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ÚÚÚÚÚÚÚÚVVVVVVVVOOOOOOOODDDDDDDDEEEEEEEEMMMMMMMM……………………........ 

 

 

ZZZZ    HISTORIE SDRUŽENÍHISTORIE SDRUŽENÍHISTORIE SDRUŽENÍHISTORIE SDRUŽENÍ    
 
Sdružení historických sídel vzniklo v roce 1990 z iniciativy starostů několika 
historických měst, kteří si po změně režimu uvědomili, nakolik je naše 

republika bohatá na kulturní bohatství a nakolik toto bohatství minulými poměry 
utrpělo. Za dobu své existence se Sdružení stalo významným činitelem na poli propagace 
kulturního dědictví a péče o ně. Sdružení je partnerem několika významných institucí, 
mezi nimiž je například i Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj. Dále je 
Sdružení členem významných evropských organizací na poli péče a propagace kulturního 
dědictví Europa Nostra a The European Association of Historic Towns and Regions, stálo  
u tvoření několika právních norem, které se dotýkaly péče o nemovité památky                     
a specifických problémů historických sídel.  
 

POSLÁNÍ SDRUŽENÍPOSLÁNÍ SDRUŽENÍPOSLÁNÍ SDRUŽENÍPOSLÁNÍ SDRUŽENÍ  

SSSSSSSSDDDDDDDDRRRRRRRRUUUUUUUUŽŽŽŽŽŽŽŽEEEEEEEENNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍ        HHHHHHHHIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIICCCCCCCCKKKKKKKKÝÝÝÝÝÝÝÝCCCCCCCCHHHHHHHH        SSSSSSSSÍÍÍÍÍÍÍÍDDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        ČČČČČČČČEEEEEEEECCCCCCCCHHHHHHHH,,,,,,,,        MMMMMMMMOOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAAVVVVVVVVYYYYYYYY        AAAAAAAA        SSSSSSSSLLLLLLLLEEEEEEEEZZZZZZZZSSSSSSSSKKKKKKKKAAAAAAAA je zájmové sdružení právnických 
osob. Účelem a cílem této dobrovolné, zájmové, nestranické a nevládní organizace je 
aktivně přispívat k vytváření podmínek a účinných nástrojů pro zachování kulturního 
dědictví, zejména pak pro regeneraci území historických sídel včetně zlepšování stavu 
životního prostředí, dále pro jeho propagaci a pro jeho trvale udržitelné využívání. 
 
K dosažení těchto cílů Sdružení zejména: 
• popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního 

dědictví především historických sídel, 
• pořádá veřejnosti přístupné kulturní, společenské a propagační akce (přednášky, 

výstavy, odborné semináře a konference apod.), 
• vydává Internetové stránky a tiskoviny propagující témata související s účelem a cílem 

Sdružení a s jeho aktivitami, zveřejňuje problémy a specifika historických sídel, 
• uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě právních norem  

a navrhování nových právních norem, které ovlivňují ekonomické a právní postavení 
obcí i jejich hospodaření, 

• poskytuje veřejnosti informační služby, jimiž naplňuje účel a cíle Sdružení, a to včetně 
užití a přístupu k veřejně provozovaným informačním a datovým sítím, 

• popularizuje a zveřejňuje účel Sdružení a jeho činnosti, jakož i činnosti svých členů,  
i prostřednictvím veřejně přístupných informačních a datových sítí, 

• spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli Sdružení, které 
působí v ČR i v zahraničí. 
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ČINNOST SDRUŽENÍČINNOST SDRUŽENÍČINNOST SDRUŽENÍČINNOST SDRUŽENÍ    
    
Již od roku 1991 je Sdružení pro 
Českou Republiku pořadatelem 
evropské kampaně Dny 
evropského dědictví (European (European (European (European 
Heritage Days Heritage Days Heritage Days Heritage Days –––– EHD) EHD) EHD) EHD), od roku 
1998 je SHS hlavním gestorem 
této akce. Významná spolupráce 
existuje také s Ministerstvem 
kultury ČR, které realizuje 
Program regenerace městských 
památkových rezervací  
a městských památkových zón, 
u jehož zrodu Sdružení stálo  
a k němuž SHS zase ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pořádá soutěž  
o cenu za jeho nejlepší přípravu a realizaci. Součástí soutěže je vyhodnocení Historické 
město roku. Dále Sdružení pořádá semináře a konference s odbornou tematikou. 
 
Sdružení historických sídel má v roce 2005 celkem 205 členů, z toho 7 přidružených. 
 
Mediálním partnerem Sdružení je od roku 2003 Český rozhlas a od roku 2004 časopis 
Místní kultura. Sdružení dále spolupracuje s časopisem Moderní obec a Veřejná správa.  
 
