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1. O Sdružení

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, 
nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na 
jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. 
Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990.
Sdružení historických sídel má k 1. lednu 2011 celkem 210 členů a z toho 8 přidružených.  
Činnost Sdružení se soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost našeho 
kulturního dědictví. K dosažení tohoto cíle, a tím i naplnění účelu existence, Sdružení 
zejména: 
- popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví, 
- pořádá veřejnosti přístupné semináře, odborné konference, výstavy apod., 
- uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě či tvorbě právních norem, 
- spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli SHS ČMS, které 
působí v České republice i v zahraničí.

2. Program regenerace MPR a MPZ

Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón 
(MPZ) ustavilo Ministerstvo kultury ve spolupráci se Sdružením v roce 1992 vládním 
usnesením č. 209 ze dne 25. března. Tento program díky svému charakteru stimuluje města 
k aktivnímu přístupu k péči a oživování kulturního dědictví, které se nachází na jejich území. 
Základním rysem programu je vícezdrojové financování, tedy podmínka spoluúčasti vlastníka 
památky a zároveň obce, na jejímž území se objekt nachází. Program regenerace svou 
kontinuitou každoročně zajišťuje určitý objem financí, které jsou do památek investovány a 
zároveň působí jako stimul ekonomický: rekonstrukce objektů jsou významnými zakázkami 
pro místní firmy a zároveň rekonstruované památkové rezervace a zóny přitahují turistický 
uch a oživují městské prostředí.  Nehledě na to, že mnohá města by vzhledem k možnostem 
rozpočtů a celkovým potřebám památky vůbec nerekonstruovala.
 
Z fondu Programu regenerace v roce 2011 čerpaly městské památkové rezervace a zóny 
celkem 137 milionů korun. Celková proinvestovaná částka (tzn. dohromady prostředky ze 
státního rozpočtu – Programu regenerace, prostředky vynaložené obcemi a prostředky 
investované vlastníky objektů) byla 318,55 milionů korun v roce 2011 do obnovy kulturního 
dědictví našich měst a naší společnosti. V Programu regenerace bylo doposud investováno: ze 



státního rozpočtu 4 140,917 milionů korun, celkově (do roku 2011, vč. nákladů obcí a 
majitelů) 11 036 milionů korun a zrekonstruováno bylo 12 036 památek (do roku 2011).

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

3. MDPS – Mezinárodní den památek a sídel 2011

Slavnostní shromáždění u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel (MDPS) se 
uskutečnilo 19. dubna 2011 ve Španělském sále Pražského hradu. Slavnostní zasedání 
organizovalo Sdružení ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky, Českým národním 
komitétem ICOMOS, Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Při slavnostním shromáždění, které probíhá vždy za účasti vysokých státních a vládních 
představitelů, se každoročně vyhodnocuje soutěž o Cenu Programu regenerace městských 
památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ), a rovněž je udělován 
titul Historické město roku za uplynulý rok. Přítomné shromáždění pozdravil RNDr. Petr 
Mužák, zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, zásadní projev k otázkám 
památkové péče pronesl ministr kultury MUDr. Jiří Besser. Ministra pro místní rozvoj 
zastoupil náměstek Ing. Michal Janeba. K tématu dále vystoupili PhDr. Josef Štulc, prezident 
Českého národního komité Mezinárodní rady pro památky a sídla ICOMOS a za Sdružení 
jeho 1. místopředsedkyně Ing. Ivana Popelová, náměstkyně primátora Statutárního města 
České Budějovice.
Celá soutěž je dvoustupňová, vítěze krajských kol ocení ministerstvo kultury finanční částkou 
ve výši 100.000,-Kč. Letos se na pódium pro diplom a obálku s příslušnou částkou dostavili 
představitelé měst: Cheb, Jičín, Jilemnice, Klatovy, Kutná Hora, Lipník nad Bečvou, Polička, 
MČ Praha 1, Prachatice, Příbor, Třebíč, Uherské Hradiště, Znojmo a Žatec. Do ústředního 
kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 
2010 byla nominována města: Polička, Prachatice a Znojmo – vítězným městem se stalo a 
Cenu i titul Historické město roku 2010 získalo město Znojmo. Cenu – putovní skleněný 
objekt a finanční obnos ve výši 1.000 000,- Kč -  společně předali předseda Sdružení RNDr.. 
Ivo Rubík, ministr pro místní rozvoj v zastoupení a ministr kultury MUDr. Jiří Besser.  Tento 
rok nově byla udělena i  Cena ministra pro místní rozvoj, který se rozhodl ocenit vždy dvě 
zbylá města, která byla v ústředním kole soutěže nominována - tedy město Polička a 
Prachatice, finanční částkou 100.000,- Kč.

Cenu za památkovou péči uděluje ministr kultury významným osobnostem, které se 
zasloužily o uchování historického dědictví České republiky. Cenu za mimořádné celoživotní 
vědecké dílo v oblasti průzkumu a dokumentace historických radnic, za zásadní osobní podíl 
při formulaci principů plošné ochrany historických měst a také za výchovu několika generací 
předních památkářů získal doc. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.

Další ocenění již tradičně udělilo i vydavatelství Economia – časopis Moderní obec svoji 
Cenu za péči o zachování kulturního dědictví z pohledu zasvěcené publicistiky. Cenu 
Moderní obce předal šéfredaktor časopisu Mgr. Ivan Ryšavý a za soustavnou činnost v oblasti 
regenerace MPR ji obdrželo město Žatec.  

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

4. EHD – Dny evropského dědictví



Dny evropského dědictví / EHD se staly již tradiční akcí, kterou pořádá SHS ČMS pro 
širokou veřejnost už po dvacáté. Těší se zájmu milovníků historie a památek, turistů i občanů 
a mají svůj nepopiratelně výchovně vzdělávací význam. V celoevropském rozměru jsou 
významnou kulturní událostí, která probíhá pod záštitou Rady Evropy. 

Sdružení, které v České republice EHD garantuje, stále poukazuje na zásadní kritéria nutná 
pro zapsání objektu do katalogu, přihlášená památka musí být buď veřejnosti běžně 
nepřístupna nebo otevřena v době EHD zdarma, příp. nabízí slevu na vstupném (min 50%) či 
obohacuje obvyklou prohlídku programem navíc nebo ukázkami, které nejsou v běžném 
režimu.

Výběrové řízení na hostitelské město Národního zahájení EHD tentokrát vyhrálo město Žatec 
v Ústeckém kraji. Každý ročník je věnován určité tématice, v tomto roce bylo přihlašujícím 
nezávazně doporučeno národní téma „Památky – tvůrci panoramat našich měst a městeček“, 
průvodní text k tématu napsal PhDr. Jiří Matyáš, historik Regionálního muzea K. A. Polánka 
v Žatci. (viz  www.ehd.cz.) 

Národní zahájení EHD v České republice se konalo v Žatci ve dnech 9. až 11. září 2011. 
V centru tohoto historického města se nachází 5 náměstí a přes 500 staveb různých slohů. 
Město je také proslulé svoji pivovarnickou tradicí – pivo se zde vaří už přes 700 let a pěstuje 
se zde nejkvalitnější chmel pro piva světových značek. Proto také zdejší chmelařské budovy 
kandidují na zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.            

Program Národního zahájení EHD začínal v pátek 9. září prohlídkou historického jádra města 
a tradičním bodem zahájení: vernisáží výstavy „ Nositelé tradice lidových řemesel 2011 “ 
instalovanou v Regionálním museu K. A. Polánka v Žatci. Slavnostní program v sobotu 10. 
zahájily starostka města Mgr. Zdeňka Hamousová a hejtmanka Ústeckého kraje Jana 
Vaňhová. Hlavní projev, v němž vyzdvihl základní myšlenky EHD a jejich průběžné 
uskutečňování, přednesl ministr kultury MUDr. Jiří Besser. Shromáždění pozdravil za 
ministra pro místní rozvoj náměstek |Ing. Michal Janeba. Předseda Sdružení RNDr. Ivo Rubík 
se ve svém vystoupení dotkl bilance posledních ročníků EHD, které Sdružení jako hlavní 
garant v České republice organizuje a zajišťuje.  
    Následovalo předání titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ novým laureátům, což je 
česká verze projektu UNESCO, nazvaného „ Žijící lidské poklady“. Cílem projektu je 
podpora uchovávání postupně mizejících tradičních technologií, jejich dokumentace a 
výchova pokračovatelů.  Titul, který předával ministr kultury, v tomto roce získali: 
    Antonín Hájek – v oboru soustružení dřeva a zdobení vyléváním kovem
    Zuzana Hartlová – v oboru výroba keramiky tupeského typu
    Richard Mlýnek – v oboru tradiční pokrývání střech břidlicí
    Zuzana Tilajcsiková – v oboru tradiční košíkářství
V rámci slavnostního aktu byly také „pokřtěny“ a uvedeny veřejnosti dvě nové publikace: 
Industriální topografie České republiky: Ústecký kraj (technické stavby a průmyslová 
architektura), kterou zpracovalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT a mapový 
atlas „ Technické památky zemí Visegradské čtyřky“, vydaný Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Národním technickým 
muzeem a Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism.

