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Poznámka:

SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely  
informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu.
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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 zachovány významné kulturní hodnoty, zejména 
nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990.
Sdružení historických sídel má k  31. prosinci  2008 má celkem 209 členů, z toho 8 členů 
přidružených.  
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.

ÚVOD
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PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH
PAMÁTKOVÝCH ZÓN

Program regenerace MPR a MPZ ustavilo Ministerstvo kultury ve spolupráci se SHS ČMS  
v roce 1992. 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 zóny a rezervace přitahují turistický ruch a oživují městské prostředí. SHS ČMS je 
gestorem Programu a členem pracovní skupiny pro regeneraci MPR a MPZ. 
Z fondu Programu regenerace v roce 2008 čerpaly městské památkové rezervace a zóny 
celkem 145,7 milionů korun. Celková proinvestovaná částka (tzn. dohromady prostředky 
ze státního rozpočtu - Programu regenerace, prostředky vynaložené obcemi a prostředky 
investované vlastníky objektů) byla 428,4 milionů korun v roce 2008 do obnovy kulturního 
dědictví našich měst a naší společnosti. V Programu regenerace bylo doposud investováno:
ze státního rozpočtu 3 817,1 milionů korun, celkově (do roku 2008, vč. nákladů obcí  
a majitelů) 10 124 milionů korun a zrekonstruováno bylo 10 124 památek (do roku 2008). 

ČINNOST SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČMS
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MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL NA PRAŽSKÉM HRADĚ

Slavnostní shromáždění  u příležitosti Mezinárodního  dne  památek  a  sídel  (MDPS) se 
uskutečnilo 16. dubna 2008 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 tomto slavnostním shromáždění je každoročně vyhodnocena soutěž o Cenu Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a udělen titul 
Historické město roku za uplynulý rok, kterou pořádá Sdružení ve spolupráci  s Ministerstvem 
kultury ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj. Na Cenu za nejlepší přípravu a realizaci 
Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2007 byla nominována města: Jindřichův Hradec, 
Šternberk a Uherské Hradiště –  vítězným městem se stalo a Cenu i  titul Historické město roku 
2007 získalo město Jindřichův Hradec. Cenu tentokrát společně předali předseda Sdružení 
Mgr. Petr Sedláček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslav Vlček, 
ministr kultury Mgr. Václav Jehlička a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek.

Svoji cenu za péči o zachování kulturního dědictví z pohledu zasvěcené publicistiky uděluje 
časopis Moderní obec. Cenu Moderní obce předávaly ředitelka divize odborného tisku 
vydavatelství Economia Ing. Sylvia Šmeráková a šéfredaktorka časopisu Moderní obec Mgr. 
Lýdia Stoupová a obdrželo ji  město Chrudim.

Již podruhé zde  byla také předána cena za první tři místa v českém kole soutěže „Mladí 
fotografují památky“ (viz podrobněji samostatný oddíl).

ČINNOST SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČMS
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (EUROPEAN HERITAGE DAYS) 2008 

Dny evropského dědictví / EHD jsou již tradiční akcí pořádanou SHS ČMS pro širo- 
kou veřejnost. EHD jsou příležitostí pro propagaci cílů, které se Sdružení snaží naplňovat  
i pro propagaci samotného Sdružení, jakožto aktivního činitele na poli péče o památky 
a v neposlední řadě jsou EHD významnou kulturní událostí, na kterou se těší především 
milovníci historie a památek. EHD jsou celoevropskou 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 (LG)– tedy právnická 
či fyzická osoba, která v dané lokalitě organizuje EHD. Pro ně byl i v roce 2008 připraven 
pomocný informativní text, který vysvětloval metodiku  přihlašování do katalogu EHD. Jsou to 
právě LG, kteří jsou odpovědni za otevření přihlášené památky  a případný program v ní, to oni 
jsou „srdcem“ EHD.

Každý ročník je věnován určité tématice, v tomto roce bylo přihlašujícím nezávazně doporučeno 
národní téma „Památky v krajině a krajina jako památka“. Tradiční průvodní text k tématu 
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napsal publicista a dlouholetý ředitel Botanické zahrady PF UK v Praze pan dr. Václav Větvička, 
který toto téma nahlédl z hlediska „otevírání možností nových pohledů na pamětihodnosti a 
architekturu, jako tichého průvodce naší existence a nevtíravého tvůrce, formujícího naše vnímání 
a kultivovanost“. (Celý text v archivu na www.ehd.cz.) 

Výběrové řízení na hostitelské město Národního zahájení EHD vypisuje Sdružení pro své 
členy každoročně, v  roce 2008 vyhrálo Statutární město České Budějovice. 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.               

Program Národního zahájení EHD začínal v pátek 12. září již tradičně  vernisáží výstavy 
„Nositelé tradice lidových řemesel 2008“, která byla instalována v radniční výstavní síňi 
na hlavním budějovickém náměstí, náměstí Přemysla Otakara II. Nové laureáty titulu i další 
hosty slavnostně přijal primátor města a všichni poté shlédli  výrobky oceněných a účastnili se 
zahájení výstavy. Doprovodný program EHD potom  pokračoval koncertem duchovní hudby  
v  dominikánském klášteře a v pozdních večerních hodinách měli návštěvníci možnost shléd-
nout zajímavou „pouliční úpravu“ Romea a Julie v poněkud netradičním pojetí divadla Koňmo. 

Hlavní slavnostní program byl situován na sobotu 13. září, kdy v 10 hodin dopoledne 
vystoupili z poslední stanice  koňespřežky na pódium Piaristického náměstí  ministr kultury Mgr. 
Václav Jehlička a předseda Sdružení Mgr. Petr Sedláček, aby EHD v České republice oficiálně 
zahájili. Po pozdravných projevech představitelů kraje a města, ministr kultury tradičně předal 
titul “Nositel tradice lidových řemesel” řemeslníkům a pracovníkům lidové umělecké výroby.