Sdružení byla v roce 2005 členem dvou zahraničních organizací, které se zabývají 
ochranou historického dědictví: The European Association of Historic Towns and RegionsThe European Association of Historic Towns and RegionsThe European Association of Historic Towns and RegionsThe European Association of Historic Towns and Regions 
a Europa NostraEuropa NostraEuropa NostraEuropa Nostra. Další zahraniční spolupráce se rozvíjí především při projektu Dnů 
evropského dědictví, které jsou organizovány pod záštitou Rady Evropy Rady Evropy Rady Evropy Rady Evropy a spolupracujeme 
s partnerskou organizací na Slovensku – Združenie historických miest a obcí Slovenskej Združenie historických miest a obcí Slovenskej Združenie historických miest a obcí Slovenskej Združenie historických miest a obcí Slovenskej 
rebublikyrebublikyrebublikyrebubliky. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PravidelPravidelPravidelPravidelné zasedání předsednictva SHS ČMS né zasedání předsednictva SHS ČMS né zasedání předsednictva SHS ČMS né zasedání předsednictva SHS ČMS ––––  srpen  2005  srpen  2005  srpen  2005  srpen  2005    
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Pražské evropské zahájení EHD 2005 Pražské evropské zahájení EHD 2005 Pražské evropské zahájení EHD 2005 Pražské evropské zahájení EHD 2005 –––– tisková konference tisková konference tisková konference tisková konference    

    
DDDDNY NY NY NY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (E(E(E(EUROPEAN UROPEAN UROPEAN UROPEAN HHHHERITAGE ERITAGE ERITAGE ERITAGE DDDDAYSAYSAYSAYS) 2005 ) 2005 ) 2005 ) 2005 VVVV    ČČČČESKÉ ESKÉ ESKÉ ESKÉ RRRREPUBLICEEPUBLICEEPUBLICEEPUBLICE    

 
Dny evropského dědictví (dále jen EHD) jsou již tradiční akcí 
pořádanou SHS ČMS pro širokou veřejnost. EHD jsou příležitostí pro 
propagaci cílů, které se Sdružení snaží naplňovat i pro propagaci 
samotného Sdružení, jako 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 svým 

charakterem každoročně oživují regionální památky po celé republice, dávají nahlédnout 
do méně známé historie jednotlivých krajů a oblastí a každoroční hojná návštěvnost se pro 
nás stává vzpruhou a motivací k pokračování v našem úsilí o docenění významu 
historického dědictví a jeho ochrany a obnovy. 
 
EHD jsou celoevropskou událostí, která probíhá pod záštitou Rady Evropy a Sdružení je 
národním garantem EHD pro Českou republiku. Evropské zahájení EHD Evropské zahájení EHD Evropské zahájení EHD Evropské zahájení EHD 2005 proběhlo 
podruhé v historii v České republice a proto se celé zahájení Dnů evropského dědictví 
konalo už ve dnech 2. a 3. září 2005, a to hned na dvou místech: v hlavním městě PrazePrazePrazePraze, 
která je často nazývána srdcem Evropy a ve východočeském historickém městě Chrudim.Chrudim.Chrudim.Chrudim. 
Celý program organizovalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve 
spolupráci s hlavním městem Prahou, Ministerstvem kultury ČR a Radou Evropy. 
 
V rámci zahájení se nejprve 
v Praze uskutečnilo diskusní 
fórum na téma, které je pro 
péči a zpřístupňování 
kulturního dědictví klíčové: 
„Zpřístupňování památek Zpřístupňování památek Zpřístupňování památek Zpřístupňování památek 
veřejnosti vveřejnosti vveřejnosti vveřejnosti v    rámci EHDrámci EHDrámci EHDrámci EHD.“.“.“.“ 
Mezi diskutujícími se svými 
příspěvky  vystoupili  mimo 
jiné Daniel Therond, ředitel 
divize kultury a kulturního  
a přírodního dědictví Rady 

Evropy/director of Culture  
and Cultural and Natural 
Heritage of the Council of Europe/, arch. Vojtěch Láska, ředitel Národního památkového 
ústavu, územní pracoviště Střední Čechy, doc.dr .Josef Štulc, prezident českého národního 
komitétu ICOMOS a za generálního partnera Českou spořitelnu ing. Karel Kovařík, ředitel 
odboru Komunální financování. 
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Evropské zahájení EHD 2005 – 
Chrudim 
 

          
Mgr. Petr Sedláček,Mgr. Petr Sedláček,Mgr. Petr Sedláček,Mgr. Petr Sedláček, předseda SHS ČMS předseda SHS ČMS předseda SHS ČMS předseda SHS ČMS                Maud de Boer Buquicchio, zástupkyně generálního        Maud de Boer Buquicchio, zástupkyně generálního        Maud de Boer Buquicchio, zástupkyně generálního        Maud de Boer Buquicchio, zástupkyně generálního    
                                                                                             tajemníka Rady Evropy                                                                                             tajemníka Rady Evropy                                                                                             tajemníka Rady Evropy                                                                                             tajemníka Rady Evropy 
 
Samotný zahajovací ceremoniál proběhl za účasti ministra kultury Vítězslava Jandáka, 
zástupkyně generálního tajemníka Rady Evropy, paní Maud de Boer Buquicchio                
a ředitelky divize pro kulturní politiku a mezikulturní dialog UNESCO  paní Katériny 
Stenou, v Zrcadlové kapli Klementina. 
 
Každý ročník EHD má své „nosné“ téma, v letošním roce bylo zvoleno motto „ Nový životNový životNový životNový život 
vvvv    historickém prostředíhistorickém prostředíhistorickém prostředíhistorickém prostředí “ 
 
Součástí slavnostního zahájení Dnů evropského dědictví byl i staročeský jarmark na 
nedalekém staroměstském Ovocném trhu, kde kromě tradičních řemesel k vidění zejména 
přehlídka folklórních souborů ze všech koutů České republiky.  
 