Poslední bodem Národního zahájení Dnů evropského dědictví je vždy Prohlášení Sdružení 
historických sídel ČMS k návrhu státního rozpočtu na další rok, v tomto případě na rok 2012 
(viz Příloha č.1 Prohlášení SHS ČMS k návrhu státního rozpočtu na rok 2012).

Novinkou letošního ročníku Dnů evropského dědictví 2011 bylo zakončení závěrečným 
koncertem, který pořádala Městská část Praha 10 společně se Sdružením. Koncert, na kterém 
vystoupila Hudba Hradní stráže a Policie ČR s Pražským smíšeným sborem a sólisty, se 
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uskutečnil 19. září v kostele sv. Václava v Praze 10.

V roce 2011 se do EHD zapojilo 226 organizátorů (lokálních garantů), kteří přihlásili 1100 
památek s 562 doprovodnými programy. Z nabídky otevřených památek bylo 437 běžně 
nepřístupných a 58 zcela uzavřených. Dny probíhaly v 307 městech a obcích, navštívilo je dle 
hrubého odhadu přes 600 000 návštěvníků. 

Podrobné statistiky včetně předchozích ročníků jsou uvedeny na www.ehd.cz - rubrika z 
historie/ročník 2011 > Online katalog EHD > Statistické informace.
 
Na stránkách www.ehd.cz  funguje 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 vyšel též na 
DVD.
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. 

5. Sněm 

   V sále městského domu v Přerově se ve dnech 24. – 25. března 2011 uskutečnil VIII. řádný 
sněm Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, na jehož organizaci se kromě SHS 
ČMS výraznou měrou podílelo Statutární město Přerov. Po čtyřech letech se opět sešli 
představitelé cca 200 obcí angažujících se v oblasti péče o kulturní dědictví, aby zhodnotili 
výsledky činnosti v minulých letech a navrhli koncepci působení ve volebním období 2011 - 
2014. Jednání řídila Ing. Ivana Popelová, náměstkyně primátora statutárního města České 
Budějovice a 1. Místopředsedkyně Sdružení, která konstatovala, že sněm je usnášeníschopný 
a začala jednání. 
    Hostitelské město představil primátor města Přerova Ing. Jiří Lajtoch, jednání a přítomné 
zástupce členských měst pozdravili JUDr. František Mikeš, 1. náměstek ministra kultury, 
zástupce partnerského Združenia historických miest a obcí Slovenskej republiky dr. Stanislav 
Bella z Ružomberka a za Svaz měst a obcí Ing. Pavel Smolka, starosta Vítkova.

Jednání bylo rozděleno na pracovní zasedání členů SHS ČMS, které mělo na programu volbu 
pracovního  předsednictva,  komisí  -  mandátové  a  volební,  návrhové,  zprávu  mandátové  a 
volební  komise,  schválení  programu  sněmu.  Poté  předseda  Sdružení  přednesl  Zprávu  o 
činnosti a hospodaření Sdružení ve volebním období 2009 - 2011 a předseda kontrolní komise 
Zprávu kontrolní komise. Po diskusi byly obě zprávy schváleny. V prvním dni jednání pak 
byly schváleny základní právní dokumenty Sdružení:  Stanovy SHS ČMS, Volební řád SHS 
ČMS,  Jednací  řád  sněmu  SHS  ČMS  a  konaly  se  volby  členů  výboru  Sdružení  a  členů 
kontrolní komise. Výbor Sdružení i kontrolní komise se během polední přestávky sešly na 
svém prvním (ustavujícím) zasedání. 

Účastníci sněmu byli seznámeni s výsledky voleb a s aktualizací stanov SHS ČMS, kde 
v odstavci členských příspěvků byl upřesněn způsob zjišťování počtu obyvatel. Předsedou pro 
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další období byl zvolen RNDr. Ivo Rubík, starosta města Slaný, 1. místopředsedou se stala 
Ing. Ivana Popelová, náměstkyně primátora Statutárního města České Budějovice, dalším 
místopředsedou Ing. Stanislav Bláha, místostarosta města Uherské Hradiště. Velmi živá 
diskuse proběhla k návrhu Koncepce působení SHS ČMS ve volebním období 2011 – 2014, 
která pokračovala i druhý den jednání a byla rozšířena o diskuse nad návrhem Usnesení VIII. 
řádného sněmu SHS ČMS.  Mnohé z  jejích námětů pak byly zapracovány do základních 
dokumentů Sdružení a do usnesení sněmu.

Sněm přijal  Koncepci působení SHS ČMS ve volebním období 2011 - 2014 a  Usnesení 
VIII. řádného sněmu SHS ČMS.
Veškeré dokumenty na sněmu přijaté jsou k dispozici na Internetových stránkách Sdružení 
(/www.shscms.cz; v autorizované sekci v plném rozsahu) a jsou také přílohou této zprávy.

Hostitelské  město  Přerov  připravilo  pro  účastníky  i  hosty  sněmu  bohatý  a  zajímavý 
doprovodný program: na čtvrteční podvečer krásné vystoupení hudebníka, textaře a skladatele 
Jaroslava  Wykrenta,  po  němž  následoval  společenský  večer  v klubu  Teplo.  Po  ukončení 
sněmu v pátek měli účastníci sněmu možnost podívat se do Muzea Komenského a Galerie 
města Přerova nebo navštívit Ornitologickou stanici ORNIS a večer město nabídlo loutkové 
představení pro dospělé. Na sobotu byla přichystána exkurse do Památníku lovců mamutů 
v Předmostí.

Koncepce působení SHS ČMS ve volebním období 2011–2014
Základní poslání a cíle Sdružení:

- popularizace  a  propagace  významu  a  souvislostí  kulturního  dědictví  především 
historických sídel

- uplatňování specifických problémů historických sídel při úpravě stávajících 
i navrhování nových právních norem, a to i těch, které ovlivňují ekonomické
a právní postavení obcí a jejich hospodaření

- hledání a posléze uplatňování účinnějších nástrojů k posílení vztahu obcí a jejich 
orgánů  k péči  o  kulturní  dědictví  tak,  aby obce  v následujícím  období  obstály 
v naplňování role, kterou jim v systému péče o kulturní dědictví svěřila reforma 
veřejné správy jak v oblasti samostatné, tak v oblasti přenesené působnosti

- spolupráce s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli Sdružení, které 
působí v ČR i v zahraničí

- popularizace  účelu  Sdružení  a  jeho  činnosti,  jakož  i  činnosti  svých  členů, 
prostřednictvím veřejně přístupných informačních a datových sítí

- vytváření a upevňování vztahů obyvatel ke kulturnímu dědictví měst, kde žijí a tím 
přispívat k vytváření identity a sounáležitosti občanů.

Ve  volebním  období  2011–2014  pak  bude  Sdružení  historických  sídel  Čech,  Moravy  a 
Slezska, jako subjekt významně ovlivňující vztah občanů k národnímu kulturnímu dědictví, 
rozvíjet aktivity v následujících oblastech:

1. v oblasti popularizace kulturního dědictví a trvale udržitelného cestovního ruchu
- rozvíjet významnou celoevropskou poznávací, společenskou, kulturní a výchovnou 
akci – Dny evropského dědictví (EHD)
- využívat  Mezinárodního dne památek  a  sídel  k propagaci  specifického fenoménu 
naší republiky - historických sídel
-  spoluprací  s dalšími  organizacemi  v oblasti  kultury  podporovat  živou  kulturu  v 
památkách
-  podílet  se  na  vytváření  vztahu  mladých  lidí  k národnímu  kulturnímu  dědictví, 
zejména k místním památkám
- navazovat spolupráci se subjekty zaměřenými na cestovní ruch
- důsledně prosazovat princip trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu

http://www.shscms.cz/


- publikovat a využívat výsledky regenerace historických sídel 
- hledat a využívat finanční zdroje k propagaci kulturního dědictví a územní spolupráci
- podporovat bydlení v historických centrech

2. v oblasti legislativy
-  vyhodnotit  reformu veřejné  správy v oblasti  péče  a  využití  kulturního  dědictví  a 
případně iniciovat změny 
-  v souladu  s legislativním  plánem  vlády  ČR  se  podílet  na  přípravě  a  změnách 
legislativních norem související s ochranou památek
- při připomínkování legislativních norem přispět k vytvoření takového systému péče 
o kulturní památky, který bude vlastníka účinně motivovat

3. v oblasti spolupráce s jinými subjekty
- prostřednictvím příslušných krajských sekcí navázat spolupráci s volenými orgány 
krajů
- spolupracovat s dalšími institucemi na poli památkové péče, územního rozvoje
   a cestovního ruchu   
- spolupracovat se sdružením České dědictví UNESCO  

4. v oblasti financování péče o nemovité kulturní dědictví
- usilovat na základě Programového prohlášení Vlády České republiky ze  4. srpna 
2010 (čl.5,  Kultura)  o  zvýšení  nebo udržení  ročních  objemů veřejných finančních 
prostředků určených na péči o kulturní dědictví
- formou legislativních změn iniciovat tvorbu dalších zdrojů pro obnovu památek 
- prověřit možnosti aktualizace Programu regenerace
- plnit poradenskou roli a poskytovat pomoc historickým sídlům, která hodlají 
předložit projekty v rámci Rady Evropy, Evropské unie nebo jiných fondů.

