právo pořádat veletrhy, na které se sjížděli obchodníci z celé 
Evropy. V té době byly postaveny skvostné městské domy, a protože mnoho obchodníků 
přijíždělo z Itálie, je na architektuře patrný florentinský vliv.   Dalším navštíveným městem 
bylo město nimes.  Staré město je kouzelným bludištěm úzkých uliček, stinných náměstí  
a fontán. Mnoho budov ze 16. a 17. století je dědictvím zdejšího textilního 
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průmyslu – zde také vznikla látka nazývaná „de nimes“ neboli denim . Účastníky 
studijní cesty oficiálně přivítal starosta města.  Jménem všech zúčastněných 
mu za milé přivítání poděkoval předseda Sdružení historických sídel Mgr. petr 
Sedláček, předal mu vlajku Sdružení  a propagační materiály. za Městskou 
část praha 1, která je partnerským městem nimes, pozdravila ak. arch. Jaromíra 
Eismannová, za ministerstvo kultury ing. Michaela Exnarová a všichni zástupci měst  
postupně předali starostovi Lyonu své městské propagační materiály. prohlídka s od-
borným výkladem a možností zhlédnout i interiéry dvou městských domů – atrium, točitá 
schodiště …i zajímavosti současné architektury, např. budovu  carrée d´art, což je 
umělecká galerie a knihovna ze skla a hliníku, navržená britským architektem normanem 
Fosterem jako hold starověkému chrámu, přijetí doplňovala. Účastníci se setkali i  s ře-
ditelem Institutu památkové péče města nimes, který hovořil o péči o kulturní památky v 
nimes a představil nový městský program podpory obnovy památek. 

Další zastávkou bylo  orange, město, které leží v údolí řeky rhóne na bývalé římské cestě 
Via agrippa. zdejší vítězný oblouk a divadlo patří mezi nejskvostnější římské monumenty 
na světě. Místní divadlo je nejzachovalejší římská stavba vůbec a může se pochlubit 
většinou ze svých původních cca 8 000 míst k sezení, několika sloupy a oblouky a úžasnou 
zadní stěnou jeviště.  Divadlo má vynikající akustiku a je nádherným prostředím pro koncerty  
i opery každoročního červencového hudebního festivalu.

následoval avignon, město, které si uchovává majestátní sebevědomí z dob 
svého vrcholného období ve 14. století, kdy zde mělo své sídlo několik papežů. 
Setkání s představiteli města se konalo přímo v papežském paláci, následovala 
prohlídka s odborným výkladem.  Interiér této ohromné bílé stavby je po 
drancování za revoluce z větší části prázdný, nicméně obdivuhodná gobelínová 
tapisérie a pozoruhodné fresky stále odrážejí jeho bývalou slávu. z paláce 
byl také zajímavý pohled na známý avignonský most. Trasa cesty vedla dále  
k akvaduktu pont du Gard, který je dokladem impozantní technické úrovně Římanů. od 
padesát kilometrů vzdáleného pramene systém akvaduktů, příkopů a tunelů vyhloubených 
do tvrdé skály s průměrným spádem 17 metrů, přiváděl vodu do nimes. 

Další zastávka byla v  městě arles.  na radnici opět proběhlo setkání s představiteli 
města a odbornými pracovníky v oboru ochrany historických památek, účastníci se 
dozvěděli velmi zajímavé informace o financování památek ve městě a způsobu jejich 
prezentace. následovala prohlídka města -  nové a působivé Musée de l´arles antique, 
které je věnováno římské minulosti města,  ohromná arénes romaines z prvního století, 
kde se nyní konají býčí zápasy či festivaly,  v úzkých klikatých uličkách kavárna, kde 
sedával a maloval Vincent van Gogh. odpoledne slavné Les Baux de provence, touto 
zříceninou feudální citadely, která se tyčí se nad bílými vápencovými útesy pohoří Les 
alpilles, prováděl a diskutoval osobně ředitel správy hradu. Studijní cesta pokračovala 
návštěvou přírodní reservace camargue, což je nádherný, rozlehlý mokřad, tvořený 
deltou řeky rhone až do „hlavního města“  provence.  aix en provence je  pozoruhodné 
město s nádherně zdobenými kamennými kašnami a množstvím zeleně. aix je podle 
jednoho cestovatele z 18. století „nejkrásnější francouzské město hned po paříži“ s do-
dnes využívanými horkými prameny. Studijní cesta končila prohlídkou italského města 
Trento, známého Tridentským koncilem,  kde se konala i poslední společná večeře.
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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. Ve dnech 2. –5. června se 
1. místopředseda Sdružení,  ing. petr Hejma účastnil v italské Taormině  společné zasedání 
členů  Europa nostra.