                                                
 
   
V sobotu 3. září se zahájení přesunulo do věnného města 
českých královen, do Chrudimi, kde se uskutečnilo 
Národní zahájení EHD. Součástí  oficiálního programu 
zahájení je již tradičně i předání  titulů „ Nositel tradice „ Nositel tradice „ Nositel tradice „ Nositel tradice 
lidových řemesel“lidových řemesel“lidových řemesel“lidových řemesel“ lidovým řemeslníkům a pracovníkům 
lidové umělecké výroby. Udělování tohoto titulu je 
českou verzí projektu UNESCO, nazvaného  „ Žijící 
lidské poklady“. Cílem tohoto programu je podpora 
uchovávání postupně mizejících tradičních technologií, 
jejich dokumentace a výchova pokračovatelů. Letošním 
rokem se tak stalo u nás již po páté a proto na slavnost byli pozváni všichni nositelé, kteří 
v minulých letech titul obdrželi. Jejich dosavadní počet ( 19 ) letošním rokem vzrostl  
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o nové tři laureáty: pan Josef Janulík z Josefova v oboru výroba tradiční lidové obuvi, 
Drahomír Smékal z Jihlavy v oboru ruční výroby pilníků a rašplí a Jiří Ondřej ze Zubří 
v oboru výroby březových metel.  Výrobkům všech nositelů byla věnována  doprovodná 
výstava v Regionálním muzeum v Chrudimi. 
Po patnácti létech trvání EHD u nás můžeme říci, že se  zářijové Dny evropského dědictví 
staly přirozenou součástí kulturního života dnes již několika stovek našich měst a potažmo  
i tradicí, na kterou se těší nejen všichni milovníci historie, umění a památek, ale i např. 
turismu. 
 
 
Ke Dnům evropského dědictví se v roce 2005 připojilo 1 072 památek1 072 památek1 072 památek1 072 památek s 538 doprovodnými 538 doprovodnými 538 doprovodnými 538 doprovodnými 
akcemiakcemiakcemiakcemi v 334 městech a obcích334 městech a obcích334 městech a obcích334 městech a obcích. Všechny památky a doprovodné akce, které se k Dnům 
evropského dědictví připojily, navštívilo dle hrubého odhadu na 600 000 návštěvníků600 000 návštěvníků600 000 návštěvníků600 000 návštěvníků.  
Díky EHD má veřejnost zcela výjimečnou možnost si prohlédnout i jinak nepřístupné 
památky. Podrobné statistiky včetně předchozích ročníků najdete na www.ehd.cz - 
rubrika z historie/ročník 2005, Online katalog EHD, Statistické informace. 
 
Pro ilustraci vývoje Dnů evropského dědictví v ČR uvádíme: 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
počet lokálních garantů 227  218  187  181  217  237 232 
počet památek 725  807  692  737  944  1090 1072 
počet akcí včetně celoměstských 353  472  286  312  446  561 538 
počet obcí zahrnutých do přehledůEHD 260  273  224  249  298  331 334 
 
 
Od roku 2003 funguje na stránkách EHD on line katalog přihlášených památek  
a interaktivní e-mapa. 

    
Aplikace Online katalog EHDOnline katalog EHDOnline katalog EHDOnline 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, 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).  
 
Aplikaci eeee----mapamapamapamapa    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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Program regenerace – slavnostní shromáždění na 
pražském hradě 

MMMMEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL EK A SÍDEL EK A SÍDEL EK A SÍDEL 2005200520052005    
 
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.  
 
 
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL – VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU 

A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ 
    
  
Slavnostní shromáždění   
u příležitosti Mezinárodního  
dne  památek  a  sídel  se  
uskutečnilo 27. dubna 2005 již 
tradičně ve Španělském sále 
Pražského hradu. Celá slavnost 
byla organizována SHS ČMS 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 Programu regenerace městských památkových Programu regenerace městských památkových Programu regenerace městských památkových 
rezervací rezervací rezervací rezervací     
a městských památkových zóna městských památkových zóna městských památkových zóna městských památkových zón za uplynulý rok, kterou zajišťuje Sdružení ve spolupráci 
s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem kultury jsou uděleny Státní ceny za 
památkovou péči a svou cenu uděluje i časopis Moderní obec. Na Cenu za nejlepší 
přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2004 byla nominována 
města: Boskovice, Česká Kamenice a Františkovy Lázně – vítězným městem bylo zvoleno vítězným městem bylo zvoleno vítězným městem bylo zvoleno vítězným městem bylo zvoleno 
a titul Historické město roku 2004 získalo město Františkovy Lázně.a titul Historické město roku 2004 získalo město Františkovy Lázně.a titul Historické město roku 2004 získalo město Františkovy Lázně.a titul Historické město roku 2004 získalo město Františkovy Lázně.    
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Při slavnostním aktu na Pražském hradě byly současně předány i státní ceny za 
památkovou péči. Jejím držiteli se stali Ing. Dr. Bohumír Kozák in memoriam ( 1885 – 1978 )  
a Prof. Ing. Milan Pavlík, CSc. 
 