5. v oblasti systémů sloužících k informaci a vzdělávání především svých členů
-  nadále  pořádat  konference,  semináře  na  aktuální  témata;  výsledky  všech  těchto 
odborných aktivit zveřejňovat
- monitorovat a vyhodnocovat výsledky regenerace v jednotlivých obcích a městech 
  a informovat členy
- vyhledávat příklady dobré praxe v jednotlivých městech a zpřístupňovat je členským 
městům

6. v oblasti evropské integrace a mezinárodní spolupráce
- sledovat aktivity Evropské unie a Rady Evropy v oblasti péče o kulturní dědictví, 
informovat o nich své členy
-  pokračovat  ve spolupráci  s organizacemi  a institucemi  s  posláním shodným s cíli 
Sdružení, které působí v zahraničí, navazovat nové kontakty

USNESENÍ VIII. ŘÁDNÉHO SNĚMU
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA

A. Sněm schvaluje

1. Pracovní předsednictvo ve složení: 
České Budějovice – ing. Ivana Popelová (předsedkyně)
Turnov – PhDr. Hana Maierová
Příbor – ing. Milan Strakoš
Česká Kamenice – ing. Hana Štejnarová
tajemnice SHS ČMS – Mgr. Květa Vitvarová

2. Mandátovou a volební komisi ve složení:



Bečov nad Teplou – Olga Haláková (předsedkyně)
Karlovy Vary – Mgr. Jiří Klsák
Smečno – Mgr. Pavla Štrobachová
Jílové u Prahy – Mgr. Květa Halanová 
Ostrov – Jiří Strejček

3. Návrhovou komisi ve složení:
Kadaň – PaedDr. Jiří Kulhánek
Soběslav – ing. Jindřich Bláha
Luhačovice – PhDr. František Hubáček
Spálené Poříčí – ing. Pavel Čížek
Česká Lípa – Mgr. Hana Moudrá
Třeboň – Mgr. Terezie Jenisová
Brno – ing. arch. Martin Zedníček

4. Program sněmu  
5. Jednací řád sněmu SHS ČMS ve znění, které je přílohou číslo 1tohoto usnesení
6. Volební řád SHS ČMS ve znění, které je přílohou číslo 2 tohoto usnesení
7. Zprávu předsedy o činnosti a hospodaření SHS ČMS, která je přílohou číslo 3 tohoto 
usnesení
8. Zprávu předsedy kontrolní komise, která je přílohou číslo 4 tohoto usnesení
9. Změnu stanov SHS ČMS ve znění, které je přílohou číslo 5 tohoto usnesení.
10. Výši členských příspěvků a způsob jejich úhrady, které je přílohou číslo 6 tohoto usnesení
11. Koncepci činnosti SHS ČMS pro volební období 2011 – 2014, která je přílohou číslo 7 
tohoto usnesení

B. Sněm ukládá

1. 
předsednictvu Sdružení vyhodnotit a navrhnout úpravy Programu regenerace MPR a MPZ i 
Programu péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné 
památkové zóny v termínu do 31. 12. 2012.
2.
předsednictvu Sdružení připravit konferenci na téma cestovní ruch v historických sídlech na 
rok 2013
3. 
předsednictvu Sdružení vyvolat jednání s předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 
s cílem zajistit stabilní a systémové financování Programů, které jsou zaměřeny na 
památkovou péči v ČR včetně využití podílu příjmů z cestovního ruchu a Evropských dotací 
v novém plánovacím období
4.  
předsednictvu Sdružení jednat s Ministerstvem kultury ČR a podílet se přímo na vzniku 
nového památkového zákona a další legislativy, která se dotýká památkové péče v ČR
5.  
předsednictvu Sdružení ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
navrhnout motivující a vzdělávací aktivity pro děti a mládež, které by se podílely na vytváření 
pozitivního vztahu mladých lidí k národnímu kulturnímu dědictví
6.  
předsednictvu Sdružení vyvolat jednání s příslušnými ministerstvy ČR ve věci řešení otázky 
církevního majetku
7.  
předsednictvu Sdružení vyhledávat a prezentovat příklady dobré praxe v oblasti památkové 
péče v ČR.

C. Sněm volí



1. Výbor SHS ČMS ve složení: (města, obce): příloha č. 8
2. Kontrolní komisi SHS ČMS ve složení: (města, obce): příloha č. 9

D. Sněm bere na vědomí

1. Výsledky volby předsednictva výboru SHS ČMS
předseda/předsedkyně RNDr. Ivo Rubík
1. místopředsedkyně ing. Ivana Popelová
místopředseda ing. Stanislav Blaha
členka předsednictva PhDr. Hana Maierová
člen předsednictva PaedDr. Jiří Kulhánek
člen předsednictva Pavel Plánka
člen předsednictva ing. Martin Soukup
člen předsednictva RNDr. Ladislav Šnevajs
členka předsednictva ing. Jana Bohuňovská
členka předsednictva Olga Haláková
člen předsednictva ing. Oldřich Lomecký
člen předsednictva ing. Milan Strakoš
členka předsednictva Hana Müllerová
člen předsednictva Mgr. David Šimek

2. Výsledky volby předsedy kontrolní komise:
předsedou kontrolní komise byl zvolen Mgr. Jiří Klsák (Karlovy Vary)

3. Zprávy o činnosti mandátové, volební a návrhové komise po dobu konání sněmu.
4. Aktuální seznam členů SHS ČMS 

V Přerově, 25. března 2011 

6. Konference Turnov

21. odborná konference SHS ČMS „Význam vzdělanosti, vzdělání a vzdělávání v péči o 
kulturní dědictví“ v Turnově

V pořadí již 21. konferenci pořádalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve 
spolupráci s městem Turnovem ve dnech 6. – 8. října 2011. Předcházela jí tisková konference, 
které se účastnila především regionální média a tudíž měla konference v libereckém kraji 
velkou odezvu. Záštitu nad konferencí převzali ministr kultury Jiří Besser; ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš a statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje 
Lýdie Vajnerová
Téma konference, které bylo vybráno na základě podnětů z řad členů Sdružení, spojuje 
zdánlivě samostatné oblasti, tj. proces nabývání informací a péči o kulturní dědictví. Právě 
propojením a konfrontací těchto dvou oblastí vznikla zajímavá diskuze o potřebách praxe 
památkové péče a možnostech současného školství. 
Z programu konference vyjímáme:
Turnov – srdce Českého ráje, tradiční centrum uměleckého školství a uměleckých řemesel 
PhDr. Hana Maierová, Město Turnov
Historie na 1. stupni základní školy aneb Domov je místo v srdci
Mgr. Pavel Vaněk, Masarykova ZŠ a MŠ Tatobity 
Význam SUPŠ sklářské v Železném Brodě v průběhu 90 let její existence
akad. soch. Zdeňka Laštovičková, Střední uměleckoprůmyslové školy sklářská Žel. Brod  
Restaurování osvětlovadel a úloha středních škol v zachování kulturního dědictví
Helena Braunová, Sklářské muzeum Kamenický Šenov a ak. mal. František Janák, SUPŠS 
Kamenický Šenov



