
Zpráva Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – k 30. 8. 2018 

 
Shrnutí výsledků činnosti Sdružení ve volebním období 2015 - 2018: 

 

1. navyšování finančních prostředků do dotačních titulů – především Program regenerace MPR 

/ MPZ 

- vlivem aktivit Sdružení směrem k Poslanecké sněmovně P ČR došlo k navýšení finančních 

prostředků do Programu regenerace (2013 – 100 mil. Kč, 2014 – 140 mil. Kč, 2015 – 148,3 

mil. Kč, 2016 – 182,7 Kč, 2017 – 200,1 mil. Kč) 

 

2. příprava nového památkového zákona 

- zástupci Sdružení se pravidelně účastní pracovních jednání 

- výsledkem je nový návrh zákona, kde je zapracována především možnost financování i tzv. 

nepamátek v chráněných územích a stále v jednání zapracování požadavku, aby se obec 

stala účastníkem všech řízení podle památkového zákona – veřejný zájem obcí a 

zodpovědnost 

 

3. popularizace kulturního dědictví 

- Sdružení pořádá každoročně pro širokou veřejnost akce a soutěže: 

akce Dny evropského dědictví v září 

akce Brány památek dokořán v dubnu 

soutěž o titul Historické město roku pro města s MPR/MPZ 

soutěž Památka roku pro vlastníky objektů 

soutěž Mladí fotografují památky pro děti a mládež do 21 let 

soutěž Tři klíče pro širokou veřejnost (v zimě 2017/2018 účastníci soutěže poznávali města 

dle klíčových slov, na letošní zimu 2018/2019 připravujeme poznávání dle fotografií) 

soutěž k EHD pro návštěvníky památek a akcí registrovaných k EHD (od letošního září – 

účastníci soutěže budou pomocí aplikace posílat fotografie navštívených objektů a akcí) 

- dále Sdružení od loňského roku připravilo i mobilní aplikaci k EHD 

- Sdružení vydalo v roce 2017 tištěné mapy (města, památky) 

- jsme aktivní nejen na našich www.historickasidla.cz, ale i na Facebooku 

 

4. vzdělávání především svých členů 

- Sdružení organizuje každý rok  

Konference (2015 – Veřejný prostor v historických městech, 2016 – Kulturní dědictví a 

regionální tradice, 2017 – Vizuální smog (reklama, mobiliář), 2018 – 100 let – proměny měst) 

a studijní cesty (2015 – Slovensko, 2016 – Belgie, Nizozemí, 2017 – Rakousko, Maďarsko, 

2018 – Východní Slovensko a Maďarsko, Zakarpatí)  - významný nástroj inspirace a poznání 

forem stylu péče o památky, kde navíc dochází i k navázání kontaktů s místními samosprávami 

či památkovými organizacemi.  

- zástupci Sdružení prezentují činnost na různých seminářích, konferencích a setkáních 

partnerů, setkávají se s poslanci a senátory Parlamentu ČR, s představiteli vlády ČR, i 

v zahraničí na setkání Europa Nostra a národních koordinátorů EHD 

- pravidelně dvakrát ročně se konají setkání krajských sekcí a zástupců NPÚ a kraje 

 

5. Sdružení se připojilo k významným akcím roku 2018: 

Evropský rok kulturního dědictví 

- Sdružení se připojilo čtyřmi akcemi (Konference 2018, Brány památek dokořán 2018, Mladí 

fotografují památky 2018, Dny evropského dědictví 2018) 

100 let založení republiky  
 - Sdružení se připojilo dvěma akcemi (Konference 2018 a Dny evropského dědictví 2018) 

- dále připravilo zajímavé fotogalerie (www.historickasidla.cz) 

  

http://www.historickasidla.cz/
http://www.historickasidla.cz/