 
VÝSTAVA „OCENĚNÁ MĚSTA ANEB JAK UCHOPIT GENIA LOCI V HISTORICKÉM 

PROSTŘEDÍ“ 
 
Sdružení historických sídel každoročně připravuje putovní 
výstavu o městech, která uspěla v Soutěži o Cenu Programu 
regenerace MPR a MPZ. Výstava představuje nejzajímavější 
rekonstrukce historických objektů, nástroje používané při obnově 
historických území, ale i celkový přístup jednotlivých oceněných 
měst k zděděnému historickému bohatství a jeho trvale 
udržitelnému využívání. V roce 2005 putovala výstava po 
městech Kadaň, Boskovice, Nové Hrady a Chrudim. Panely 

výstavy obohacené o Historické město roku 2004 ( Františkovy a Lázně ) a další dvě 
nominovaná města ( Boskovice a Česká Kamenice ) byly představeny i při příležitosti 
Evropského zahájení EHD 2005 v Praze v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy. 
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KONFERENCE KONFERENCE KONFERENCE KONFERENCE –––– Znojmo Znojmo Znojmo Znojmo    
 
15. konference SHS ČMS se uskutečnila 20. až 22. října 2005 v Louckém klášteře ve 
Znojmě pod záštitou ministra pro místní rozvoj Radko Martínka a hejtmana 
Jihomoravského kraje Stanislava Juránka. 
 
Turistický ruch je pro mnoho regionů významným zdrojem příjmů a obrovské kulturní  
a architektonické bohatství České republiky je to, co mohou regiony návštěvníkům 
nabídnout. Konference poukázala na možnosti a podněty rozvoje turistického ruchu 
v regionech a na specifika života v turisticky atraktivních lokalitách, ale i na problémy, 
které s sebou cestovní ruch může přinést. Osloveni byli odborníci z komerční sféry 
cestovního ruchu, ale i zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, krajských  
a městských úřadů či nevládních organizací. Přednášky se dotýkali jak teoretických 
podkladů cestovního ruchu, tak konkrétní praxe. 
Své příspěvky přednesli: 
Doc. PhDr. Josef ŠtulcDoc. PhDr. Josef ŠtulcDoc. PhDr. Josef ŠtulcDoc. PhDr. Josef Štulc  (hlavní konzervátor, Národní památkový ústav,  
                               ústřední pracoviště Praha ) 
                               Památková péče a turistický ruch – možnosti a meze spolupráce obou 
                               oborů 
Ing. arch. TomášIng. arch. TomášIng. arch. TomášIng. arch. Tomáš Drdácký Drdácký Drdácký Drdácký  (řešitel evropského projektu PICTURE,  
                               Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR ) 
                               Vliv cestovního ruchu na historická města a památkové objekty   
Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc.  ( prorektor Vysoké školy polytechnické,  
                               Jihlava ) 
                               Význam kulturního cestovního ruchu pro Českou republiku 
Dr. Marek Krejčí  Dr. Marek Krejčí  Dr. Marek Krejčí  Dr. Marek Krejčí  (Ministerstvo kultury ČR ) 
                               Kulturní dědictví a postmoderní turistika 
Ing. Pavel VajčnerIng. Pavel VajčnerIng. Pavel VajčnerIng. Pavel Vajčner  ( předseda představenstva a generální ředitel 
                               ZNOVÍN  ZNOJMO, a.s.) 
                               Turistický program Znovínu v Louckém klášteře a okolí Znojma 
PhDr. Kateřina DPhDr. Kateřina DPhDr. Kateřina DPhDr. Kateřina Dvořáková vořáková vořáková vořáková  (historik ) 
                               Zajímavosti z výzkumu maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě 
MUDr. Aleš NovotnýMUDr. Aleš NovotnýMUDr. Aleš NovotnýMUDr. Aleš Novotný (lékař a psycholog ) 
                               Znojemská malba z hlediska teorie komunikace neboli pomoc      

psychologie 
                               památkové péči 
Ing. arch. Dana Novotná Ing. arch. Dana Novotná Ing. arch. Dana Novotná Ing. arch. Dana Novotná  (Národní památkový ústav, územní odborné  
                               pracoviště v Brně ) 
                               Historické město jako předmět prezentace    
Ing. Renata ŠIng. Renata ŠIng. Renata ŠIng. Renata Šímová ímová ímová ímová  (Ministerstvo pro místní rozvoj  ČR ) 
                               Rozvojové programy v cestovním ruchu se zaměřením na historická 

sídla 
Mgr. Aleš MikMgr. Aleš MikMgr. Aleš MikMgr. Aleš Mik  (kancelář starosty, Český Krumlov ) 
   Cestovní ruch a sledování návštěvnosti v českém Krumlově 
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Ing. Petr KratochvílIng. Petr KratochvílIng. Petr KratochvílIng. Petr Kratochvíl (ředitel odboru regionálního České centrály  
                                cestovního ruchu – Czech Tourism ) 
                                Historická sídla – nezbytný prvek turistických produktů  
Miroslava JaníčkováMiroslava JaníčkováMiroslava JaníčkováMiroslava Janíčková (zástupce kastelána, Národní památkový ústav,  
                               územní odborné pracoviště v Brně, pracoviště Státní zámek Vranov nad   
                               Dyjí ) 
                               Státní zámek Vranov na Dyjí – zamyšlení nad prezentací památkového 
Ing. Svatopluk ZídekIng. Svatopluk ZídekIng. Svatopluk ZídekIng. Svatopluk Zídek (prezident Českého svazu stavebních inženýrů,  
                               Kolegium pro technické památky ČSSI a ČKAIT) 
                               Turistika a technické památky – možné téma 4. Bienále technických  
                               památek 2007  
Michal VeberMichal VeberMichal VeberMichal Veber ( tajemník Asociace českých cestovních kanceláří a  
                               agentur a kanceláří - AČCKA ) 
                               AČCKA jako platforma aktivit v cestovním ruchu  
ZbyšZbyšZbyšZbyšek Sedláčekek Sedláčekek Sedláčekek Sedláček  (  člen  prezidia AČCKA, majitel incomingové  