  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. Letošním rokem se tak stalo u nás již po osmé. 
Jejich dosavadní počet (32) letos vzrostl o nových pět oceněných.
Titul v tomto roce získali: 
Pavel Číp  obor výroba hudebních nástrojů
Ludmila Dominová obor výšivka z rybích šupin
Eva Minksová obor horňácká výšivka
František Pavlica obor výroba a hotovení doškové krytiny
Marie Skrežinová obor výroba textilních květin, vonic a věnců

Další již tradiční součástí Národního zahájení Dnů evropského dědictví se stalo Prohlášení 
Sdružení historických sídel ČMS k návrhu státního rozpočtu na další rok, v tomto případě na rok 
2009. (viz Příloha:  Prohlášení SHS ČMS k návrhu státního rozpočtu na rok 2009).

Dny evropského dědictví naplnily celé město. Věrno své královské historii připravilo 
na Sokolském ostrově rytířské ležení s kolbištěm, dobovými stany a tržištěm, i ukázky 
ze života v době Přemysla Otakara II.: turnaje, šermířské souboje, historický tanec; na 
řece Malši se konaly projížďky na dračích lodích. V samém centru města se procházely 
v dobových kostýmech osobnosti českobudějovické historie přelomu 18. a začátku 19. 
století, předváděno bylo – kromě jiného - divadelní představení „Píseň naučná o tom, kterak 
český inženýr František Antonín Gerstner koněspřežnou dráhu první na kontinentu zbudoval,  
a kterak mu při tom český fištrón neboli rozum byl ku pomoci“,  a vše doplňovala současnými 
zájemci obletovaná ukázka koněspřežné dráhy v cca 100 metrovém úseku. Výstavy, věnované 
národnímu tématu EHD i tématům ryze  regionálním byly otevřeny nejen po dobu trvání 
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národního zahájení. Večerní slavnostní galakoncert byl věnován památce Emy Destinnové. 
Přidružený člen Sdružení Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Český svaz 

stavebních inženýrů, uspořádala exkurzi na trase koněspřežní železnice z Českých Budějovic 
do rakouského Kerschbaumu s odborným výkladem a ukázkou jízdy po trati. V rámci exkurze 
se uskutečnila i prohlídka Buškova hamru.

Ke Dnům evropského dědictví se v roce 2008 připojilo 1008 památek s 511 doprovodnými 
akcemi v 312 městech a obcích. Všechny památky a doprovodné akce, které se k Dnům 
evropského dědictví připojily, navštívilo dle hrubého odhadu přes 600 000 návštěvníků. 

 Po osmnácti 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 v Českých Budějovicích přinesla veřejnoprávní televize ČT 1, 
na otevřené 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 2008 > Online katalog EHD > Statistické informace.

Pro ilustraci vývoje Dnů evropského dědictví v ČR uvádíme:
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

počet lokálních garantů 187 181 217 237 237 220 215 208
počet památek 692 737 944 1090 1072 1056 976 1008
počet akcí včetně celoměstských 286 312 446 561 538 504 527 511
počet obcí zahrnutých do přehledů EHD 224 249 298 331 334 318 302 312

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 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 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. 
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18. ODBORNÁ KONFERENCE SHS ČMS  „ARCHITEKTI, INVESTOŘI A PAMÁTKÁŘI 
VE VZÁJEMNÉM DIALOGU“ V TÁBOŘE

V pořadí již 18. konferenci pořádalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 
spolu s městem Tábor ve dnech 9.–10. října 2008. Předcházela jí tisková konference, které 
se účastnila především regionální média a tudíž měla konference v jihočeském kraji pozitivní 
ohlas. 

Úvod konference byl věnován aktuálním otázkám přípravy nového památkového zákona 
a okruhům, s tímto zaměřením úzce souvisejícím. Cílem bylo ukázat zásadní změny oproti 
dosavadnímu stavu a včas  iniciovat možné připomínky, které můžou vést k následným korekcím 
(ať během novelizace, tak i před samotným náběhem platnosti zákona).

V této části vystoupili: 
PhDr. Anna Matoušková   ředitelka odboru památkové péče MK ČR
Mgr. Petr Sedláček předseda SHS ČMS, místostarosta města Kroměříž
Ing. Vlastislav Ouroda odborný náměstek NPÚ,

úz. odborné pracoviště České Budějovice

 Druhý blok byl zaměřen na komunikaci památkových ústavů a pověřených   obcí – problémy, 
východiska, metodika. Jeho cílem bylo poukázat na problémy, které souvisejí se současnou 
praxí dosavadní komunikace na úrovni – obec – dotčený orgán státní správa – památkový 
ústav. 

ČINNOST SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČMS
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Přednášející:  
Hana Müllerová místostarostka města Telč
Ing. Libor Karásek 

 

ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Telči 
Jana Vozáblová

 

vedoucí odd. správy majetku a památkové péče KÚ Jihočeského kraje
Libor Honzárek místostarosta města Havlíčkův Brod

                 
 Další blok byl věnován památkovým ústavům a jejich roli v 21. století. Chtěl ukázat praktický 

význam ústavů jako ochránců  kulturních hodnot a poukázat na problematiku, která bude pro 
ně v následujících obdobích klíčová. K tématu promluvili:

Mgr. Petr Pavelec ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Českých Budějovicích
Ing.arch. Roman Koucký 

 

architekt, Praha
Mgr. Petr Hrubý odborný náměstek NPÚ, úz. odborné pracoviště v Ústí nad Labem

 

 K strategii pro financování historického dědictví na základech subvencování a partnerství 
soukromého a veřejného sektoru  se vyjádřil Ing. Pavel Pelant, KPMG Česká republika, s.r.o.            

 O  Památkové obci z pohledu architektů  diskutovali architekt Ing. Tomáš Hradečný, HŠH 
architekti s.r.o., Praha a Ing.arch. Jan Jehlík, Ústí nad Labem. K témuž , ale z pohledu investora 
se  vyslovili Ing. Lubor Hoďánek, METROSTAV a.s., Ing. Tomáš Pek, vlastník tvrze Cuknštejn a 
Ing. Václav Pavlík, DVOŘÁK Tábor, stavební a obchodní firma.