Mladí restaurátoři 
ak. mal. Václav Zajíc, SUPŠ Turnov 
Právě jsem se vrátil z hradu aneb kulturní dědictví jako příležitost pro místně ukotvené učení 
v Českém ráji
RNDr. Blažena Hušková, konzultantka v oblasti trvalé udržitelného rozvoje
Výuka památkové péče na Fakultě architektury ČVUT 
prof. Ing. arch. ak.arch. Václav Jirsa, Ústav památkové péče na Fakultě architektury ČVUT
Význam výuky heritage turismu pro studenty oboru cestovní ruch
doc. RNDr. Jiří Vaníček, Csc., VŠP Jihlava 
Úloha celoživotního vzdělávaní / jak se snažíme ve Slaném ovlivnit vztah občanů ke 
kulturnímu dědictví
RNDr. Ivo Rubík, Město Slaný
Cílená osvěta veřejnosti – nezbytný předpoklad zdárného procesu realizace veřejné stavby v 
historickém prostředí
Libor Honzárek, město Havlíčkův Brod 
Dokumentace lidového stavitelství Českého ráje a Pojizeří – Výzkumný úkol Muzea Českého 
ráje v Turnově v období 2005-2010
PhDr. Vladimíra Jakouběová, Muzeum Českého ráje Turnov
Výuka historie je proces, který má teoretický smysl a praktický cíl. Nabídky, možnosti a 
výsledky studentských projektů na katedře historie FP Technické univerzity v Liberci
PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.,  PedF TUL
Park není jen zeleň
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně 
Netradiční formy prezentace památkových objektů, edukativní programy jako nástroj 
zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu školní mládeži
PhDr. Miloš Kadlec,  NPÚ územní pracoviště Liberec
Příklady netradičních forem prezentace památkových objektů v Libereckém kraji
Mgr. Petr Weiss, NPÚ územní pracoviště Liberec- 
Vzdělávací programy Národního památkového ústavu
PhDr. Hana Řezníčková, Národní památkový ústav Praha  
Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví
PhDr. Martina Veselá, NPÚ územní pracoviště Telč
Profesní vzdělávání odborných památkářů památkové péči
Ing. arch. Vít Jesenský, Ph.D. - NPÚ územní pracoviště Střední Čechy 
Film jako netradiční nástroj marketingu destinace
Jakub Hlaváček, vedoucí oddělení Inovací a Trendů ČCCR, CzechTourism 
Turnovský Leonardo
PhDr. Miroslav Cogan, Muzeum Českého ráje Turnov a SUPŠ Turnov

Konference byla doplněna již tradiční komentovanou prohlídkou historického jádra města, 
exkurzí do Střední uměleckoprůmyslové školy Turnov, večerním kulturním programem na 
zámku Sychrově a bohatou nabídkou zajímavých výletů do okolí. 
Z této konference, která věnovala prostor i prezentaci uměleckých škol libereckého kraje a 
neinstitucionálnímu vzdělávání - prezentaci projektů, které chtějí změnit vztah k památkářům, 
otevřít jejich komunikaci s veřejností a k veřejnosti, vyplynulo závěrečné memorandum, které 
bylo posláno i ministru školství, mládeže a tělovýchovy.

Závěry XXI. Konference SHS ČMS „Význam vzdělanosti, vzdělání a vzdělávání v péči o 
kulturní dědictví“, která se konala ve dnech 6. – 7. října 2011 v Turnově:

Vzdělání mládeže a celoživotní vzdělávání je předpokladem snížení rizik poškozování 
památek lidskou činností.
Vzdělávání by mělo mít odbornou hloubku a být využitelné co nejširší veřejnosti.



Vzdělávání je předpokladem budování znalostí o kulturním dědictví a získání lásky k němu, 
vytvoření skutečného duchovního vlastnictví.
Co je nejvíc zapotřebí?
Podnícení zlepšení na základních a středních školách zavedením soutěží škol a každoročním 
vyhodnocováním – kritérii  mohou být regionální historie,  hodnoty,  potenciály,  zvláštnosti, 
včetně aktivit družiny a zájmových kroužků atd.
Rozšíření vzdělávání  dospělých různými formami – univerzita  volného času,  školy třetího 
věku atd.
Podpora  uměleckých  a  restaurátorských  škol,  zavedení  komplexní  monumentologie  jako 
vědecké disciplíny s výukou na vysokých školách.
Souvislosti
Důvodem mohou být poselství evropských orgánů, jak se vyrovnat s krizí – cestou inovací, 
rozvoje znalostní  společnosti  a poznávacích  věd v příštím plánovacím období bude široce 
uplatněn územní „placed-based“ přístup postavený na integrovaných místních rozvojových 
strategiích a místních komunitních rozvojových skupinách. Bude záležet na jejich znalostech 
místních hodnot a potenciálů, vztahu k místnímu prostředí a lidem.

V Turnově dne 7. října 2011

MEMORANDUM PŘIJATÉ ÚČASTNÍKY XXI. KONFERENCE SHS ČMS

VÝZNAM VZDĚLANOSTI, VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V PÉČI  O KULTURNÍ 

DĚDICTVÍ NA PODPORU UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL

Tradiční střední uměleckoprůmyslové školy založené před mnoha desetiletími našimi 
předky jsou dodnes výjimečným a nezastupitelným fenoménem českého školství. 

Vyzýváme MŠMT, MK a krajské samosprávy k systémovému řešení problémů 
středních uměleckoprůmyslových škol tak, aby byla zajištěna stabilní existence těchto 
výjimečných vzdělávacích institucí.

Vyzýváme k mezirezortní spolupráci k záchraně a ochraně těchto tradičních středních 
uměleckoprůmyslových škol jako „rodinného stříbra“ státu ve prospěch péče o kulturní 
dědictví našeho národa.

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY JSOU VÝJIMEČNÉ A NEZASTUPITELNÉ:
- PRO UCHOVÁNÍ A ROZVÍJENÍ TRADIC NAŠEHO NÁRODA

- PRO PREZENTACI NAŠÍ ZEMĚ NEJEN V EVROPSKÉM, ALE I SVĚTOVÉM MĚŘÍTKU

- jejich studijní programy propojují řemeslné dovednosti s uměleckými schopnosti a takto v 
organickém spojení je rozvíjejí
-  VYTVÁŘEJÍ ZÁKLAD PRO ODBORNÉ OBORY V OBLASTI RESTAURÁTORSTVÍ NA DALŠÍCH STUPNÍCH 
VZDĚLÁVÁNÍ,  ČÍMŽ PŘISPÍVAJÍ K OBNOVĚ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A JEHO UCHOVÁNÍ PRO BUDOUCÍ 
GENERACE

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY MAJÍ TYTO AKTUÁLNÍ PROBLÉMY:
-  PO ROCE 1990  DOŠLO K NEÚMĚRNÉMU NÁRŮSTU POČTU Z PŮVODNÍCH OSMNÁCTI HISTORICKÝCH A 
TRADIČNÍCH INSTITUCÍ NA DNEŠNÍ POČET CCA DEVADESÁT. TO DEVALVUJE VÝUKU,  OVLIVŇUJE KVALITU 
ABSOLVENTŮ A ZPŮSOBUJE PROBLÉMY VE FINANCOVÁNÍ TĚCHTO ŠKOL, KTERÉ MAJÍ SPECIFICKÉ POTŘEBY 
NA ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY V OBLASTI MATERIÁLOVÉHO I TECHNICKÉHO VYBAVENÍ. Z TOHO DŮVODU LZE JEN 
TĚŽKO POUŽÍVAT NORMATIVNÍHO ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ, KTERÝ NAVÍC NUTÍ ŠKOLY V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
PREFEROVAT KVANTITU PŘED KVALITOU UCHAZEČŮ O STUDIUM

- v souvislosti s reformou veřejné správy přešly zřizovatelské funkce vůči těmto školám na 
kraje. S ohledem na výše uvedená specifika financování, umocněná v některých případech 



vysokou koncentrací na území kraje, dochází k situaci, kdy zřizovatel nemá dostatek 
finančních prostředků na zachování těchto škol. Tím je ohrožena jejich existence.

V TURNOVĚ DNE 7. ŘÍJNA 2011

7. Další konference

Konference URBANUS 2011

Spolupráce Sdružení s Academy center o.p.s., Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR a 
Vysokou školou ekonomickou pokračovala i v roce 2011. Vzhledem k tomu, že původní 
konference, připravovaná v roce 2010 se z organizačních důvodů neuskutečnila, proběhly 
v roce 2011 konference hned dvě. První se uskutečnila počátkem roku v Praze, ve dnech 2. - 
3. února na téma: Města na evropském hřišti“ a další, již připravovaná na tento rok se 
tentokrát konala v Brně, od 22. – 23. listopadu s názvem „Město pro život“. 
Obě konference se zabývaly aktuálními problémy rozvoje především malých a středních 
municipalit a jejich konkurenceschopnosti v rámci EU. 