                        agentury HCZ 
                              Balíčky jako nezbytnost rozvoje cestovního ruchu  
Štěpán BoháčŠtěpán BoháčŠtěpán BoháčŠtěpán Boháč ( Oživení – Bohemian Greenways, občanské sdružení ) 
                               Cyklotrasy a rozvoj měkké turistiky v mikroregionu Čertovo břemeno 
Ing. Martina Pásková, Ph.D.Ing. Martina Pásková, Ph.D.Ing. Martina Pásková, Ph.D.Ing. Martina Pásková, Ph.D. (vedoucí samostatného oddělení ekologie  
                               urbanizovaných prostorů a cestovního ruchu, Ministerstvo životního  
                               prostředí ) 
                               Přístup ministerstva životního prostředí k udržitelnému cestovnímu 

ruchu 
 
Jednání probíhala v Louckém klášteře, ve Velkém štukovém sále. Po přednáškách 
účastníci navštívili vernisáž výstavy „Znojemské měšťanské domy“ v Domě umění na 
Masarykově náměstí a zúčastnili se společenského večera opět ve Velkém štukovém sále.  
 
Na páteční odpoledne pro ně byla připravena prohlídka města s průvodcem večer 
divadelní představení v Městském divadle. 
 
V sobotu dopoledne účastníci absolvovali prohlídku okolí Znojma, navštívili zámek 
Vranov nad Dyjí.  
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SEMINÁŘ 
 
Ve dnech 21 a 22.4. 2005 sdružení pořádalo odborný dvoudenní seminář „Doprava 
v historických centrech“ v České Lípě v Kulturním domě Crystal. Vedle zajímavých 
přednášek Město Česká Lípa připravilo pro účastníky bohatý kulturní progarm, prohlídka 
historické části města a areálu hradu Lipý (tzv. Vodního hradu), slavnostní otevření 
výstavy „Ohlédnutí“ mapující vývoj České Lípy po dobu  15 let od sametové revoluce  (KD 
Crystal) a exkurzi po okolí. 
 
V bloku přednášek své příspěvky přednesli: 
 
Mgr. Ladislav SmejkalMgr. Ladislav SmejkalMgr. Ladislav SmejkalMgr. Ladislav Smejkal: úvodní slovo o historických cestách Českolipska, historik, Česká 

Lípa 
Ing. Lumír ZenklIng. Lumír ZenklIng. Lumír ZenklIng. Lumír Zenkl: Dopravní politika města, Dopravně-inženýrská projekční kancelář 
Ing. Petr ŠmídIng. Petr ŠmídIng. Petr ŠmídIng. Petr Šmíd: Moderní trendy dopravního řešení ve světě, Nadace Partnerství, program 

Doprava pro 21. století 
Ing. akad. arch. Hana ZachováIng. akad. arch. Hana ZachováIng. akad. arch. Hana ZachováIng. akad. arch. Hana Zachová: Chůze a automobilová doprava v městských prostorech, 

příklady projektů, Projekční ateliér 
Ing. VIng. VIng. VIng. Vladimír Hrabákladimír Hrabákladimír Hrabákladimír Hrabák: Velké náměstí Prachatice - komplexní řešení, Město Prachatice  
MUDr. Helena KazmarováMUDr. Helena KazmarováMUDr. Helena KazmarováMUDr. Helena Kazmarová: Vlivy dopravy ve městech na lidské zdraví, Státní zdravotní      

ústav 
Prof. Ing. Petr MoosProf. Ing. Petr MoosProf. Ing. Petr MoosProf. Ing. Petr Moos: Technické problémy dopravních systémů v historických sídlech,  

Dopravní fakulta ČVUT  
Ak. arch. Jaromír PizingerAk. arch. Jaromír PizingerAk. arch. Jaromír PizingerAk. arch. Jaromír Pizinger: Doprava jako součást současné architektury, Morix s.r.o. 
Ing. Karel JarolímekIng. Karel JarolímekIng. Karel JarolímekIng. Karel Jarolímek: Analýza problematiky parkování v historických 

centrech,M.O.Z.Consult 
Ing. Vladislav RozsypalIng. Vladislav RozsypalIng. Vladislav RozsypalIng. Vladislav Rozsypal: Generel cyklistické dopravy a jeho vztah k MPZ - Edip s.r.o. 
Mgr. Michal Panáček:Mgr. Michal Panáček:Mgr. Michal Panáček:Mgr. Michal Panáček: Člověk versus automobil v historickém centru České Lípy, stavebně 

historické průzkumy 
Mgr. Jan RandáčekMgr. Jan RandáčekMgr. Jan RandáčekMgr. Jan Randáček: Příklady úprav povrchů komunikací v památkově chráněných sídlech  

Libereckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje 
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SSSSTUDIJNÍ CESTA DO ZAHTUDIJNÍ CESTA DO ZAHTUDIJNÍ CESTA DO ZAHTUDIJNÍ CESTA DO ZAHRANIČÍRANIČÍRANIČÍRANIČÍ    
 

 
Studijní cesta se uskutečnila ve dnech 
19.května – 24.května do SRN – do 
Bavorska. 
 