  Své názory a zkušenosti, podložené dlouholetou praxí s otázkou památkové zóny jako 
ekonomického přínosu nebo brzdy rozvoje města, vyjádřili starostové členských měst Sdružení: 
RNDr. Ivo Rubík ze Slaného a PaedDr. Jiří Kulhánek z Kadaně.

 Poslední blok přednášek se vztahoval k tématu Role a význam venkovských kulturních 
celků, jeho cílem bylo poukázat na snižující se význam památkové péče pro  venkov a jeho 
kulturní, nevyužitý potenciál. 

Přednášející:
Ing.arch. Jan Pešta,  NPÚ Praha
Doc. Ing.arch. Jiří Škabrada CSc.,  ČVUT Praha 
Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc., Vysoká škola polytechnická Jihlava 

Konference, které se účastnilo 166 frekventantů,  byla zakončena  odbornou  exkurzí. 
Účastníci konference měli možnost si vybrat mezi seznámením s revitalizací areálu Pivovaru, 
kterou prováděla firma Dvořák Tábor nebo si prohlédnout obce  známých Borkovických blat 
na  Soběslavsku. 

ZÁVĚRY KONFERENCE
ARCHITEKTI, INVESTOŘI A PAMÁTKÁŘI VE VZÁJEMNÉM DIALOGU, 

KTERÁ SE KONALA 9. A 10. ŘÍJNA 2008 V TÁBOŘE

Z jednání konference vyplynulo konstatování, že chybí obecné povědomí o tom, co obnáší 
památková péče a také, že na všech stranách procesu památkové péče (tedy mezi architekty, 
investory i památkáři) se ukazuje zásadní nedostatek odborníků (přesto, že existují mnohé 
výjimky).

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska proto osloví Ministerstvo kultury s návrhem 
na společné jednání s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy o rozšíření vzdělávání v oblasti 
kulturního dědictví, památkové péče, architektury a krajinných vazeb již od základního školství.
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Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska také zváží možnost aktivně se zapojit 
do tohoto procesu rozšířením svých aktivit zaměřených na školní a středoškolní mládež.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska doporučí Ministerstvu kultury připravit 
legislativní změnu, která zakotví povinnost zastoupení autorizovaným architektem při všech 
stavebních úpravách památek.Několikrát se opakovaly i připomínky, které by měly být 
zohledněny v přípravě para-grafového znění nového památkového zákona:

atomizace stanoviska památkářů (tedy ona známá dvojkolejnost) se projevuje menší 
zodpovědností za toto stanovisko bez ohledu na to, že správní řád mluví naprosto 
jednoznačně 
stávající legislativa dává příliš velký prostor pro subjektivní posuzování jednotlivých případů 
(ale je samozřejmé, že každé řízení potřebuje individuální posouzení)
je nutné jasné vymezení veřejného zájmu a jeho uplatnění a stanovení pravidel tohoto 
uplatnění včetně jasně stanovených podmínek kompenzací

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska bude další vývoj nového památkového 
zákona sledovat a tyto připomínky bude uplatňovat.
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KONFERENCE JIHLAVA 2008
3. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu na téma “Trvale udržitelný 

rozvoj v cestovním ruchu“ ve dnech 12. –13. března 2008 v Jihlavě, se  konala  za  aktivního  
spolupořadatelství Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 

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

Dvoudenní konference se zaměřila na enviromentální aspekty trvale udržitelného rozvoje 
cestovního ruchu, kulturní a společenské aspekty trvale udržitelného cestovního ruchu a vzdě-
lávání v oblasti trvale udržitelného cestovního ruchu. Přednášející byli z českých i zahraničních 
vysokých škol, ministerstev a spolupracujících organizací.

Za Sdružení vystoupili: starosta města Spálené Poříčí Ing. Pavel Čížek s příspěvkem „Městská 
památková zóna a cestovní ruch“, dále Ing. arch. Aleš Holý a Ing. arch. Radka Borunská 
z Uherského Hradiště na téma živelné pohromy, památky a cestovní ruch.

 Starosta městyse Klenčí pod Čerchovem Karel Smutný doplnil pohled na problematiku 
z úhlu malé obce s velkým počtem památek. 

SPOLUPRÁCE S VYSOKOU ŠKOLOU EKONOMICKOU V PRAZE
Pracovníci sekretariátu se pravidelně účastní veřejných prezentací seminárních prací stu-

dentů bakalářského studia  - hlavní specializace cestovní ruch – na katedře cestovního ruchu 
VŠE v Praze.

 Studenti se zaměřují na analýzu a následné závěry a doporučení pro možnosti 
cestovního ruchu pro vybrané památky. Máme tak možnost diskutovat se studenty, 
vyjadřovat se k je-jich pracím a zároveň ve své činnosti uplatňovat nové podněty studentů. 
 



14
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA  ROK  2008
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS 14

SEMINÁŘ V  RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU 
Každým rokem Sdružení pořádá  odborný seminář věnovaný aktuálnímu tématu. Seminář, 

který Sdružení pořádalo 29. dubna 2008 ve spolupráci s městem Rychnov nad Kněžnou, byl 
zaměřený na problematiku financování památek z fondů EU.  Toto, v současné době velmi 
aktuální téma, mělo velký ohlas jak mezi pracovníky samosprávy, tak i mezi soukromými 
majiteli nemovitostí a zájemců příbuzných oborů. Během přednášek se v zcela zaplněném 
sále  také hodně diskutovalo, seminář byl zakončen doprovodným programem – prohlídkou 
rychnovské městské památkové zóny. 