Sdružení také pravidelně spolupracuje, pod patronátem rady Evropy, na tvorbě me-
zinárodního katalogu Fotografické soutěže „Mladí fotografují památky“, kam také do-dává 
svůj průvodní text k vítězným fotografiím z naší republiky (o soutěži viz samostatná kapitola).

Sdružení rovněž nepřetržitě udržuje styky s obdobnou organizací na Slovensku, se 
združením historických miest a obcí Slovenskej republiky, akcí združenia se účastní někteří 
členové Sdružení, XIII. Snemu združenia, který se konal 8. prosince 2009 v Banskej Štiavnici 
se zúčastnil předseda Sdružení. Slovenští představitelé již tradičně navštěvují Mezinárodní den 
památek a sídel v praze.  odborných konferencí Sdružení se účastní pracovníci odborných 
institucí i  slovenských vysokých škol.
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od roku 2009 je Sdružení členem celostátního kolega cestovního ruchu české republiky, 
které je koordinačním a iniciativním orgánem organizací a institucí cestovního ruchu v české 
republice, které se   podílejí se  na realizaci dokumentu koncepce státní politiky cestovního 
ruchu v čr na období 2007 – 2013.

prEzEnTacE SDružEní 

Veletrhy :
Go Brno – 15. a 16. ledna spoluúčast na stánku Folklorního sdružení
Holiday World 2009 - Středoevropský veletrh cestovního ruchu  ve dnech 5. až 8. 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 12.–14. 
března 

VýstaVa:
Tradiční „putovní“ výstava „oceněná města aneb Jak uchopit genia loci v historickém prostředí“ 
doputovala  v roce 2009   v únoru do rychnova nad kněžnou, kde byla měsíc vystavena 
v nově zbudovaném atriu Městského úřadu, odtud byla převezena na výstavu rEnoVa do 
olomouce, pak následovalo  město  Šternberk, město které bylo v tomto roce oceněno titulem 
Historické město roku, kde se stala součástí Dnů evropského dědictví. 
Do dalšího města – uherského Brodu výstava putovala 20. září a zde byla při příležitosti oslav 
EHD a otevření stezky městskou památkovou zónou vystavena v Galerii panského domu. 

Prezentace sdružení a jeho činnosti V médiích:
Mediálním partnerem Sdružení je od roku 2003 český rozhlas a od roku 2004 časopis 
Místní kultura.
Sdružení dále úzce spolupracuje s časopisem Veřejná správa, který věnuje problematice 
obnovy historických 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 Mezinárodní den 
památek a sídel).
 každoročně pořádá Sdružení několik tiskových konferencí, zejména u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel, také u příležitosti zahájení EHD. o výše zmíněných akcích, pořádaných 
Sdružením, pravidelně informuje celostátní tisk i veřejnoprávní televize.
Letošní ročník Dnů evropského dědictví a katalog EHD byl  prezentován na oficiálních stránkách 
české republiky, které provozuje ministerstvo zahraničních věcí www.czech.cz
Ve spolupráci s národním památkovým ústavem probíhala během měsíce března a dubna  
prezentace historických měst a jejich památek ve správě npÚ v čT i v českém rozhlase.  
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InTErnEToVé STránky SDružEní V rocE 2009

V současné době sekretariát zajišťuje pomocí kompletně zajišťuje pomocí redakčního systému 
téměř denně aktualizace stránek.

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 
„vínové“ členské   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. 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 
hledaného objektu či akce. 