Celostátní odborná konference v     Táboře  

V roce 1950 vláda schválila návrh, aby v třiceti památkově nejvýznamnějších obvodech byla 
během deseti let provedena obnova celých památkových oblastí – historických jader měst. 
V roce 1961 bylo historické jádro Tábora prohlášeno městskou památkovou rezervací a 
v následujícím roce bylo – jako jediný urbanistický celek v republice – prohlášeno národní 
kulturní památkou.
Celostátní odborná konference k výročí města Tábor „Rok 2011 - 50 let obnovy městské 
památkové reservace Tábor“ se uskutečnila ve dnech 24. - 25. listopadu v Kongresovém 
centru v Táboře. Na přednášky, které se soustředily na historii a vývoj MPR, navazovaly 
další, sumarizující základní poznání současného stavu jako východiska, od kterého je možno 
odvíjet budoucnost a stanovit základní úkoly a cíle.
Úvodem konference byl potleskem účastníků přivítán významný host – osmaosmdesátiletý 
architekt Otakar Jankovec, který je jedním ze zakladatelů systematické obnovy historického 
jádra Tábora. Závěrem byla vytýčena východiska a úkoly.
Východiska:

• Městská památková rezervace Tábor zaujímá mezi obdobnými historickými zónami 
výjimečné místo a to nejen pro její umístění v krajině a ojedinělý a unikátně dokonalý 
urbanistický půdorys, ale i pro širší souvislosti a vazby. 

• Městská  památková  rezervace,  jako  jedna  z 5  nejstarších  v České  republice,  má 
kvalitní dokumentační zázemí, dlouhodobě a kvalitně vykonávanou památkovou péči 
a kvalifikované výstupy archeologických průzkumů. 

• Město Tábor, jako významný vlastník, investor a pověřený orgán státní správy přejímá 
zodpovědnost za zpracování programů regenerace, investuje do obnovy a modernizace 
technické  infrastruktury,  organizačně  zajišťuje  činnost  na  území  MPR  a  jejího 
ochranného pásma a legislativně sjednocuje úsilí vlastníků všech nemovitostí, města

•  a státu.
Úkoly a cíle

• Zachování urbanistické kompozice a ochrany kulturně – historického odkazu.
• Definice  vnějších  vazeb  na  okolní  přírodní  dominanty,  rozsah  vnější  zeleně,  její 

kultivace a územní ochrana.
• Definice výškových limitů vnějších stavebních dominant. 
• Skloubení  historického  území  s aktuálním  i  budoucím  životem  jeho  obyvatel, 

zohlednění  nejrůznějších  reálných  sociálních  dějů  a  procesů  proměn,  bez  nichž 
neexistuje městský život.



• V jednotlivých  postupech  mít  na  zřeteli  principy  dlouhodobé  ekonomické  i 
environmentální udržitelnosti.

„Městská  památková  rezervace  není  cosi  nedotknutelného,  něco  kolem  čeho  chodíme 
v přehnaně okázalé úctě se zatajeným dechem. Je to místo, kde se také bydlí i podniká, kde ve 
stínu  historických  architektonických  dominant  mohou  občas  hrát  saxofony,  vystupovat 
komedianti, kde si kluci a holky mohou hrát s míčem. Ta symbióza časových předělů je na 
naší městské památkové rezervaci  skvělá a provokující,  ale zároveň podněcuje i  k diskuzi 
odborné. A ta je stále před námi…“,uvedl ve své závěrečné řeči starosta Tábora Ing. Jiří Fišer.

8. Projekt Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

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

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

Po začáteční etapě projektu, byl rok 2011 zaměřen na hlavní etapu propagace 
národního produktu, která sice byla už zahájena v rámci EHD v září 2010, ale pokračovala 
v lednu 2011 Brně na veletrhu REGIONTOUR – GO a v únoru na veletrhu Holiday World 
v Praze. Následovaly zahraniční propagace v Mnichově, Bratislavě, Vídni, v polské Toruňi a 
v polském Krakově. Některé z těchto zahraničních akcí byly pořádány spolu s Českými centry 
a měly hojnou návštěvnost. Na těchto akcích vždy proběhla presentace projektu, rozdávání 
letáků  a  následné  diskuze  s organizátory  o  možnostech  přeshraniční  spolupráce  v rámci 
projektu. 

Od  května  do  září  probíhaly  v jednotlivých  městech  tzv.  TOP  týdny  –  města  si 
připravila na konkrétní týden zajímavé akce, a to nejen kulturní ale i sportovní. „Lákala“ tak 
návštěvníky k prohlídce svého města a k aktivní účasti na akcích. Všechna města se navzájem 
propagovala i putovní výstavou. Návštěvníci si mohli v jednotlivých informačních centrech 
měst vyzvednout cestovní knížky a poté „sbírat“ razítka. Cestovní knížky pak do konce roku 
2011 bylo nutné zaslat do sekretariátu Sdružení, které v lednu 2012 celou soutěž vyhodnotilo.

Konkrétními výstupy projektu:
TOP týdny – konkrétní týdny pro rok 2011 (aktivity měst – festivaly, slavnosti, výstavy …) 
Soutěž – celoroční soutěž pro návštěvníky se zajímavými odměnami (cestovní knížky)
Výstava – putovní (panely o jednotlivých městech projektu)
Propagační materiály – plakáty, letáky, brožury, kalendáříky ….
Webový portál:  www.historickeputovani.cz 

9. Fotografická soutěž Mladí fotografují památky
Každým rokem se Sdružení  připojuje k výzvě Rady Evropy,  která  vyhlašuje mezinárodní 
fotografickou  soutěž  „Mladí  fotografují  památky/International  Heritage  Photographic 
Experience“. Ta je jednou z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví, 

http://www.historickeputovani.cz/


ročně se jí účastní okolo 25 000 mladých lidí, kteří se při hledání vhodných záběrů seznamují 
s kulturní historií své země.
Soutěž je učena žákům a studentům do 21 let a jejím smyslem je podnícení zájmu o 
památkové a architektonické hodnoty. V naší republice probíhá již čtvrtým rokem a těší se 
stále větší pozornosti – tento ročník obeslalo 381 mladých fotografů. Porota, složená ze 
zástupců Sdružení, sponzora soutěže, což je firma Zoner s.r.o. a profesionálního fotografa, 
vybrala z cca 600 fotografií prvních deset umístěných. (Všechny fotografie na 
www.shscms.cz).  
Vítězné místo získala fotografie žákyně základní školy z Českých Budějovic Veroniky 
Ditkové, druhé místo patřilo třináctileté Barboře Valentové z gymnázia v Uherském Hradišti 
a  třetí byla Michaela Prokešová ze základní školy v Polné.  Vyhlášení bylo oznámeno u 
příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel 19. dubna 2011 ve Španělském sále na 
Pražském hradě a přítomní výherci obdrželi věcné ceny od firmy Zoner, s.r.o.. 
Vzhledem k rozsáhlým personálním změnám v zahraničním organizačním týmu soutěže, 
tentokrát nebylo možno vyslat naše výherce na evropské vyhodnocení soutěže, které se koná 
vždy v prosinci ve Strasbourgu, rovněž nebyly vítězné fotografie publikovány v katalogu 
soutěže. Organizátory byla přislíbena náprava v dalším ročníku.

10. Studijní cesta – Slovinsko 2011

Termín: 6. – 13. května 2011 
Studijní cesta začínala jako obvykle v pátek prohlídkou českých měst, ležících na trase. Jako 
první se nacházelo jihočeské město Soběslav, kde si účastníci se zájmem prohlédli městskou 
knihovnu. Knihovna, která se datuje od roku 1900, byla 1. září 2010 přestěhována a otevřena 
v nově rekonstruovaných prostorách Rožumberského hradu. (Projekt Záchrana gotického 
hradu - městská knihovna v Soběslavi byl vybrán v kategorii Občanské a průmyslové stavby 
jako nejlepší z 24 přihlášených staveb. Rekonstrukce zároveň získala od hejtmana 
Jihočeského kraje ocenění INSPIRA 2008 - 2010 za inspirativní řešení v oblasti rozvoje 
výstavby obcí. Další cenu dostala rekonstrukce gotického hradu v Soběslavi na městskou 
knihovnu v prestižní soutěži Grand prix architektů.).
Na radnici Statutárního města České Budějovice proběhlo oficiální přijetí vedením města, 
prohlídka radnice a exklusivní výhled po boku 4 měšťanských cností na atice, na ukázku 
středověkého urbanismu, jímž je jedno z nejkrásnějších náměstí, náměstí Přemysla Otakara II. 
S náměstím i celou MPR se pak všichni seznámili při odborné prohlídce. 