 
 
 
 

    
 

 
    
    
    
19.5.2005 19.5.2005 19.5.2005 19.5.2005 účastníci společně odjeli z Prahy do členského města Tachov, kde se uskutečnila 
prohlídka významné nemovité kulturní památky – jízdárny a přivítání na radnici – na 
zámku.  
20.5.2005 20.5.2005 20.5.2005 20.5.2005 účastníci se autobusem dále přepravili do města Bamberg, kde navštívili radnice 
s přijetím u starosty města, a následovala odborná přednáška k památkové péči s diskusí, 
odpoledne pak prohlídka města s průvodcem. 
21.5.2005 21.5.2005 21.5.2005 21.5.2005 pro účastníky byla připravena exkurze do restaurátorských dílen (kamenická, 
textilní) a prohlídka zámku Seehof (sídlo památkového úřadu). 
Odpoledne pak prohlídka rekonstruovaných objektů a večer návštěva Bamberských 
sklepů. 
22.5.2005  22.5.2005  22.5.2005  22.5.2005  dopoledne účastníci přejeli autobusem z Bambergu do Berchtesgadenu. 
Odpoledne vyjeli autobusem na Kehlensteinhaus (tzv. „Orlí hnízdo“), jedno ze sídel 
Adolfa Hitlera a návštívili muzeum Dokumentation Obersalzberg. Večer pak uskutečnili 
speciální noční prohlídku zámku v Berchtesgadenu.  
23.5.2005 23.5.2005 23.5.2005 23.5.2005 dopoledne proběhlo oficiální zahájení odborné části v Berchtesgadenu 
(Kongresshalle - Kurzentrum), představení města Berchtesgaden, uvítání starostou města. 
Účastníci se poté přesunuli autobusem do města Bad Reichenhall (správní centrum okresu 
Berchtesgadener Land), kde se uskutečnila odborná přednáška a diskuse na téma 
památková péče v Bavorsku.  
24.5.2005 24.5.2005 24.5.2005 24.5.2005 dopoledne navštívili Národní park Königsee, kde jízda lodí trvala cca 40 min. 
přes jezero Königsee na poutní místo St. Bartolomä. Odpoledne byl naplánován odjezd 
zpět do ČR po trase Königsee - Salzburg - Linz - Wullowitz/Dolní Dvořiště - České 
Budějovice - Praha  - Plzeň . 
 
 

studijní cesta studijní cesta studijní cesta studijní cesta –––– Bavorsko 2005 Bavorsko 2005 Bavorsko 2005 Bavorsko 2005    
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odborná přednáška na téma památková péče v Bavorsku 
 
 
 
 
 
 

 
 
předání vlajky Sdružení starostovi Bad Reichenhall 
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCEMEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCEMEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCEMEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE    

 
Sdružení při svých aktivitách spolupracuje s několika zahraničními partnerskými 
organizacemi. Je členem The European Association of Historic Towns and Regions  
a organizace Europa Nostra.  Obě tyto organizace se zabývají propagací kulturního 
dědictví a jeho ochrany, prosazují jeho trvale udržitelné využití a poukazují na problémy  
a specifika péče o historické kulturní bohatství Evropy jako celku. 
 
Sdružení udržuje styky s obdobnou organizací na Slovensku, se Združením historických Združením historických Združením historických Združením historických 
miest a obcí Slovenskej Republikymiest a obcí Slovenskej Republikymiest a obcí Slovenskej Republikymiest a obcí Slovenskej Republiky. V roce 2005 se za Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska zúčastnili jednání  X. sněmu partnerské organizace na Slovensku 
předseda Petr Sedláček a členové předsednictva Jiří Hyksa a Pavel Rejman.   
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IIIINTERNETOVÉ STRÁNKY NTERNETOVÉ STRÁNKY NTERNETOVÉ STRÁNKY NTERNETOVÉ STRÁNKY SSSSDRUŽENÍ VDRUŽENÍ VDRUŽENÍ VDRUŽENÍ V    ROCE ROCE ROCE ROCE 2005200520052005    

    
    
Internetové stránky SdruženíInternetové stránky SdruženíInternetové stránky SdruženíInternetové stránky Sdružení jsou navrženy a realizovány tak, aby informovaly o činnosti 
a poslání Sdružení a aby i usnadnily komunikaci Sdružení s veřejností i s členy. Na 
stránkách lze najít informace o veškerých aktivitách Sdružení, včetně Dnů evropského 
dědictví, dotýkají se i odborné problematiky - např. v oblasti Programu regenerace 
městských památkových rezervací a zón. Zájemci zde mohou najít informace o aktuálním 
dění v oblastech, v kterých Sdružení svou činností působí, mohou se zde informovat  
o aktivitách Sdružení a o jeho poslání. 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 čtyř sekcí:  

SHS ČMSSHS ČMSSHS ČMSSHS ČMS - (tzv. modré stránky) jsou určeny široké veřejnosti. 