Z dopoledního programu vyjímáme:
Zkušenosti SROP 2004-2006
Ing. Rostislav Mazal Ministerstvo pro místní rozvoj
IOP
Ing. Olga Nováková Ministerstvo pro místní rozvoj
Prezentace projektových záměrů pro oblast intervence 5.1 IOP Národní využití potenciálu 
kulturního dědictví
Ing. Martin Hiršal Ministerstvo kulturyy
Financování ROP 
Ing. Klára Dostálová  Centrum evropského o projektování Královéhradeckého kraje
Fondy přeshraniční spolupráce
RNDr. Petr Uzel Ministerstvo pro místní rozvoj

Odpolední program byl věnován praktickým zkušenostem, ohlas zaznamenala přednáška 
PhDr. Bohumíra Dragouna ze střediska experimentální archeologie: Zkušenosti ze získávání 
finančních prostředků v Orlických horách i vystoupení PhDr. Evy Lukášové, NPÚ na téma 
Program EU Culture – podpora projektů z oblasti kulturního dědictví .
(Texty přednášek viz www.shscms.cz - činnost Sdružení – semináře)
Seminář zakončila prohlídka rychnovských památek: zvonice s třetím největším zvonem 
v Čechách, prohlídka restaurované synagogy a procházka městem.
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SEMINÁŘ URBANUS 2008
Spolupráce Sdružení se Spolkem Carolinum a společností Academy partners, o.p.s. 

pokračovala v roce 2008 volným navázáním na předchozí  konference URBES přípravou 
další, která se měla na podzim roku opět konat v Praze. Ta z organizačně - technických důvodů 
nakonec vyústila ve dvoudenní  seminář, který se uskutečnil ve dnech 18. – 19. listopadu za 
aktivní spolupráce NPÚ, územního odborného pracoviště v Telči a vydatné podpory města, 
v Univerzitním centru Telč. 

URBANUS 2008 - GENIUS LOCI HISTORICKÝCH CENTER „ ČLOVĚK, VÝZVY, LIMITY“
Program semináře byl koncipován do tří okruhů.  V prvním bloku „Genius loci historických 

sídel“ přednáškou „Památky ve 21. století“ zhodnotil téma z pohledu ekonomických a 
statistických výsledků Ing. Petr Kratochvíl, CzechTourism; „Roli Národního památkového 
ústavu ve 21. století„ představili Ing. Libor Karásek a PhDr. Martina Veselá, územní odborné 
pracoviště NPÚ v Telči a s novým pohledem na prezentaci památkového fondu v médiích 
vystoupil Mgr. Zdeněk Musil, tiskový mluvčí NPÚ.

Následovaly přednášky druhého bloku „Lidé kolem památek“, které se kromě „genia loci“ 
dotýkaly i vzdělávání

„Duch místa a urbanistické hodnoty historických sídel , jejich identifikace a rozvoj“ 
Ing. arch. Tomáš Drdácký Český národní komitét ICOMOS, starosta MČ Praha – Troja
Studium oboru památkové péče   Ing. Hana Řezníčková, NPÚ Praha
Arts managmement – příprava a uplatnění absolventů při rozvoji dalších aktivit měst 
Prof. Ing. Jaromír Veber CSc. 

V

VŠE Praha
Telč – univerzitní město Ing. Josef Plucar,  Univerzitní centrum MU v Telči

Blok „Koncepce péče o památkový fond“ byl prezentací praktických výsledků soustavného 
opatrování a udržování nemovitých památek: 
„Památky – brzdy rozvoje měst?“  Jana Vozábová, Krajský úřad Jihočeského kraje
„Podpora památek jako impuls rozvoje cestovního ruchu Kraje Vysočina“ 
  PhDr. Katina Lisá Krajský úřad Kraje Vysočina
„Kulturní život ve městě UNESCO“ Hana Müllerová, místostarostka města Telče
V posledním příspěvku dne se zástupce Folklorního sdružení Jaroslav Novák věnoval další 

součásti kulturního dědictví,  udržování tradic ve městech a obcích.
Druhý den si účastníci semináře prohlédli město a zámek v Telči a diskutovali nad plány 

 a limity rozvoje města. 
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PŘIPOMÍNKOVÁNÍ LEGISLATIVNÍCH NOREM

Sdružení od svého vzniku spolupracuje s příslušnými ministerstvy a Parlamentem ČR při tvorbě 
legislativních norem, které ovlivňují ekonomické a právní postavení obcí i jejich hospodaření. 
Specifické problémy historických sídel byly vždy uplatňovány při úpravě právních norem 
a navrhování nových právních norem či koncepčních materiálů. V roce 2008 se Sdružení 
konkrétně podílelo při  zpracovávání podkladů pro návrh Koncepce státní  politiky cestovního 
ruchu v ČR na období 2007 - 2013 a počátkem roku ještě i na přípravě materiálu věcný 
záměr zákona o památkovém fondu, který ministerstvo kultury předkládalo vládě. Předseda 
Sdružení byl členem pracovního týmu pro zpracování nového památkového zákona, 
předsedové regionálních sekcí Sdružení jsou členy komise ministra kultury pro optimálnější 
nakládání s památkovým fondem v rámci působnosti územních odborných pracovišť NPÚ 
v jednotlivých krajích.
„Jedním z veřejných zájmů České republiky je zájem na jejím hmotném kulturním dědictví, 
tedy historicky vzniklých kulturních hodnotách tvořících součást prostředí života současné 
a budoucí společnosti. Významným segmentem hmotného kulturního dědictví je památkový 
fond, jehož součástí jsou i krajinářské kompozice jako součást kulturní krajiny“.
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FOTOGRAFICKÁ  SOUTĚŽ „ MLADÍ FOTOGRAFUJÍ PAMÁTKY“

I v roce 2008 Sdružení reagovalo na výzvu Rady Evropy, aby se Česká republika připojila 
k  mezinárodní fotografické soutěži „Mladí fotografují památky“ a tedy v tomto roce  proběhl 
pod patronátem Sdružení již druhý ročník.