Po přenocování v Českých Budějovicích a přejezdu Rakouskem dospěl zájezd do Bledu, 
malebného města pod julskými Alpami, hlavního turistického centra Slovinska, které je také 
pokládáno za jeho symbol. Podvečerní program se odehrál v muzeu a usedlosti známých 
slovinských hudebníků „Ausenik. Dalšího dne, v neděli, se začalo „ procházkou“ v 
Triglavském národním parku za účasti jeho ředitele a dalších odborníků, kteří připravili 
prezentaci parku a zodpovídali i otázky ochrany přírodního dědictví. Potom se všichni vydali 
– za krásného počasí - pěšky na okruh kolem Bledského jezera, které je ledovcového původu, 
a na jehož břehu stojí bývalý zámek Windischgrätzů Vila Bled, která se později stala 
rezidencí prezidenta Tita. Dnes je v ní luxusní hotel a reprezentační prostory, v nichž došlo k 
setkání se starostou Bledu. Živá diskuse o problémech historického města v současné realitě 
pokračovala i během další procházky podél jezera, k čemuž inspiroval i pohled nemalebnou 
turistickou zástavbu na břehu jezera. Vysoko položený hrad Bled (první zmínka kolem roku 
1000) je kromě barokního kostelíka Panny Marie na ostrůvku v jezeře, hlavní dominantou 
města. Hrad dnes už pouze vhodně ilustruje historii města, což prokázal zdejší starosta, když 
v historickém kostýmu a za doprovodu trubačů ještě jednou přivítal naše starosty na své půdě. 
O to interesantnější bylo, že mezi přihlížejícími běžnými návštěvníky, kteří se živě zajímali o 
toto vystoupení, byl i starosta amerického (ovšem nehistorického) města, takže setkání 
starostů bylo opravdu mezinárodní.   

http://www.shscms.cz/


Odpoledne bylo věnováno prohlídce nejpůvabnějšího mistrovského golfového hřiště 
Slovinska Bled Golf + Country Club, které založil ve dvacátých letech minulého století 
jugoslávský král Alexander a vlastně tím inicioval začátek turistického rozmachu místa. 
Hřiště během svého oficiálního pobytu v zemi navštívil i prezident Václav Havel. Fyzicky 
zdatní jedinci se vydali na „procházku“ blízkou turistickou stezkou, která vedla 1,5 km 
dlouhou přírodní soutěskou Vingtar – a protože se rapidně změnilo počasí, roklí po 
chodníčcích šli už v dešti; ostatní se věnovali prohlídce města.
Začátek dalšího dne byl věnován prohlídce firmy na výrobu sportovních potřeb Elan, která 
sídlí na kraji Bledu. Její představitelé kromě prezentace výroby poukázali na možnosti 
výstavby sportovišť a jejich vybavení. Následoval přejezd do města Radovljice – družebního 
města Ivančic. 
Toto celkem nenápadné město s tisíciletou tradicí, má krásné historické centrum, barokním 
zámkem z 16. století, měšťanskými domy, původně gotickým farním kostelem a náměstím 
Linhartov trg, kde se nachází muzeum včelařství a perníkářství. Slovinsko má totiž dlouhou 
včelařskou tradici a zdejší med je vyhlášený. Konalo se přijetí na radnici, obsáhlá přednáška 
vedoucí památkové péče dr. Niny Lehen s powerpointovou dokumentací a beseda o ochraně 
památkových objektů. Poté prohlídka města, perníkového muzea a manufaktury na výrobu 
zázvorového chleba.
Následoval odjezd do Postojné a návštěva jedinečného jeskynního systému Postojnska jama, 
který je jedním z nejzajímavějších na světě a mj. proslulý mimořádným bohatstvím krápníků.
Den končil odjezdem k ubytování v Portoroži, městě v nejjižnější části Slovinska. Toto 
původně malé lázeňské město je dnes největším střediskem cestovního ruchu.
          
V úterý účastníci pokračovali do městečka Sečovlje (na pomezí Slovinska a Chorvatska), 
které je známé svými salinami - na zvláštních polích se už po staletí získává sůl odpařováním 
z mořské vody. Její výroba se dodnes prakticky nezměnila. Kromě prohlídky exteriérů 
navštívili všichni Muzeum těžby soli, které je vskutku živou expozicí, jeho pracovníci dodnes 
sůl z bazénů těží. 
Následoval přesun do starobylého přímořského města Piran, ve kterém cestovatele přijal na 
radnici starosta města pan Petr Bossman. Po živé diskusi nad problematikou života 
v historickém městě došlo na prohlídku historické části.

Další zastávka byla v přístavu Koper, který je vlastně vstupní bránou do zemí východní a 
střední Evropy (do Prahy je to 816 km). Dodnes jsou zde zachovány stavby, které jsou 
spojovány s benátskou minulostí. Následoval odjezd do italského Terstu, kterým poutavě 
provázel dr. Pavel Jerie, zámku Miramare, postaveného 1860 arcivévodou Maxmiliánem 
Habsburským. Žil tu se svou chotí Charlottou velmi nespokojený život, později odtud odplul 
do Mexika, kde se stal mexickým císařem a tragicky zahynul. V přilehlých udržovaných 
zahradách našli cestovatelé kapličku i příjemné kavárničky. Po tomto trochu volnějším 
odpoledni následoval přesun do Ljubljaně, hlavního a zároveň největšího města Slovinska 
(cca 300 000 obyvatel).

Ve středu se ke skupině přidal Dr. Damjan Prelovšek, profesor historie umění, který byl 
v devadesátých letech velvyslancem Slovinska v ČR. Dr. Prelovšek je největším znalcem 
architekta Plečnika ( Jože Plecnik, slovinský architekt a urbanista 1872-1957) Celé dopoledne 
se věnoval prohlídce historického jádra Ljubjaně, Plečnikových staveb a seznámení s jeho 
urbanistickými realizacemi a  záměry. Velkolepá odborná zanícenost dr. Prelovšeka šla tak 
daleko, že všechny pozval i na kompletní prohlídku svého vlastního domu (Plečnikovy 
stavby) a to vše v brilantní češtině.
Po společném obědě s prezentací Slovinska a Ljubljaně, který pro účastníky studijní cesty 
pořádala STO (Slovinská turistická organizace), bylo odpoledne věnováno dalším stavbám 
architekta Plečnika, nacházejícím se poblíž města. 



Následující den přijal účastníky primátor Ljubljaně pan Zoran Jankovič, přijetí byl účasten i 
náš velvyslanec ve Slovinsku, Doc. Ing. Petr Voznica. Representační i pracovní setkání bylo 
zakončeno prohlídkou města, za doprovodu pracovníků příslušných odborů města. Dalším 
navštíveným městem byla Murská Sobota, partnerské město Turnova. Po ubytování nastal 
odjezd do Moravské Toplice-Terme 3000 – komplex termálních lázní, kterým provedli ředitel 
a hlavní manager lázní - téma: rozvoj a využití lázeňství pro turistický ruch. Potom návštěva 
skanzenu Filovci v Prekmurje, což je vesnická památková zóna s unikátním skanzenem 
keramiky a v městečku Bogojina bylo plánována prohlídka dalšího Plečnikova kostela 
Nanebevzetí Ježíše. Kostel byl sice v opravě, ale 
mimo plán přijel najednou i dr. Prelovšek, který zařídil nejen otevření kostela, ale i prohlídku.
Večer se konalo setkání se starostou Murské Soboty panem Antonem Štihecem, zakončené 
neformální večeří na farmě Puhan. 
Studijní cesta končila v pátek trasou Maribor – Rakousko – Brno – Praha.

11. Internetové stránky

V současné době sekretariát kompletně zajišťuje aktualizaci stránek pomocí redakčního 
systému.
Internetové stránky Sdružení www.shscms.cz  byly navrženy a realizovány tak, aby 
informovaly o činnosti a poslání Sdružení, a aby usnadnily komunikaci Sdružení, jak se členy, 
tak i s veřejností. Proto je 
portál www.shscms.cz je rozdělen do tří sekcí, které jsou barevně rozlišeny:
      - modré“ jsou určeny široké veřejnosti a jsou po prokliku výchozím bodem 
- členské „vínové“ stránky, do nichž je přístup autorizován uživatelským jménem a heslem,
       - speciální portál věnovaný Dnům evropského dědictví/EHD. Tento portál má i 
samostatnou adresu www.ehd.cz a kromě přehledu základních informací nabízí Online 
katalogy EHD a e-mapu EHD.
Největší zájem o stránky Sdružení lze zaznamenat v srpnu a hlavně v září, kdy se chystají a 
probíhají EHD/Dny evropského dědictví. Vždy od března mohou lokální garanti 
prostřednictvím portálu EHD přihlašovat památky k EHD a milovníci památek zde zase 
hledají zajímavé cíle pro svůj volný čas. Hojně je využívána databáze památek a vyhledávání 
v katalogu, které umožňuje zvolit si různá kritéria hledaného objektu či akce. 