SHS ČMSSHS ČMSSHS ČMSSHS ČMS    ---- (tzv. vínové stránky) jsou určeny členům Sdružení a přístup do nich je 
autorizován uživatelským jménem a heslem. Obsahují takové informace o činnosti 
Sdružení, které jsou určeny členské základně (dotační tituly, plné kontaktní informace  
o orgánech a členech Sdružení a podobně) a měly by být členům nápomocny při jejich 
činnostech v oblastech, které jsou zároveň předmětem činnosti Sdružení. 

EHDEHDEHDEHD - 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 
informační portál byl v roce 2004 prezentován na setkání národních garantů EHD ve 
Štrasburku a tato prezentace se setkala s velkým zájmem národních garantů z mnoha 
zemí. 
 
Dalším nástrojem pro přímou komunikaci Sdružení s širokou veřejností nebo mezi členy 
Sdružení je vývěsková služba a diskusní fórum. 
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Sdružení samozřejmě sleduje zájem o své stránky: 
 

 počet unikátních přístupů 

Období roku 2005 
průměr 
denně 

celkem za 
měsíc 

leden 164 4115 

únor 79 2230 

březen 85 2653 

duben 86 2586 

květen 76 2383 

červen 110 3309 

červenec 75 2332 

srpen 452 14012 

září 761 22853 

říjen 170 5291 

listopad 131 3949 

prosinec 126 3921 

celkemcelkemcelkemcelkem       69 634 

 
 
 
Největší zájem o stránky Sdružení lze zaznamenat v srpnu a hlavně v září, kdy se chystají 
a probíhají EHD. 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.  
 
Na stránkách Sdružení dále existuje sekce Manager, která slouží 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. 
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                                    ČČČČČČČČLLLLLLLLEEEEEEEENNNNNNNNSSSSSSSSKKKKKKKKÁÁÁÁÁÁÁÁ        ZZZZZZZZÁÁÁÁÁÁÁÁKKKKKKKKLLLLLLLLAAAAAAAADDDDDDDDNNNNNNNNAAAAAAAA        
 

SSSSTATISTICKÝ PŘEHLED VTATISTICKÝ PŘEHLED VTATISTICKÝ PŘEHLED VTATISTICKÝ PŘEHLED V    OBDOBÍ OBDOBÍ OBDOBÍ OBDOBÍ 1. 1. 1. 1. LEDNA LEDNA LEDNA LEDNA 2005 2005 2005 2005 –––– 31.  31.  31.  31. PROSINCE PROSINCE PROSINCE PROSINCE 2005200520052005    
 
ke dni                           1. ledna 2005         31. prosince 2005 
  
Počet řádných členů        189          198 
Počet přidružených členů           6              7 
        -------------------------------------- 
Celkem         195                    205 
 
 
Nové členství v roce 2005 
Řádní členové: Toužim, Obec Vlčnov, Rokytnice v Orlických Horách, Nové 

Hrady, Žacléř, Uničov, Bílovec, Poděbrady, MČ Praha 2  
Přidružení členové:  Vysoká škola polytechnická v Jihlavě 
 
 
 
 
 
 
 

SEKRETARIÁT SDRUŽENÍ 
 

Provozní a organizační záležitosti Sdružení zajišťuje sekretariátsekretariátsekretariátsekretariát, který řídí tajemník. 
 
Pracovní doba sekretariátu: 8,00 – 16,00 hod. 
 
  
Personální obsazení sekretariátu v roce 2005 
Mgr. Květa Vitvarová, tajemnice 
PhDr. Lenka Štětinová  
Bc. Kateřina Hlavatá od 1.1.2005 do 31.10.2005 
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STATISTIKY  
              
      Složení výboru Sdružení v roce 2005  
     

kraj člen výboru - obec, městská část  
Městská část Praha 1 Vladimír Vihan 
Městská část Praha 7 PhDr. Ivana Kučerová 

Hlavní město Praha  
 

Městská část Praha 10 Ing. Milan Richter 
Prachatice Ing. Vladimír Hrabák 
Tábor Ing. František Dědič 

Jihočeský kraj 

Třeboň Ing. Jiří Houdek 
Brno  Ing. Jan Holík 
Rosice Ing. Jaroslav Dytrych 

Jihomoravský kraj 

Vyškov RNDr. Petr Hájek 
Bečov nad Teplou  František Neuwirth 
Františkovy Lázně Libuše Chrástová 

Karlovarský kraj 

Ostrov Milan Matějka 
Pelhřimov Leopold Bambula 
Telč Hana Müllerová 

Kraj Vysočina 

Velká Bíteš Ing. Alois Koukola, CSc. 
Hradec Králové Ing. Martin Soukup 
Jaroměř Ing. Jiří Klepsa 

Královéhradecký kraj 

Jičín Mgr. Richard Koníř 
Nový Bor Ing. Radek Nastič 
Turnov PhDr. Hana Maierová 

Liberecký kraj 

Železný Brod Mgr. Václav Horáček 
Frýdek – Místek Ing. Eva Richtrová 
Nový Jičín Mgr. Ivan Týle 

Moravskoslezský kraj 

Opava Ing.arch. Pavel Mališ 
Náměšť na Hané Mgr. Marta Husičková 
Olomouc PhDr. Marcela Hanáková 

Olomoucký kraj 

Šternberk Mgr. Petr Skyva 
Litomyšl Ing. Jan Janeček 
Luže Jiří Hyksa 

Pardubický kraj 

Vysoké Mýto Bohuslav Fencl 
Klatovy Karel Mráz 
Spálené Poříčí Ing. Pavel Čížek 

Plzeňský kraj 

Stříbro Ing. Rudolf Svoboda 
Beroun PhDr. Anna Matoušková 
Jílové u Prahy Mgr. Květa Halanová 

Středočeský kraj 

Kutná Hora Bohumil Dvořák 
Česká Kamenice Ing. Jaroslav Adamčík 
Kadaň PaedDr. Jiří Kulhánek 

Ústecký kraj 

Terezín Vít Bureš 
Kroměříž Mgr. Petr Sedláček 
Valašské Meziříčí Ing. Bohdan Mikušek 

Zlínský kraj 

Vizovice Ing. Vít Sušila 
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Složení předsednictva SHS ČMS v roce 2005    

předseda Mgr. Petr Sedláček 
místostarosta - Město Kroměříž 

1. místopředseda Vladimír Vihan  
starosta - Městská část Praha 1 

2. místopředseda Ing. Jiří Houdek 
starosta - Město Třeboň 
Libuše Chrástová 
starostka - Město Františkovy Lázně 
Ing. Jan Holík 
1.náměstek primátora – Statutární město Brno 
Bohumil Dvořák 
místostarosta - Město Kutná Hora 
Jiří Hyksa 
místostarosta - Obec Luže 
Mgr. Richard Koní ř 
místostarosta - Město Jičín 
PaedDr. Jiří Kulhánek 
starosta - Město Kadaň 
PhDr. Hana Maierová 
místostarostka - Město Turnov 
Hana Müllerová 
místostarostka - Město Telč 
Mgr. Petr Skyva 
starosta - Město Šternberk 
Ing. Rudolf SvobodaIng. Rudolf SvobodaIng. Rudolf SvobodaIng. Rudolf Svoboda 
starosta - Město Stříbro 

členové 

Mgr. Ivan TýleMgr. Ivan TýleMgr. Ivan TýleMgr. Ivan Týle 
starosta - Město Nový Jičín 

 
JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA V ROCE 2005         ZASEDÁNÍ VÝBORU SDRUŽENÍ 
      
73. jednání – 14. ledna v Brně        72. zasedání – 18. března v Kadani 
74. jednání – 11. března v Praze        73. zasedání – 25. listopadu v Jablonném n.O.  
75. jednání – 22. dubna v České Lípě 
76. jednání – 10. června v Praze 
77. jednání – 25. srpna v Chrudimi 
78. jednání – 19. října ve Znojmě 
79. jednání – 25. listopadu v Jablonném n.O. 
 
SCHŮZE KONTROLNÍ KOMISE SDRUŽENÍ 
 
5. schůze – dne 4. března v Praze 
6. schůze – dne 20. října ve Znojmě 
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍVÝSLEDKY HOSPODAŘENÍVÝSLEDKY HOSPODAŘENÍVÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ    SHS ČMS SHS ČMS SHS ČMS SHS ČMS ZA ROK ZA ROK ZA ROK ZA ROK 2005200520052005    
 

Celá činnost Sdružení je v roce 2005 rozdělena do 9 základních kapitol ( Mezinárodní den 
památek a sídel, Studijní cesta, Seminář, Konference, Dny evropského dědictví, EEHD, 
Mezinárodní spolupráce, Propagace a Režie). O jednotlivých kapitolách je účtováno 
odděleně a každá z nich vykazuje svůj hospodářský výsledek: 
 
Mezinárodní den památek a sídel ……….  -   131.260,68 Kč 
Studijní cesta ……………………………..   -  117.572,50 Kč 
Seminář …………………………………..    -    23.476,00 Kč 
Konference ……………………………….   -    83.605,00 Kč 
Dny evropského dědictví ………………..   -     7.846,56 Kč 
EEHD ……………………………………..  -  236.895,40 Kč 
Mezinárodní spolupráce …………………  -    48.957,23 Kč 
Propagace ………………………………..  -   106.970,00 Kč 
Režie  ……………………………………   1 .228.160,98 Kč 
Celkový HV ……………………………..       471.577,61 Kč 
 
 
 
PLNĚNÍ  ROZPOČTU  2005 
 
 
 Plán Plnění 
 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 
Členské příspěvky 2 950 000,-  3 083 875,-  
Úroky       10 000,-       15 781,17  
Sponzorské dary    200 000,-     250 000,-  
     
MDPS    200 000,-      355 000,-    200 000,-     331 260,68 
Studijní cesta    440 000,-      555 000,-    467 600,-     585 172,50 
Seminář      20 000,-      44 000,-      11 100,-       34 576,- 
Konference      50 000,-    145 000,-      63 600,-     147 205,- 
EHD    770 000,-    959 000,-    781 431,-     789 277,56 
E-EHD      250 000,-     486 895,40 
Mezinárodní spol.       70 000,-        48 957,23 
Propagace      30 000,-    300 000,-      30 000,-     136 970,- 
Režie  2 097 000,00    100 000,-   2 221495,19 
     
   4 670 000,- 4 525 000,- 5 253 387,17   4 781 809,56 
 