Soutěž „Mladí fotografují památky“ /International Heritage Photographic Experience/ se 
stala jednou z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. V roce 2008 
se jí zúčastnilo skoro 20 000 mladých lidí ze 40 různých zemí světa, kteří díky této soutěži 
poznávají kulturní dědictví jak své země, tak i národů celého světa.

Soutěž je učena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří do sekretariátu 
Sdružení zašlou fotografie vyjadřující hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví. 
Celá akce má podpořit zájem a znalosti kulturního dědictví, historických budov a zahrad, 
venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy. Soutěž 
nechce být pouhou “fotografickou” akcí, ale spíše vyhledáváním a uvědomováním si zážitku 
spojeného s uměleckým a památkovým dědictvím.

V České republice se v roce 2008 soutěže účastnilo kolem 250 mladých lidí, kteří poslali 
bezmála 500 fotografií. Porota, ve které zasedali zástupci Sdružení, firmy Zoner, s.r.o.- 
sponzora soutěže a profesionální fotograf, nakonec vybrala prvních deset umístěných. 
Absolutní vítězkou se stala Iva Pelcová, studentka Gymnázia Stříbro, druhý skončil Filip 
Chaloupka, žák Základní školy v Boskovicích a třetí student Gymnázia Ivančice Vít Chvátal. 
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První tři místa byla vyhlášena u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel 16. dubna 
ve Španělském sále na Pražském hradě a přítomní výherci obdrželi hodnotné ceny od firmy 
Zoner. Tito tři se také zúčastnili evropského vyhodnocení soutěže 5. prosince 2008 v Palais de 
l‘Europe Radě Evropy ve Strasbourgu ve Francii.  Spolu se zástupcem Sdružení byli přítomni 
slavnostnímu aktu v zasedací místnosti Rady Evropy, při kterém se také setkali a vyfotografovali 
se s hlavním koordinátorem soutěže panem Esteve Mach Boschem, absolvovali prohlídku 
evropských institucí, sídlících v paláci, návštívili mládežnické centrum a nakonec si prohlídli 
vánočně vyzdobený Strarsbourg.

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 si prohlédli historické prostory i sklepení Staroměstské radnice, a pokračovali v prohlídce 
Prahy, na kterou je provezl „návštěvnický vláček“.

První dvě české vítězné fotografie jsou publikovány v katalogu „ International Heritage 
Photographic Experience – Heritage and Landscape“, který každoročně přináší vítězné 
fotografie všech zúčasněných zemí, a  je rozesílán  do celé Evropy.
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MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „ HISTORICKÉ ZAHRADY KROMĚŘÍŽ 2008 

Sdružení se prezentovalo na mezinárodní konferenci „Historické zahrady Kroměříž 2008 – 
Co ohrožuje historické zahrady ?“, kterou připravilo Město Kroměříž, Klub UNESCO Kroměříž 
a NPÚ ve dnech 5. - 6. června v Kroměříži. Konference se snažila upozornit na ohrožení, 
kterým jsou historické zahrady vystaveny, možnosti a náměty pro odvrácení nebo alespoň 
minimalizaci ohrožujících faktorů. Poukazovala na nutnost zvýšení zájmu i zodpovědnosti  
o historické bohatství zahrad jako o nedílnou součást péče o architektonické dědictví. 
Program konference se soustředil nejen na odborné poznatky, ale přinesl i náměty z praxe, 
včetně příkladů  využití prostředků z fondů EU. /Memorandum z konference viz Příloha č. 2/ 

1918
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STUDIJNÍ CESTA DO ZAHRANIČÍ

Studijní zahraniční cestu Sdružení uspořádalo ve dnech 25. - 31. května 2008, cílem bylo 
Rakousko. V přípravě programu studijní cesty byly využity především kontakty a partnerství 
členských měst  SHS ČMS v příslušné lokalitě navštívené při studijní cestě (v souladu 
s doporučením předsednictva Sdružení). Ve všech městech byl program osobně projednán 
a připraven na úrovni městských radnic, odborných pracovníků památkové péče a kulturně-
informačních center. 

Putování bylo zahájeno odborným výkladem a prohlídkou už ve Slavonicích, cesta 
pokračovala přes klášter z 13. století Zwettl do Melku, kde se účastníci přeplavili po Dunaji 
do Dürnsteinu (tato část povodí je zapsána v seznamu kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO), dále navštívili město Krems, v Sankt Pölten se  – kromě prohlídky města – seznámili 
a diskutovali s tamními odborníky nad problémy památkové ochrany města, předpisy, 
financováním a revitalizací starých objektů. Následovaly dva dny ve Vídni, hlavním městě 
Rakouska a také partnerském městě Brna. Přijetí na radnici, její prohlídka,  přednáška na 
téma ochrana památek ve Vídni s aktivní diskusí a následující odborný výklad s prohlídkou 
nejvýznamnějších památek Vídně, doplnila i  návštěva Městské části Vídeň  I., což je partnerská 
městská část  Městské části Praha 1. Následovalo významné vyhlídkové výletní místo - město 
Kahlenberg, kde se účastníci studijní cesty  setkali s místními politiky. Cesta pokračovala 
přes Mariazell (kontakt zajištěn prostřednictvím města Stříbro) do hlavního města spolkové 
republiky Steiermark (Štýrsko), jímž je  Graz, druhé největší město Rakouska, jehož centrum 
města je zapsáno v seznamu kulturního dědictví UNESCO, kde mj. diskutovali s představiteli 
Svazu měst a obcí Štýrska.

 Garanci odborného programu převzal a výklad poskytl  generální  ředitel Národního 
památkového ústavu Pavel Jerie.
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

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 
11.-15. června se 1. místopředseda Sdružení, starosta Prahy 1 Ing. Petr Hejma zúčastnil 
výročního kongresu Europa Nostra v anglickém Newcastlu. 

Sdružení také pravidelně spolupracuje, pod patronátem Rady Evropy, na tvorbě 
mezinárodního katalogu fotografické soutěže „Mladí fotografují památky“, kam také 
dodává svůj průvodní text k vítězným fotografiím z naší republiky (o soutěži viz samostatná 
sekce).