Velký zájem byl zaznamenán i u stránek s fotografickou soutěží, které mj. poskytují 
kompletní fotografickou galerii soutěžních fotografií za všechny ročníky.

Počet unikátních návštěv webů www.shscms a www.ehd.cz v roce 2011:

Měsíc Návštěv, unikátních IP
Leden 2498, 1959
Únor 3043, 2252
Březen 3174, 2149
Duben 3057, 2120
Květen 2539, 1815
Červen 2903, 1838
Červenec 2870, 2140
Srpen 6048, 4339
Září 28585, 20226
Říjen 2498, 1776
Listopad 1959, 1631
Prosinec 1524, 1220
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Další webový portál, který Sdružení zajišťuje, se váže k projektu Putování po historických 
městech Čech, Moravy a Slezska www.historickeputovani.cz
(viz podrobněji samostatná kapitola)

V roce 2011 spustilo Sdružení několik internetových novinek. Na základě obsáhlé diskuze na 
sněmu bylo rozhodnuto, že by se Sdružení mělo více otevírat i mladší generaci, proto stále 
hledá cesty jak toho docílit. Jedním ze začátků je, že bylo zřízeno samostatně několik 
Facebookových stránek – stránka samotného Sdružení, dále pak stránka fotografické soutěže 
pro mladé „Mladí fotografují památky“ a stránka projektu „Putování po historických městech 
Čech, Moravy a Slezska“. Všechny stránky jsou stále aktualizovány a také hojně 
navštěvovány. Dále byl zřízen samostatný youtube video kanál, kde jsou umístěny propagační 
filmy projektu „Putování…“ a také propagační filmy některých měst, která jsou v projektu 
zastoupena. 

12.  Spolupráce a prezentace

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

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

Sdružení rovněž nepřetržitě udržuje styky s obdobnou organizací na Slovensku - Združenie 
historických miest a obcí SR, akcí Združenia se účastní někteří členové Sdružení. Slovenští 
představitelé již tradičně navštěvují Mezinárodní den památek a sídel v Praze.  
Sdružení je členem Celostátního kolegia cestovního ruchu České republiky, které je 
koordinačním a iniciativním orgánem organizací a institucí cestovního ruchu v ČR, které se 
podílejí na realizaci dokumentu Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 
2007 – 2013 a přípravě zákona o cestovním ruchu.
Sdružení také úzce spolupracuje s Folklorním sdružením ČR, prezentuje se na jejich akcích
 (vzájemnou prezentací). 

Prezentace Sdružení na veletrzích :
Go Brno – 13.- 15. Ledna - samostatný stánek
Holiday World 2011 - Středoevropský veletrh cestovního ruchu ve dnech 10. až 13. února, 
Výstaviště Praha – samostatný stánek
v     médiích:  
Mediálním partnerem Sdružení je od roku 2003 Český rozhlas a od roku 2004 časopis Místní 
kultura. Sdružení aktivně spolupracuje s časopisy Veřejná správa, Moderní obec a Z+I 
ČKAIT. Každoročně pořádá Sdružení několik tiskových konferencí, zejména u příležitosti 
Mezinárodního dne památek a sídel, zahájení Dnů evropského dědictví a pořádání odborné 
konference. V tomto roce proběhla tisková konference i k VIII. řádnému sněmu Sdružení v 
Přerově.  O výše zmíněných akcích pravidelně informuje celostátní i regionální tisk, rozhlas 
(výsledkem jsou např. živé vstupy v rozhlasových relacích ČR) i veřejnoprávní televize.

13. Členská základna

Statistický přehled v období 1. ledna 2011 – 31. prosince 2011

ke dni    1. ledna 2011           31. prosince 2011
Počet řádných členů   201 202
Počet přidružených členů       8                 8

http://www.historickeputovani.cz/


---------------------------------------------------------------------
Celkem   209 210

Nové členství v roce 2011:
Město Žehušice
Město Kamenický Šenov  
Obec Dolní Krupá
 Městys Zlonice
 Město Teplá 
Vystoupili:
Město Trutnov 
Městská část Praha 7 
Město Ústí nad Orlicí 
Město Jablonec nad Nisou  
  
Orgány Sdružení  
Sněm
je vrcholným orgánem Sdružení.  Podle stanov Sdružení je svoláván sněm jednou za čtyři 
roky; poslední – VIII. řádný sněm – se konal ve dnech 24. a 25. března 2011. Jeho jednání 
bylo popsáno v samostatné kapitole výroční zprávy a veškeré podrobnosti jsou zveřejněny na 
Internetové adrese www.shscms.cz; výběr základních dokumentů i v sekci pro veřejnost. 

Výbor Sdružení  
řídí činnost Sdružení mezi sněmy a odpovídá za hospodaření a majetek Sdružení. 
Činnost výboru Sdružení řídí předseda.
zasedání v roce 2011: 
88. zasedání 23. března v Přerově
89. zasedání 24. března v Přerově (ustavující)
90. zasedání   9. prosince ve Slaném

Složení výboru Sdružení v roce 2011 – do VIII. řádného sněmu:
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             Jičín 
Královéhradecký kraj              Hradec Králové 
Královéhradecký kraj             Nové Město nad Metují 
Liberecký kraj Česká Lípa 
Liberecký kraj             Turnov 

http://www.shscms.cz/


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 

Složení výboru Sdružení zvoleného VIII. řádným sněmem SHS ČMS dne 24. března 2011:     
hl.m. Praha                                        Městská část Praha 1
hl.m. Praha                                        Městská část Praha 2
hl.m. Praha                                        Městská část Praha 10
Jihočeský kraj  České Budějovice 
Jihočeský kraj Český Krumlov 
Jihočeský kraj Soběslav 
Jihomoravský kraj      Boskovice 
Jihomoravský kraj      Brno 
Jihomoravský kraj            Vyškov 
Karlovarský kraj         Bečov nad Teplou 
Karlovarský kraj         Cheb 
Karlovarský kraj          Ostrov 
Kraj Vysočina Havlíčkův Brod 
Kraj Vysočina Jihlava
Kraj Vysočina Telč 
Královéhradecký  kraj             Hradec |Králové 
Královéhradecký kraj              Nové Město nad Metují 
Královéhradecký kraj             Žacléř 
Liberecký kraj Česká Lípa 
Liberecký kraj             Jilemnice
Liberecký kraj                        Turnov
Moravskoslezský kraj      Nový Jičín 
Moravskoslezský kraj      Opava 
Moravskoslezský kraj      Příbor 
Olomoucký kraj Olomouc 
Olomoucký kraj Přerov
Olomoucký kraj Šternberk 
Pardubický kraj Hlinsko 
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 Úštěk 
Zlínský kraj Kroměříž 
Zlínský kraj Luhačovice 
Zlínský kraj Uherské Hradiště

Předsednictvo Sdružení
se z pověření výboru Sdružení zabývá aktuálními záležitostmi, které je třeba řešit v období 
mezi schůzemi výboru Sdružení.
zasedání v roce 2009: 
112. zasedání 28. ledna 2011 v Praze
113. zasedání 18. března 2011 v Praze
114. zasedání 10. června 2011 v Praze
115. zasedání   9. září v Žatci
116. zasedání   5. října v Turnově 
117. zasedání   9. prosince ve Slaném 

Složení předsednictva Sdružení v     roce 2011 do VIII. řádného sněmu  :

předseda:                    RNDr. Ivo Rubík, starosta města Slaný                         Středočeský kraj 
členové:
Ing. Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1                                             hl. m. Praha
Ing. Ivana Popelová, nám.primátora České Budějovice                                        Jihočeský kraj
Ing. Jana Bohuňovská, náměstkyně primátora Brno                                       Jihomoravský kraj 
Olga Haláková, starostka města Bečov nad Teplou                                           Karlovarský kraj 
Hana Müllerová, místostarostka města Telč                                                          Kraj Vysočina
Ing. Martin Soukup, náměstek primátora Hradec Králové                        Královéhradecký kraj
PhDr. Hana Maierová, starostka města Turnov                                                     Liberecký kraj
Ing. Milan Strakoš, starosta města Příbor                                                  Moravskoslezský kraj
RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora Olomouc                                    Olomoucký kraj
Mgr. David Šimek, starosta města Svitavy                                                          Pardubický kraj
Pavel Plánka, místostarosta města Stříbro                                                               Plzeňský kraj
PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta města Kadaň                                                           Ústecký kraj
Mgr. Miloš Malý, místostarosta města Kroměříž                                                      Zlínský kraj