Velký zájem byl  zaznamenán i u stránek s fotografickou soutěží, které mj. poskytují kompletní 
fotografickou galerii soutěžních fotografií za všechny ročníky.
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podrobný přehled návštěvnosti :
počet unikátních návštěv webů www.shscms a www.ehd.cz v roce 2009

Leden 9123

Únor 9875

Březen 9605

Duben 10767

květen 12142

červen 12584

červenec 11129

Srpen 15424

září 40525

Říjen 16474

Listopad 13872

prosinec 12671

Během roku sekretariát Sdružení s programátorskou firmou Mpresent s.r.o. pracoval na přípra-
vě nového grafického designu stránek a na zkvalitnění informací o členských městech. připravil 
tzv. kartu města, ve které budou podrobnější informace o členských městech podle jednotného 
schématu. na úvodní straně bude optické znázornění rozložení členských měst na mapě re-
publiky s prokliky na jednotlivá města.
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čLEnSká zákLaDna

Statistický přehled v období 1. ledna 2009 – 31. prosince 2009

orgány sdružení :
Výbor sdružení  
řídí činnost Sdružení mezi sněmy a odpovídá za hospodaření a majetek Sdružení. 
činnost výboru Sdružení řídí předseda.
zasedání v roce 2009: 
83. zasedání  27. března 2009 ve Šternberku
84. zasedání  4. prosince 2009 v Havlíčkově Brodě

 
ke dni 1. ledna 2009 31. prosince 2009

počet řádných členů 201 204

počet přidružených členů 8 8 

celkem 209 212

nové členství v roce 2009: Město Lomnice nad popelkou
Město Mašťov

 Město Štětí

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 

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 

složení Výboru sdružení Podle krajů :
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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, místostarosta 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
j
 

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 2009: 
100. zasedání 23. ledna 2009  v praze
101. zasedání 13. března 2009 v praze
102. zasedání 12. června 2009 v praze
103. zasedání 11. září 2009 ve Šternberku
104. zasedání 14. října 2009 v klatovech
105. zasedání 27. listopadu 2009 v praze

složení PředsednictVa sdružení V roce 2009: 
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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 proti 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 2009: 
5. zasedání   13. března v praze
6. zasedání   14. října v klatovech

složení kontrolní komise sdružení V roce 2009: 

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  Ing. 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 zástup-
ci obcí příslušného kraje, které nejsou členy Sdružení, případně jiné osoby.

krajské sekce se v roce 2009 sešly v jarních a podzimních termínech a všechny na-
vštívila tajemnice Sdružení, která zde podrobně informovala o chystaném projektu Iop  
a o přípravách nového designu webových stránek, hlavně o tzv.“kartách města“ a o pro- 
pagačním materiálu Sdružení . 
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Sekretariát Sdružení:
provozní a organizační záležitosti Sdružení zajišťuje sekretariát, který řídí tajemník.

personální obsazení sekretariátu v roce 2009:
Mgr. květa Vitvarová, tajemnice

phDr. Lenka Štětinová 
Mgr. ondřej chrást

adresa sídla:
opletalova 29, 110 00 praha 1

HoSpoDaŘEní SDružEní 

celá činnost Sdružení je v roce 2009 rozdělena do 7 základních kapitol (Mezinárodní 
den památek a sídel, Studijní cesta, Vzdělávání: konference + Semináře, Dny evropského dě-
dictví, Mezinárodní spolupráce, propagace a režie). o jednotlivých kapitolách je účtováno 
oddělené a každá z nich vykazuje svůj hospodářský výsledek:

Mezinárodní den památek a sídel -    273 446,79 kč
Studijní cesta -    162 554,00 kč 
konference  + semináře -      79 391,00 kč
Dny evropského dědictví -    134 491,72 kč
Mezinárodní spolupráce -      59 021,96 kč
propagace -    309 946,20 kč
režie  1 213 816,03 kč
celkový HV 194 964,36 kč
odpisy -      24 294,00 kč
cELkEM 170 538,36 kč

kapitola režie vykazuje jako jediná zisk a to proto, že obsahem příjmů této kapitoly jsou 
hlavní příjmy Sdružení – členské příspěvky. 