Sdružení rovněž stále udržuje aktivní spolupráci s partnerskou organizací na Slovensku, 
jímž je  Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky,  jehož delegace je vždy 
přítomna slavnostnímu vyhlášení Ceny Programu regenerace a Historického města roku 
na Pražském hradě a Národnímu zahájení Dnů evropského dědictví. Místopředseda 
Sdružení Mgr. Ivan Týle se  v listopadu účastnil XII. Snemu Združenia, který se konal 25. 
listopadu v Bánské Štiavnici.

VELETRH

Holiday World 2008 - Středoevropský veletrh cestovního ruchu tentokrát proběhl ve 
dnech 14.-17. února na  Výstavišti Praha. Sdružení se pravidelně  účastní samostatným 
stánkem v rámci  velkého prostoru vyhrazeného  CzechTourismu – České centrále 
cestovního ruchu pod svým logem.

VÝSTAVA

Putovní výstava Sdružení „Oceněná města aneb Jak uchopit genia loci v historickém 
prostředí“, aktualizovaná o nové panely, byla k shlédnutí ve dnech od 12.března až  
30.dubna ve městě Tábor. 

MÉDIA

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 dubnovou přílohu, dále s časopisem Moderní obec, 
který se těmito otázkami také 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 národního zahájení 
EHD. O výše zmíněných akcích, pořádaných Sdružením, pravidelně informuje celostátní tisk 
i veřejnoprávní televize.
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INTERNETOVÉ STRÁNKY SDRUŽENÍ V ROCE 2008

V současné době sekretariát kompletně zajišťuje pomocí redakčního systému téměř denně 
aktualizace stránek.
Internetové stránky Sdružení byly navrženy a realizovány tak, aby informovaly o činnosti 
a poslání Sdružení, a aby usnadnily komunikaci Sdružení s veřejností i s členy. Na stránkách 
jsou uváděny informace o veškerých aktivitách Sdružení, včetně Dnů evropského dědictví, 
dotýkají se i odborné problematiky - např. v oblasti Programu regenerace městských 
památkových rezervací a zón. Členové Sdružení mají přístup do autorizované části, kde lze 
najít interní informace a nabídky Sdružení. Vzhledem k různým úrovním přístupu i k různým 
účelům, ke kterým jsou stránky určeny, využívá portál SHS všechny dostupné internetové 
technologie a uživatelsky příjemné rozhraní. 

Celý portál www.shscms.cz je rozdělen do tří sekcí:
 
SHS ČMS - (tzv. modré stránky) jsou určeny široké veřejnosti.
SHS ČMS - (tzv. vínové stránky) jsou určeny členům Sdružení a přístup do nich je autorizován 
uživatelským jménem a heslem.
 EHD (www.ehd.cz)  - speciální portál věnovaný Dnům evropského dědictví; umožňuje nejen 
sběr dat pomocí internetu, ale také jejich prezentaci v plné šíři v Online katalogu EHD a 
e-mapě EHD. Data jsou tak přehledná a snadno dostupná všem zájemcům o EHD. Tento 
portál patří zejména ve dnech EHD k velmi navštěvovaným (viz statistiky návštěvnosti).

http://www.shscms.cz/
http://www.ehd.cz/
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Dalším nástrojem pro přímou komunikaci Sdružení s širokou veřejností nebo mezi členy 
Sdružení jsou Aktuality (možno též říci vývěsková služba)  a diskusní fórum.

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 jsme v tomto roce zaznamenali také u stránek s fotografickou soutěží, které mj. 
poskytují kompletní fotogalerii soutěžních fotografií. 
Zde přinášíme podrobný přehled návštěvnosti našich webů:

Měsíc – Počet unikátních návštěv webů www.shscms a www.ehd.cz

Leden 1953
Únor 1948
Březen 2381
Duben 3553
Květen 2040
Červen 2592
Červenec 2454
Srpen 3553
Září 18776
Říjen 1862
Listopad 1293
Prosinec 1066
Celkem 43471

Na stránkách Sdružení dále existuje sekce Manager, která slouží sekretariátu k administraci 
záležitostí Sdružení a obsahuje odkazy na administrační moduly všech internetových 
aplikací Sdružení. Do této sekce má přístup sekretariát a vývojový tým. V této sekci jsou 
spravována data partnerských subjektů, členů Sdružení a administrace EHD a aplikace 
samozřejmě umožňuje statistické výstupy o stránkách Sdružení. 

Závěrem lze konstatovat, že internetová prezentace činnosti Sdružení má již nezastupitelnou 
roli v prezentaci Sdružení a stránky jsou hojně navštěvovány. K jejich uživatelům patří 
laická veřejnost (milovníci památek, zájemci o turistické cíle…), studenti vysokých i vyšších 
odborných škol, kteří zde nacházejí podklady pro své ročníkové a diplomové práce, 
pracovníci cestovních kanceláří, turistických spolků a informačních center, kteří zde mohou 
najít informace o zajímavých turistických cílech.

22
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Statistický přehled v období 1. ledna 2008 – 31. prosince 2008
ke dni 1. ledna 2008  31. prosince 2008
Počet řádných členů 198 201
Počet přidružených členů 8 8
Celkem 206 209

Nové členství v roce 2008
řádní členové: Město Abertamy
                                                Město Bruntál
                                               

 

Město Chotěboř

ORGÁNY SDRUŽENÍ

VÝBOR SDRUŽENÍ 
řídí činnost Sdružení mezi sněmy a odpovídá za hospodaření a majetek Sdružení. 
Činnost výboru Sdružení řídí předseda.
Zasedání v roce 2008:  81.

 

zasedání 21. března 2008 v Praze
 82. zasedání 12. prosince 2008 ve Slaném
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Složení výboru Sdružení podle krajů :
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 Hradec Králové 

Královéhradecký  kraj Jičín 

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

Zasedání roce 2008 94. zasedání 18. ledna 2008  v Praze
 95. zasedání 14. března 2008 v Praze
 96. zasedání 13. června 2008 v Chrasti
 97. zasedání 12. září 2008 v Českých Budějovicích
 98.