Složení předsednictva Sdružení v     roce 2011 po VIII. řádném sněmu  :

 předseda:                    RNDr. Ivo Rubík, starosta města Slaný                         Středočeský 
kraj                                                                          
1. místopředsedkyně:  Ing. Ivana Popelová, nám.primátora České Budějovice    Jihočeský kraj
2. místopředseda: Ing. Stanislav Blaha, místostarosta města Uherské Hradiště       Zlínský kraj
členové:
Ing.Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1                                              hl. m. Praha 
Ing. Jana Bohuňovská, náměstkyně primátora Brno                                       Jihomoravský kraj 
Olga Haláková, starostka města Bečov nad Teplou                                           Karlovarský kraj 
Hana Müllerová, místostarostka města Telč                                                          Kraj Vysočina
Ing. Martin Soukup, náměstek primátora Hradec Králové                        Královéhradecký kraj



PhDr. Hana Maierová, starostka města Turnov                                                     Liberecký kraj
Ing. Milan Strakoš, starosta města Příbor                                                  Moravskoslezský kraj
RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora Olomouc                                    Olomoucký kraj
Mgr. David Šimek, starosta města Svitavy                                                          Pardubický kraj
Pavel Plánka, místostarosta města Stříbro                                                               Plzeňský kraj
PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta města Kadaň                                                           Ústecký kraj

Vzhledem k tomu, že v průběhu roku resignoval na svoji funkce místostarosta města Stříbro 
pan Pavel Plánka, schválil výbor Sdružení na svém jednání dne 9. prosince členem 
předsednictva za Plzeňský kraj starostu města Klatovy, Mgr. Rudolf Salvetra.
  
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 2011: 
9. zasedání 18. března v Praze
1. zasedání 24. března v Přerově (ustavující)
2. zasedání   5. října v Turnově

Složení kontrolní komise Sdružení v roce 2011do VIII. řádného Sněmu : 
                              
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 

Složení kontrolní komise Sdružení zvolené VIII. řádným sněmem SHS ČMS :    
kraj                     člen komise(obec/městská část)         zástupce obce/městské části 
hl. m. Praha Městská část Praha – Troja                 Ing. arch. Tomáš Drdácký
Jihočeský kraj Město Bechyně  Mgr. Jaroslav Matějka 
Jihomoravský kraj Město Rosice                                      Ing. Petr Klíma
Karlovarský kraj Statutární město Karlovy Vary  Mgr. Jiří Klsák 
Kraj Vysočina Město Polná  Ing. Jindřich Skočdopole 
Královéhradecký kraj Město Jaroměř                                    Mgr. Květa Simonová
Liberecký kraj Město Lomnice nad Popelkou            Mgr. Josef Šimek 
Moravskoslezský kraj Město Fulnek              Bc. Jana Mocová 
Olomoucký kraj  Město Uničov              Iveta Janků 



Pardubický kraj  Statutární město Pardubice  František Brendl 
Plzeňský kraj  Město Tachov              Jiří Struček 
Středočeský kraj  Město Brandýs n/L.- St.Boleslav        Bohumil Javůrek 
Ústecký kraj  Město Litoměřice                          Mgr. Petr Hošek
Zlínský kraj  Město Uherský Brod   Ing. Petr Vrána 

Krajské sekce
jsou tvořeny členy Sdružení se sídlem v krajích podle Stanov SHS ČMS. Jsou orgánem 
Sdružení, jehož prostřednictvím jsou členové v daném regionu informováni o činnosti výboru 
Sdružení a předsednictva. Jsou oprávněny podávat podněty a doporučení jiným orgánům 
Sdružení. Jejich zasedání se konají nejméně dvakrát ročně, svolává a řídí je garant krajské 
sekce, kterým je člen předsednictva za příslušný kraj. Tento garant zve na zasedání všechny 
řádné i přidružené členy v kraji, zástupce kraje a příslušného územního pracoviště Národního 
památkového ústavu. Na pozvání garanta se mohou jednání krajské sekce zúčastnit i zástupci 
obcí příslušného kraje, které nejsou členy Sdružení, případně jiné osoby.
Krajské sekce se v roce 2011 sešly v jarních a podzimních termínech a všechny navštívila 
tajemnice Sdružení, která zde podrobně informovala o průběžné činnosti Sdružení i o projektu 
„ Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska“. 

Pracovní odborné komise
Pro řešení aktuálních problémů může výbor Sdružení dle § 15 Stanov ustavit odborné komise 
nebo expertní skupiny apod. z členů Sdružení a přizvaných odborníků. Předsedou odborné 
komise je zpravidla člen výboru Sdružení. 
V tomto roce pracovaly tematické odborné komise pro:
Zákon o památkové péči a s ním související dopad do další legislativy – předsedkyně Ing. 
Ivana Popelová
Program regenerace městských památkových rezervací a zón a financování památek – 
předseda Ing. Stanislav Blaha
Cestovní ruch (včetně možnosti podpory PP z výnosů CR) – předsedkyně PhDr. Hana 
Maierová
Vnější vzdělávání (např. didaktické programy apod.) – předseda RNDr. Ladislav Šnevajs

Sekretariát Sdružení
Provozní a organizační záležitosti Sdružení zajišťuje sekretariát, který řídí tajemník.
Personální obsazení sekretariátu v roce 2011:
Mgr. Květa Vitvarová, tajemnice
PhDr. Lenka Štětinová 
Mgr. Ondřej Chrást
Adresa sídla
Opletalova 29, 110 00 Praha 1

14. Hospodaření

Celá činnost Sdružení je v roce 2011 rozdělena do základních kapitol (Mezinárodní den 
památek a sídel, Studijní cesta, Vzdělávání: Konference + Semináře,  Dny evropského 
dědictví, Mezinárodní spolupráce, Projekt IOP, Sněm, Propagace a Režie). O jednotlivých 
kapitolách je účtováno odděleně a každá z nich vykazuje svůj hospodářský výsledek:

Mezinárodní den památek a sídel   - 188.911,00 Kč
Studijní cesta   - 138.400,00 Kč
Konference + semináře   -   73.634,00 Kč
Dny evropského dědictví   - 198.882,00 Kč
Mezinárodní spolupráce   -     1.235,95 Kč
Propagace   - 131.565,00 Kč



Sněm   - 110 578,76 Kč
IOP „Putování“   - 134.729,00 Kč 
Režie  1.163.542,29 Kč
Celkový HV     185.606,57 Kč
Odpisy       55.340,00 Kč
CELKEM           130.266,57 Kč

Usnesení: V/698/91/2012 – 26.3.2012
Výbor Sdružení schvaluje hospodaření Sdružení v roce 2011 a účetní závěrku za rok 2011
v předloženém znění a zisk ve výši 130.266,57 Kč    zařadit    do vlastního jmění Sdružení.
Hlasování:  30, 30/0/0

Příloha:
PROHLÁŠENÍ

SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA U PŘÍLEŽITOSTI KONÁNÍ

NÁRODNÍHO ZAHÁJENÍ DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2011 V ŽATCI 
KE SCHVALOVÁNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2012

Sdružení  historických  sídel  Čech,  Moravy  a  Slezska,  nezávislá  a  nezisková 
organizace,  v jejichž členských městech a obcích žije více než tři milióny obyvatel, se obrací 
na všechny, kteří budou rozhodovat o státním rozpočtu na rok 2012, aby zajistili zachování 
dotačních titulů včetně zajištění potřebných financí v těchto programech. Jedná se zejména o:

- Program regenerace městských památkových rezervací a zón

- Program záchrany architektonického dědictví

- Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

- Program Podpory pro památky UNESCO

Jsme si  dobře vědomi  složité  finanční  situace  ve  státních  financích  i  v  samotném 
resortu kultury, ale právě proto je nyní nutné o to více apelovat na to, že uvedené programy 
mají obrovský růstový dopad do ekonomiky v jednotlivých městech a obcích. I z toho důvodu 
se nemůžeme smiřovat s tím, že v posledních letech dochází k poklesu prostředků, zvláště za 
situace, kdy počet vyhlášených Městských památkových rezervací a Městských památkových 
zón  stále  stoupá.  Všechny  tyto  programy  jsou  založené  na  vícezdrojovém financování  a 
přinášejí  našim památkám několikanásobně víc  prostředků,  než kolik uvolní  do programů 
státní  rozpočet.  Navíc  rozložení  prostředků  z  uvedených  programů  do památek  na  celém 
území naší republiky znamená přínos nejen pro několik velkých subjektů, ale pro tisíce firem 
a desítky tisíc lidí v nich. Další efekt pro ekonomiku státu je potom z využití opravených 
památek,  které  slouží  zejména  cestovnímu  ruchu  a  navazujícím  aktivitám  v  historických 
jádrech našich měst a obcí, což přispívá mj. k zachování zaměstnanosti v území, ale také ke 
zvyšování HDP a v neposlední řadě k dobrému jménu České republiky ve světě.

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

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

Žatec, 10. září 2011
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