Výbor Sdružení schvaluje hospodaření Sdružení v roce 2009 a účetní závěrku za rok 2009 
v předloženém znění a zisk ve výši  170 538,36 kč  zařadit do vlastního jmění Sdružení.
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pŘíLoHa č.1

proHLáŠEní
SDružEní HISTorIckýcH SíDEL čEcH, MoraVy a SLEzSka 

u pŘíLEžIToSTI konání nároDníHo zaHáJEní Dnů EVropSkéHo DĚDIcTVí 
2009 kE ScHVaLoVání STáTníHo rozpočTu na rok 2010

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 státním rozpočtu na rok 2010, 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,

Všechny tyto programy jsou založené na vícezdrojovém financování a přinášejí naším 
památkám několikanásobně víc prostředků, než kolik uvolní do programů státní rozpočet. 
navíc tyto programy mají působnost na celém území našeho státu a přinášejí tak efekt ve 
stovkách obcí, práci dostane na tisíc firem úplně malých i těch větších a desítky tisíc lidí  
v nich. Efektem realizace těchto prostředků je potom rozvíjející se cestovní ruch a navazující 
aktivity 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.

Sdružení proto apeluje na zástupce parlamentu české republiky, vládu a všechny instituce 
a úředníky, kteří se budou podílet na schvalování rozpočtu na rok 2010, aby s vědomím 
této skutečnosti zajistili kontinuitu péče o památky, jejíž principy by nám mohla závidět lec-
která 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 na-
šich sídel. zejména ve stávající politické i ekonomické situaci jsou tyto investice do památek 
určitě lépe vynaložené státní prostředky, než jakékoli šrotovné či mimořádné dávky určené do 
okamžité spotřeby. S odkazem na téma letošních Dnů evropského dědictví „památky měřené 
časem“ jsou to investice do naší minulosti i do naší budoucnosti

Toto prohlášení bude stejně jako každý rok předáno sdělovacím prostředkům a osobně 
posláno ministrům kultury a financí, členům kulturního a rozpočtového výboru poslanecké sně-
movny a členům kulturního výboru Senátu parlamentu čr. 

Ve Šternberku, 12. září 2009
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tember 12 - 20, 2009, the national opening took place in the town of Šternberk , the natio-
nal theme was „Monuments Measured by Time“ 1052 immovable monuments were open in 
2009.

 In May 2009 the association organised for its members a study trip to France. 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.

 The association joined the “International Heritage photographic Experience“ compe-
tition, which is organised by the council of Europe. The winner, and the vice-president of the 
association, participated in and represented the association at the gala meeting of the win-
ners of the national rounds at the seat of the European parliament in Strasbourg in December 
2009. 

 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 monument legislation. Members of the association have been appointed as 
members of expert commissions of the Ministry of culture and the Ministry for regional Deve-
lopment of the czech republic.
The association is a member of and co-operates with the Europa nostra organisation. 

president of the association: petr Sedláček, Deputy Mayor of the town of kroměříž 

1st Vice-president and EHD national coordinator: petr Hejma, Mayor of the prague 1 Municipality.

Vice-president: Ivan Týle, Mayor of the town of nový Jičín 

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) is a voluntary, special-interest, non-party and non-governmental organisa-
tion 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 cul-
tural 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 ye-
ars. The committee directs the activities of the association between the conventions and is 
responsible for the management and property of the association; its activity is directed by the 
president. The other bodies are the presidium, which deals with topical issues upon authori-
sation by the committee, and the audit commission which supervises the observance of the 
association’s Statutes.

   In 2009 THE aSSocIaTIon HaD 212 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, speciali-
sed 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 repub-
lic and abroad.

 
 In autumn 2009, the association and klatovy arranged the 19th specialised conferen-

ce of the association, attended also by foreign participants, on the theme:  “Monasteries and 
their present use“.  In the spring, it organised a specialised workshop in Turnov, Landscape 
and Garden Society.  In December the association and the Faculty of architecture of the 
czech Technical university in prague, the charles university – carolinum association, and 
academy partners s.r.o. prepared the international conference urBES 2009 - „Towns and 
balanced development of regions“

 on the occasion of the International Monuments and Sites Day, the association joi-
ned the czech Ministry of culture, the Ministry for regional Development and IcoMoS to 
hold a ceremonial session in the Spanish Hall of prague castle on 16 april. Laureates of the 
competition for the title of the 2008 Historical Town of the year - prizes for the best prepara-
tion and implementation of the regeneration programmes of urban Monument reserves and 
zones were announced at the session. The prize and title of the 2008 Historical Town of the 
year was won by Šternberk. The towns of Beroun and Jilemnice 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 Sep-