 

zasedání 8. října 2008 v Táboře
 99. zasedání 12. prosince 2008 ve Slaném

Složení předsednictva Sdružení v roce 2008: 

     předseda  Mgr. Petr Sedláček,
 místostarosta města Kroměříž  Zlínský kraj

 1. místopředseda
 

 Ing. Petr Hejma,
 starosta Městské části Praha 1  Hlavní město 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 primát. 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

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 2008:  3.  14. března v Praze
 4. zasedání 8. října v Táboře
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Složení kontrolní komise Sdružení v roce 2008: 
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 zástupci obcí příslušného kraje, které nejsou členy Sdružení, případně jiné osoby.

SEKRETARIÁT SDRUŽENÍ

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

Personální obsazení sekretariátu v roce 2008: Mgr. Květa Vitvarová, tajemnice
PhDr. Lenka Štětinová 

Mgr. Ondřej Chrást

Adresa sídla:
Od 1. července 2006 Sdružení sídlí na adrese Opletalova 29, 110 00 Praha 1.
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Celá činnost Sdružení je v roce 2008 rozdělena do 7 základních kapitol (Mezinárodní 
den památek a sídel, Studijní cesta, Vzdělávání: Konference + Semináře, Dny evropského 
dědictví, Mezinárodní spolupráce, Propagace a Režie). O jednotlivých kapitolách je účtováno 
oddělené a každá z nich vykazuje svůj hospodářský výsledek:

Mezinárodní den památek a sídel -254 936,60 Kč
Studijní cesta -114 450,00 Kč 
Konference  + semináře -29 132,00 Kč
Dny evropského dědictví -103 670,58 Kč
Mezinárodní spolupráce  -64 756,97 Kč
Propagace -152 612,48 Kč
Režie 1 276 226,75 Kč
Celkový HV 556 668,12 Kč
Odpisy -24 294,00 Kč
CELKEM 532 374,12 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 2008 a účetní závěrku za rok 2008          

v předloženém znění a zisk ve výši 532 374,12 Kč  zařadit do vlastního jmění Sdružení.

HOSPODAŘENÍ
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PROHLÁŠENÍ
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA U PŘÍLEŽITOSTI KONÁNÍ

NÁRODNÍHO ZAHÁJENÍ DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2008 
K PŘÍPRAVĚ STÁTNÍHO ROZPOČTU  NA ROK 2009

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 2009, aby nedopustili snížení finančních 
prostředků ať už v zavedených dotačních programech, které již v minulosti osvědčily svůj 
význam pro rozvoj historických sídel: 

Program regenerace městských památkových rezervací a zón a Program záchrany 
architektonického dědictvía nebo v nově vytvořených dotačních programech

Program obnovy  kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Program Podpora pro památky UNESCO, 
které již v prvním roce své existence prokázaly svou potřebnost i pro příští roky.

Tyto prorůstové programy s vícezdrojovým financováním (vlastník – obec – stát), již pomohly 
opravit nejen řadu významných památek, ale hlavně motivují k většímu zájmu vlastníků kulturních 
památek tyto opravovat. 

Za uplynulé období bylo opraveno z Programu regenerace 9 582 památek, 
v celkovém objemu 9.700 mil. Kč, z toho pouze 3.671 mil. Kč byly prostředky státního 
rozpočtu. Z těchto čísel vyplývá, že více než polovinu prostředků poskytly města, 
obce a soukromí vlastníci. To vše se pak výrazně odráží v rozvíjejícím se cestovním 
ruchu a navazujících aktivitách v historických jádrech, což přispívá mj. ke zvyšování 
HDP, snižování deficitu obchodní bilance ČR a v neposlední řadě k dobrému jménu 
České republiky ve světě.

Částky, které jsou každoročně určovány do státních programů zaměřených na záchranu a 
rekonstrukci památek, se v minulých letech pravidelně snižovaly, nehledě na skutečnost, že 
nereflektují ani inflaci, a už vůbec ne nedávné zvýšení DPH u stavebních prací. Nyní již tyto 
částky neodpovídají našim nejnutnějším potřebám a naše péče o památky bude opět výrazněji 
zaostávat za standardy památkové péče v zemích EU.

Sdružení proto apeluje na vládu a zástupce Parlamentu České republiky, aby 
s vědomím této skutečnosti naplnili památkové programy nezbytně potřebnými financemi 
(program regenerace MPR a MPZ ve výši 350 milionů Kč, program záchrany architektonického 
dědictví také ve výši 350 milionů Kč), což Sdružení považuje za minimální částku. Je třeba mít 
na paměti, že takto investované peníze přispějí nejen k uchování našeho kulturního dědictví, ale 
i k zvýšení kulturnosti a vzdělanosti dnešní společnosti a v neposlední řadě k rozvoji ekonomiky, 
cestovního ruchu a snížení nezaměstnanosti ve všech regionech České republiky.

Toto prohlášení bude stejně  jako každý rok předáno sdělovacím prostředkům a osobně 
posláno ministrům kultury a financí, členům kulturního a rozpočtového výboru Poslanecké 
sněmovny a členům kulturního výboru Senátu Parlamentu ČR.

V Českých Budějovicích, 13.září 2008

PŘÍLOHA č.1
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MEMORANDUM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HISTORICKÉ ZAHRADY KROMĚŘÍŽ 2008

„CO OHROŽUJE HISTORICKÉ ZAHRADY“
Ve dnech 5. a 6. června 2008 se v Kroměříži konala tradiční konference k problematice 

péče o historické zahrady s aktuálním názvem „Co ohrožuje historické zahrady“ za účasti   
hostů ze čtyř zemí. Představitelé odborné veřejnosti, zástupci územních samospráv, státních 
institucí a organizací, vysokých a středních odborných škol se na závěr konference shodli na 
tomto memorandu:

Historická zahrada je specifickým uměleckým dílem, které je jako jediné umělecké dílo 
vytvořeno i z živých organismů, zejména rostlin, jež jsou mechanicky nebo šlechtěním 
upraveny do podoby žádoucí pro umělecké působení díla. Podstata tohoto specifického 
uměleckého díla je ohrožována jak procesy ohrožujícími ostatní kulturní památky (eroze 
materiálu, škůdci), tak procesy specifickými (přirozené stárnutí a odumírání vegetace, 
rozvoj nežádoucích organismů). Dlouhodobě nedostatečná údržba způsobí, že v historické 
zahradě převládne její  přírodní složka na úkor principů, které vedly k jejímu založení a 
které je žádoucí regenerovat či rekonstruovat. Nadměrná snaha chránit torza letitých stromů, 
která jsou z pohledu ochrany přírody biologicky významná, stejně jako ortodoxní přístupy 
k zachování odumírajících jedinců coby materiální historické stopy vedou rovněž k rozpadu 
historické kompozice uměleckého díla.

Pod pojmem historická zahrada vnímají účastníci konference i jiná díla zahradního umění 
(park, alej, zeleň na veřejných prostranstvích, hřbitov apod.). Z povahy uměleckého díla 
vyplývá, že plní ve společnosti i další funkce v životě člověka (trávení volného času) a 
v lokálním ekosystému. Tyto funkce mohou historické zahrady plnit, aniž by to poškodilo jejich 
uměleckou a historickou hodnotu.

ZÁVĚRY

1. Přednesené referáty a diskuse k nim potvrdily, že historické zahrady nabývají stále  
     většího významu pro současnou společnost. Její rozvoj však paradoxně stupňuje tlaky, 
      které ohrožují samu podstatu historické zahrady jako specifického uměleckého díla.

2. Konference dospěla k těmto závěrům:
 

a. Ochrana uměleckých, vědeckých, kulturních a historických hodnot historických zahrad 
zůstává aktuální výzvou i na počátku třetího tisíciletí.

b. Odborná obnova historické zahrady musí vycházet z obdobných metodických principů 
jako obnova jiných segmentů památkového fondu, což zahrnuje důkladné studium 
historických dokumentů, rozbor vegetačního krytu ale i prostředky zahradní archeologie.

c. Pro ochranu těchto hodnot a patřičnou péči o ně představují zvýšené riziko střety 
s požadavky vycházejícími z ochrany jiných veřejných zájmů, např. ochrany přírody.

d. Řešením může být jednak rozvoj poznání uměleckých, vědeckých, kulturních a historických 
hodnot historických zahrad a osvěta a jednak institucionalizace struktury určené k nalézání 
takového kompromisu mezi různými veřejnými zájmy, aby hodnota historických zahrad 
netrpěla.

PŘÍLOHA č.2
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 3. Účastníci konference proto doporučují následující opatření:
a. Ministerstvo kultury nechť ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí obnoví 
činnost Komise pro kulturní krajinu a rozšíří její mandát o ochranu historických zahrad.

b. Národní památkový ústav ve spolupráci s odborníky v jiných institucích nechť připraví 
metodiku optimálního postupu při obnově historické zahrady.

c. Národní památkový ústav nechť využije zdrojů Integrovaného operačního programu 
k vybudování národních center péče o historické zahrady a péče o kulturní krajinu 
za účelem rozvoje poznání uměleckých, vědeckých, kulturních a historických hodnot 
historických zahrad, výchovy kompetentních odborníků schopných zajistit jejich obnovu 
a osvěty. Spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy při formulaci 
výukových programů je přitom nanejvýš žádoucí.

d. Ministerstvo kultury nechť při přípravě nového památkového zákona zváží zvláštní 
postavení historických zahrad a kulturní krajiny i ve smyslu Úmluvy o ochraně 
architektonického dědictví Evropy a Evropské úmluvy o krajině.

 4. Účastníci mezinárodní konference oceňují perfektní zajištění organizace přípravy a  
       průběhu celé konference a děkují pořadatelům za možnost setkat se v krásném prostředí  
      Arcibiskupského zámku Kroměříž a předat si navzájem informace a zkušenosti.

V Kroměříži 6. června 2008

Jelení příkop - Pražský hrad
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Monument. 1008 immovable monuments were open in 2008.
In May 2008 the Association organised for its members a study trip to Austria. 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“ competition, 
which is organised by the Council of Europe. The winner, and the representative of the 
Association, participated in and represented the Association at the gala meeting of the winners 
of the national rounds at the seat of the European Parliament in Strasbourg in December 
2008. 
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 Development 
of the Czech Republic.
The Association co-operates with the Ministry of Culture of the Slovak Republic, with the 
Slovak partner organisation the Association of Historical Towns and Villages of the Slovak 
Republic and 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
  
   

mailto:info@shscms.cz
http://www.ehd.cz/
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THE ASSOCIATION OF HISTORICAL SETTLEMENTS IN BOHEMIA, MORAVIA AND SILESIA

 ( the Association) is a voluntary, 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 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 authorisation by the 
Committee, and the Audit Commission which supervises the observance of the Association’s 
Statutes.

IN 2008 THE ASSOCIATION HAD 201 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 2008, the Association and the Tábor arranged the 18th specialised conference of 
the Association on the theme: Architects, Investors and Conservationists in Mutual Dialogue. 
In the spring, it organised a specialised workshop in Rychnov nad Kněžnou.  In November the 
Association and Academy partners s.r.o. prepared the international conference URBANUS.
On the occasion of the International Monuments and Sites Day, the Association joined 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 2007 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 2007 Historical Town of the 
Year was won by Jindřichův Hradec. The towns of Uherské Hradiště and Šternberk 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 
13 - 21, 2008, the National Opening took place in the town of České Budějovice (about 
30 000 visitors), the national theme was Monuments in the Landscape, Landscape as a 

http://www.ehd.cz/


36
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA  ROK  2008
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS


