
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva 
za  rok  2007 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: 
SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování 

široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu. 
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Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) 

je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce 
nebo jejich částí, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité 
památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990. 
Sdružení historických sídel má k  31. prosince  2007 má celkem 206 členů a z toho 8 
přidružených.   
Činnost Sdružení se ve všech aspektech soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost 
našeho kulturního dědictví. K dosažení tohoto cíle, a tím i naplnění účelu existence, Sdružení 
zejména: popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví,  
pořádá veřejnosti přístupné semináře, odborné konference, výstavy apod.,  
uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě či tvorbě právních norem,  
spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli SHS ČMS, které působí v 
České republice i v zahraničí. 
 
 
 
 



VII. řádný Sněm Sdružení Historických Sídel v Brně 

Ve Sněmovním sále Nové radnice v Brně se 
ve dnech 12. – 14. dubna uskutečnil VII. 
řádný sněm Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska, na jehož organizaci 
se kromě SHS ČMS výraznou měrou podílel 
Magistrát města Brna. Po čtyřech letech se 
opět sešli představitelé na 200 obcí 
angažujících se v oblasti péče o kulturní 
dědictví, aby zhodnotili výsledky činnosti v 
letech 2003-2006 a navrhli koncepci 
působení ve volebním období 2007-2010. 
Hostitelské město představil a mimořádný 
význam činnosti SHS ČMS pro zachování a 

rozvoj kulturního bohatství hmotné i 
nehmotné povahy vyzdvihl primátor města 
Brna Roman Onderka, jehož první náměstkyně RNDr. Barbora Javorová se zúčastnila obou 
jednacích dnů. Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek poděkoval starostům historických 
sídel za zodpovědnost při obnově památkového fondu a poukázal na možnosti využití finančních 
prostředků z EU. Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová ve 
svém příspěvku uvedla, že za jeden z cílů dočasně svěřené péče o kulturní dědictví považuje  
vytvoření silných vazeb k místu, kde lidé žijí, což představuje pro starosty historických sídel 
náročný úkol. Ministr kultury Mgr. Václav Jehlička, jenž se zúčastnil celého pracovního jednání 
prvního dne, seznámil přítomné s novým paradigmatem ministerstva, které by mělo fungovat jako 

moderní, aktivní a otevřený metodický orgán. 
Ministerstvo je připraveno naplnit programové 
prohlášení vlády a dosáhnout jednoho procenta ze 
státního rozpočtu pro financování kultury. S tímto 
zřetelem bude úřad usilovat o navýšení finančních 
prostředků pro státní dotační programy v oblasti 
památkové péče. Připravuje se analýza dotačních 
programů, které by v součinnosti s jinými zdroji 
byly schopny vytvořit žádoucí synergický efekt. 
Ministerstvo se chce stát institucí napomáhající 
vytvoření podmínek pro vznik projektů, jejichž 
prostřednictvím bude možné získat pro kulturní 
dědictví finance z evropských fondů. Jedním 

z dalších úkolů je příprava nového památkového 
zákona, který by měla vláda dle svého 

legislativního plánu projednat v první polovině roku 2009. Do té doby se chystá novela 
zjednodušující administrativu v oblasti památkové péče. Ministr vyzval obce a kraje ke spolupráci 
při přípravě poradních orgánů, jež by monitorovaly obraz 102 hradů a zámků a získaly zpětnou 
vazbu o činnosti kastelánů v jednotlivých regionech. Předsedkyně Komise rady pro kulturu a 
památkovou péči Asociace krajů ČR PaedDr. Martina Matějková informovala o hlavních tezích, 
jimiž je zahájení dialogu mezi kraji a Ministerstvem kultury, spolupráce s obcemi na přípravě 
nového památkového zákona, analýza stavu Národního památkového ústavu, reforma dotační 
politiky státu v oblasti nakládání s památkami. Ředitel CzechTourismu Ing. Rostislav Vondruška 
konstatoval, že agentura CzechTourism zastřešuje několik rozsáhlých marketingových šetření, 
jejichž výsledky jsou podkladem pro sestavení satelitního účtu cestovního ruchu pro ČR. Prorektor 
Vysoké školy polytechnické v Jihlavě doc. RNDr. Jiří Vaníček informoval o projektu “Veřejná 
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Zasedání sněmu 



podpora cestovního ruchu v EU a v ČR”, realizovaného ve spolupráci se SHS ČMS v období 2007-
2008. Mezi hosty sněmu, kteří uvítali nadále se prohlubující spolupráci v oblasti památkové péče, 
byl předseda českého komitétu ICOMOS PhDr. Josef Štulc  či předseda Folklorního sdružení ČR 
Zdeněk Pšenica. 
Účastníci sněmu byli seznámeni s výsledky voleb a s aktualizací stanov SHS ČMS. Předsedou pro 
další období byl zvolen opět Mgr.  Petr Sedláček, místostarosta Kroměříže, prvním místopředsedou 
se stal Ing. Petr Hejma, starosta Městské části  Praha 1, a dalším  místopředsedou Mgr.  Ivan Týle, 
starosta města Nový Jičín. Velmi živá diskuse proběhla k návrhu Koncepce působení SHS ČMS ve 
volebním období 2007 - 2010.  
Byla evokována polemika ohledně nutné reformy památkových ústavů, nezbytnosti vytvořit 
příklady dobré praxe, manuálu standardů spolupráce mezi památkovými ústavy a pověřenými 
obcemi, vzniku nezávislého dovolacího orgánu, vymezení role Národního památkového ústavu 
v zákonu a dalších otázek souvisejících s péčí o kulturní dědictví. Ve volebním období 2007-2010 
bude Sdružení v oblasti popularizace kulturního dědictví a trvale udržitelného cestovního ruchu 
rozvíjet významnou aktivitu – Dny evropského dědictví (EHD) včetně rozšiřování internetové 
prezentace, využívat Mezinárodního dne památek a sídel k propagaci specifického fenoménu naší 
republiky – historických sídel. SHS ČMS se chce podílet na transformaci vztahu nejmladší 
generace k národnímu kulturnímu dědictví, zejména k místním památkám, v úzké součinnosti 
s Ministerstvem školstvím, mládeže a tělovýchovy ČR a s Asociací učitelů ČR. Spolupráci hodlá 
navázat i se subjekty zaměřenými na incomingový turistický ruch. Stěžejní činností Sdružení je 
aktivní účast na přípravě, projednávání a přijetí legislativních norem, zejména nového památkového 
zákona, respektive novelizaci dalších právních norem týkajících se kulturního dědictví, k čemuž je 
využíván mechanismus připomínkování členských obcí. Významná bude nadále úzká spolupráce 
s kraji prostřednictvím příslušných krajských sekcí SHS ČMS. V oblasti financování péče o 
nemovité kulturní dědictví bude Sdružení usilovat o to, aby roční objemy veřejných finančních 
prostředků měly progresivní růstovou tendenci a o to, aby se finanční prostředky vyprodukované 
prostřednictvím památek alespoň zčásti v transparentní podobě vracely do oblasti péče o kulturní 
dědictví. SHS ČMS bude hledat cesty pro využití fondů Evropské unie a plnit roli poskytovatele 
účinné pomoci historickým sídlům, která se hodlají přihlásit k projektům iniciovaným pro oblast 
kulturního dědictví Rady Evropy a Evropské unie. Závěrem bylo přijato usnesení sněmu, v němž 
bylo mimo jiné uloženo předsednictvu SHS ČMS jednat s předsedou vlády ČR, s ministry kultury a 
financí a s reprezentací obou komor Parlamentu ČR o spolupráci v oblasti péče o kulturního 
dědictví. ( viz také Příloha č. 2 Usnesení VII. sněmu SHS ČMS ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezinárodní den památek a sídel na Pražském hradě 

 

Slavnostní shromáždění  u 
příležitosti Mezinárodního  
dne  památek  a  sídel  
(MDPS) se uskutečnilo 18. 
dubna 2007 již tradičně ve 
Španělském sále Pražského 
hradu. Slavnostní zasedání 
organizovalo Sdružení ve 
spolupráci s Kanceláří 
prezidenta republiky, Českým 
národním komitétem 
ICOMOS, Ministerstvem 
kultury ČR a Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR.  

 

 

 

Španělský sál Pražského hradu   

Při tomto slavnostním shromáždění je každoročně 
vyhodnocena soutěž o Cenu Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských 
památkových zón spolu s titulem Historické město 
roku za uplynulý rok, kterou pořádá Sdružení ve 
spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a 
Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvo 
kultury  uděluje Státní cenu za památkovou péči ( 
v tomto roce nebyla udělena) a svoji cenu uděluje i 
časopis Moderní obec ( získala ji Městská část Praha 
1). Na Cenu za nejlepší přípravu a realizaci 
Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2006 byla 
nominována města: Cheb, Polná, a Šternberk – 

vítězným městem bylo zvoleno a Cenu i  titul 
Historické město roku 2006 získalo město 
Polná. 

Předseda Sdružení Petr Sedláček předává 
cenu vítězce soutěže "Mladí fotografují 
památky" 

 

Poprvé zde  byla také předána cena za 1. místo 
v českém kole soutěže „Mladí fotografují 
památky“. 

 Starostové tří nominovaných měst přebírají 
diplomy 

 



Seminář v Třebíči 

 

Federace židovských obcí v ČR, Město Třebíč  a Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
 a Slezska  pořádali v roce 2007 seminář Obnova židovských památek v ČR, který se uskutečnil 24. 
dubna  2007 v Třebíči. O konferenci nejlépe vypoví její program: 
   
Třebíč – prezentace města, které 
jediné má židovské památky mimo 
území Izraele, samostatně zapsané na 
seznamu UNESCO 
(starosta města ing. Ivo Uher) 
 
„Revitalizace židovské čtvrti 
v Třebíči“ (ing.arch. Lubor Herzán ) 
 
„Významná židovská města v ČR“  
( NPÚ ) 
 
„Židovské památky“  
 (prom..hist. Iva Steinová - NPÚ ) 
 
„Strukturální fondy“ ( ing. A. Grof – 
MK ) 
 
„ROP“ ( ing. Daniel Braun – MMR ) 
 
"Obnova židovské synagogy v Turnově" – (Bc.René Brož, Město Turnov) 

 
„Matana – představení projektu“  
(Ing. Jan Kindermann, Jičín ) 
 
„Města, obce a židovské 
památky – vzájemná spolupráce“ 
( Vladimír Vihan, Matana a.s. ) 
 
„Prezentace města Polná – 
držitel titulu Historické město 
roku 2006“ (Ing. Jaroslav 
Sobotka - místostarosta, Jan 
Prchal - člen Klubu Za 
historickou Polnou) 
 

 

 

 

 

 

 



Fotografická soutěž pro mladé  

 

 Sdružení reagovalo na výzvu Rady 
Evropy, aby se Česká republika připojila k  
mezinárodní soutěži „Mladí fotografují 
památky“.  

 Soutěž „Mladí fotografují památky“ / 
International Heritage Photographic Experience 
je dnes jedna z největších světových akcí na poli 
kulturního dědictví. V roce 2006 se jí zúčastnilo 
více jak 30 000 mladých lidí z cca 35 různých 
zemí světa, kteří díky této soutěži poznávají 
kulturní dědictví jak své země, tak i národů 
celého světa. 

  
Soutěž je učena žákům  a studentům základních a 
středních škol a má podpořit zájem mládeže o 
kulturní dědictví, znalosti historických budov a 
zahrad, venkovských a městských krajin 
uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy. 
V roce 2007 Sdružení vyhlásilo  první ročník 
účasti v této soutěži a obrátilo se s výzvou 
především na školy , které jsou členy sítě  
Přidružených škol UNESCO. Soutěže se 
zúčastnilo na 80 mladých fotografů z celé 
republiky, vítězové pak byli pozváni na slavnostní 
shromáždění k Mezinárodnímu dni památek a 

sídel na Pražském Hradě. Výrazný podíl měl partner Sdružení - firma ZONER software s.r.o., 
která připravila pro první tři oceněné výrazné ceny ( fotografické přístroje a knihy ) a pro všechny, 
kteří se soutěže účastnili produkty pro zpracování digitálních fotografií. Ceny předal zástupce firmy 
ZONER při příležitosti slavnostního jednání MDPS na Pražském hradě v dubnu 2007.      

Návštěva Strasbourgu 

Místopředseda Sdružení a starosta Městské části 
Praha 1 ing. Petr Hejma a vítězka českého kola 
mezinárodní soutěže „Mladí fotografují 
památky“ (IHPE) Michaela Kabátová se ve 
dnech 6. a 7. prosince účastnili slavnostního 
udílení cen ve francouském Strasbourgu.  
Ceremoniál se konal v budově evropského 
parlamentu Palais de L´ Europe  za účasti cca 40 
delegací ze všech států, které se v tomto roce 
účastnily soutěže. Koordinátor soutěže Esteve 
Mach Bosch při slavnostním ceremoniálu 
přiblížil svoji práci v IHPE a osobně předával 
jednotlivá ocenění ( v podobě diplomů) zúčastněným mladým fotografům. Následovalo vystoupení 
jednotlivých delegací, které představili své země, školy a organizace, které je do soutěže vyslaly. Za 
naší republiku promluvili oba zúčastnění:  Ing. Petr Hejma krátce představil naše Sdružení a 
studentka Michaela Kabátová naší republiku.  

 



Studijní cesta do zahraničí   

 

 Svoji tradiční studijní 
zahraniční cestu Sdružení 
uspořádalo tentokrát do SRN - 
spolkové země Bádensko-
Würtenbersko a Severní Porýní-
Westfálsko ( 26.5. - 2. 6 2007 ).  

 

 V přípravě programu studijní 
cesty byly využity především 
kontakty a partnerství členských 
měst  SHS ČMS v příslušné lokalitě 
navštívené při studijní cestě (v 
souladu s doporučením 
předsednictva SHS ČMS). Ve všech 
městech je program osobně 
projednán a připraven na úrovni 
městských radnic, odborných pracovníků památkové péče a kulturně-informačních center.  
V každém z navštívených německých měst bylo zajištěno přijetí starostou města na radnici, beseda 
s odborníky ochrany památek na místní a regionální úrovni, prohlídka města s průvodcem, další 
zajímavosti a nabídky projektů obdobných našemu programu regenerace; vše bylo zajištěno 
s tlumočením do českého jazyka. 

 

 

Navštívená města na studijní 
cestě : Bernkastl – Kues; Idar – 
Oberstein; Mayen; Speyer; 
Trier; Luxemburg. Garanci 
odborného programu převzal 
Pavel Jerie, generální ředitel 
Národního památkového ústavu 
v Praze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dny evropského dědictví (European Heritage Days) 2007  

 

Dny evropského dědictví / 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, 
jakožto aktivního činitele na poli péče o památky a v neposlední řadě jsou 
EHD významnou kulturní událostí, na kterou se těší především milovníci 
historie a památek. EHD jsou celoevropskou událostí, která probíhá pod 
záštitou Rady Evropy. Evropské zahájení  ročníku 2007 proběhlo 
v Srbsku, v hlavním městě Bělehrad. 

 

Sdružení, jako garant EHD v ČR, se v rámci zkvalitnění celého projektu  rozhodlo důsledně 
dodržovat vymezení zásadních kriterií nutných pro zapsání památky do katalogu EHD- přihlášená 
památka musí být: 

- veřejnosti běžně nepřístupná  nebo 

- otevřena v době EHD zdarma  nebo 

- nabízí slevu na vstupném ( min 50% )  

 - případně obohacuje běžnou prohlídku programem  navíc či ukázkami, které nejsou v běžném 
režimu. 

Vzhledem k tomu, že Sdružení spustilo od ledna 2007 nové internetové stránky, trochu se také 
změnil systém přihlašování památek přes internet. Byl připraven pomocný informativní text, který 
byl distribuován všem tzv. lokálním garantům a který  vysvětloval metodiku  přihlašování do 
katalogu EHD. 

     Každým ročníkem je 
věnován určité tématice, 
v tomto roce bylo přihlašujícím 
doporučeno národní téma 
Památky řemesla a lidová 
kultura.  

     Výběrové řízení na 
hostitelské město Národního 
zahájení EHD, které Sdružení 
pro své členy každoročně 
vypisuje, vyhrálo město 
Uherské Hradiště, které 
připravilo na dny  8. a 9. září 
bohatý program, kterého se 
účastnilo více jak 30 000 lidí.  

 
 

Zahájení EHD v Uherském Hradišti               

     Slavnostní program Národního zahájení na pódiu velkého uherskohradišťského náměstí uvedl 
velkolepý krojovaný průvod obyvatel města a okolí v duchu „ Do Hradišťa na jarmark“ , 
následovaly aranžované scénky z historie města věnované 750. výročí založení města. Po projevech 
ministra kultury a představitelů města a kraje byly již tradičně předány tituly  Nositel tradice 
lidových řemesel  lidovým řemeslníkům a pracovníkům lidové umělecké výroby ministrem kultury. 
Udělování tohoto titulu je českou verzí projektu UNESCO, nazvaného  „ Žijící lidské poklady“. 



Cílem projektu je podpora uchovávání postupně mizejících tradičních technologií, jejich 
dokumentace a výchova pokračovatelů. Letošním rokem se tak stalo u nás již po šesté. Jejich 
dosavadní počet ( 22 ) letos vzrostl o nových pět laureátů. Ocenění v tomto roce získali:  

 

Rozálie Blažková , obor pletiva – 
výrobky pletené z kukuřičného 
šustí 

Hana Buchtelová, obor textil – 
ruční tkaní na tkalcovském stavu 

Iveta Dandová, obor pletiva – 
výrobky pletené z orobince 

 

Blanka Mikolajková,  obor textil 
- pletení na rámu - krosienka 

 

František Tureček,  obor kůže  – 
výroba krojové obuvi  

 Nositelé tradice lidových řemesel s ministrem kultury 
Václavem Jehličkou 

 

Další již tradiční součástí Národního zahájení Dnů evropského dědictví se stalo Prohlášení Sdružení 
historických sídel ČMS k návrhu státního rozpočtu na další rok, v tomto případě na rok 2008. ( viz 
Příloha č. 3  Prohlášení SHS ČMS k návrhu státního rozpočtu na rok 2008). 

 

     Ke Dnům evropského dědictví se v roce 2007 připojilo 976 památek s 527 doprovodnými 
akcemi v 302 městech a obcích. Všechny památky a doprovodné akce, které se k Dnům evropského 
dědictví připojily, navštívilo dle hrubého odhadu na 600 000 návštěvníků.  

 

 Po sedmnácti létech trvání EHD u nás je možno potvrdit, že se  zářijové Dny evropského dědictví 
staly přirozenou součástí kulturního života dnes již několika stovek  měst a potažmo i tradicí, na 
kterou se těší všichni milovníci historie, umění a památek i turismu. 

Záběry z Národního zahájení v Uherském Hradišti přinesla veřejnoprávní televize ČT 1, na 
otevřené památky upozornily i Zprávy z regionů ČT. Národní zahájení a Dny evropského dědictví 
celkově byly hojně medializovány v regionálním tisku, na Dny upozorňovaly i některé deníky s 
celostátní působností a rozhovory s účastníky i organizátory přinesly regionální stanice Českého 
rozhlasu i jeho celostátní vysílání. 

 

Podrobné statistiky včetně předchozích ročníků jsou uvedeny na www.ehd.cz - rubrika z 
historie/ročník 2007, Online katalog EHD, Statistické informace. 

 

 

 

http://www.ehd.cz/


Pro ilustraci vývoje Dnů evropského dědictví v ČR uvádíme: 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

počet lokálních garantů 218 187  181  217  237  237 220 215  

počet památek 807 692  737  944  1090 1072 1056 976  

počet akcí včetně celoměstských 472 286  312  446  561  538 504 527  

počet obcí zahrnutých do přehledů EHD

273 224  249  298  331  

 

334 318 302  

 

Od roku 2003 funguje na stránkách EHD on line katalog přihlášených památek a interaktivní e-
mapa. 

 

Aplikace Online katalog EHD 
slouží především jako 
vyhledávač památek, které lze 
v daném regionu či obci 
v daný čas navštívit. 
Vyhledávat lze podle různých 
kritérií. Každá z položek 
katalogu, tzn. každá přihlášená 
památka má svou „stránku“ 
v katalogu, kde jsou všechny 
dostupné informace. Pokud je 
do vyhledávače zadána celá 
lokalita (kraj nebo obec), 
zobrazí se všechny informace 
o akcích, které tam v rámci 
EHD probíhají: informace o 
památkách, které jsou v dané 
lokalitě přihlášeny k EHD 
(jejich popis, adresa, fotografie 
a popis akcí, které se uvnitř 
konají), akce celoměstského 
charakteru, které v daném městě lze navštívit (jejich seznam, popis, datum a místo konání), 
informační centrum (vč. kontaktních údajů) a lokální garant (tedy subjekt, který v dané lokalitě vše 
organizuje). Podrobný katalog vychází též na CD-ROM, který je distribuován všem lokálním 
garantům 

Úvodní strana CD-ROM a online katalogu památek 

 

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.  

 

 

 



 

17. KONFERENCE SHS ČMS – Hradec Králové 

   

V pořadí již 17. 
konferenci pořádalo 
Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a 
Slezska spolu se 
Statutárním městem 
Hradec Králové a 
Královéhradeckým, 
Pardubickým a 
Libereckým krajem. 
Odborná konference  
na téma – Život v 
památkách, proběhla 
ve dnech 4. a 5. října v 
Hradci Králové v 
kongresovém centru 
Aldis za účasti 
představitelů 
samospráv krajů, měst a 
obcí, architektů a 
památkářů. Na programu byly referáty, setkání – ať oficiální nebo i ta kuloární – a exkurze 
(Litomyšl, Kuks, Hradec Králové).  

  

  

Téma konference se odrazilo už v úvodním vystoupení historika architektury Zdeňka Lukeše – 
Památková péče na křižovatce, kde zaznělo jakési desatero podnětů k zamyšlení, jak dál v dialogu 
při nové zástavbě v městech. Architekt Lukeš podtrhl mimo jiné odpovědnost za rozhodnutí, 
tolerance k jiným uměleckým názorům a soustavné vzdělávání jak památkářů, tak architektů. 
Následovaly příspěvky vlastníků památek ( i soukromých ), pohledy architektů, archeologů i 
uživatelů; byly uváděny konkrétní příklady přestaveb a revitalizací objektů. V programu byl zařazen 
výjezd do Litomyšle ( adaptace zámeckého pivovaru na ubytovací zařízení YMCA ) a exkurse do 
Kuksu ( Hospital Kuks) a Regiocentra Hradec Králové. V rámci konference se uskutečnila vernisáž 
nově upravené královské předsíně  katedrály Sv. Ducha v Hradci Králové, která zahájila oslavy 700. 
výročí katedrály a společenský večer v Muzeu 

východních Čech. 

(viz Příloha č. 4 Vladimír Přibyl: Byli jsme při tom – konference Život v památkách  

 

 

 

 

 

 

 



Členská základna 

 

Statistický přehled v období 1. ledna 2007 – 31. prosince 2007 

 

 

  ke dni   1. ledna 2007               31. prosince 2007   

 

Počet řádných členů      198      198 

Počet přidružených členů        7                    8 

     --------------------------------------------------------------------- 

Celkem      205     206 

 

Nové členství v roce 2007 

 

řádní členové:   Městská část Praha 5 

                                               Městská část Praha – Troja 

Přidružení členové:                Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu    

 

Vystoupili: 

Řádní členové:  Město Plasy 

                                               Město Přeštice 

Orgány Sdružení 

 

Výbor Sdružení   

řídí činnost Sdružení mezi sněmy a odpovídá za hospodaření a majetek Sdružení. Činnost výboru 
Sdružení řídí předseda. 

 

ZASEDÁNÍ V ROCE 2007:  

77. zasedání  30. března 2007 v Telči 

78. zasedání  12. dubna 2007 v  Brně 

79. zasedání  12. dubna 2007 v  Brně – ustavující 

80. zasedání  16. listopadu 2007 v Praze  - v Senátu Parlamentu ČR 

 

 

 

 

 



Složení výboru Sdružení po VII. řádném sněmu v roce 2007 : 

 

     

Kraj člen výboru - obec, městská část 

Městská část Praha 1 

Městská část Praha 2 

hlavní město Praha  

Městská část Praha 7 

České Budějovice 

Soběslav 

Jihočeský kraj 

Tábor 

Boskovice 

Brno 

Jihomoravský kraj 

Vyškov 

Bečov nad Teplou 

Cheb 

Karlovarský kraj 

Ostrov 

Jihlava 

Pelhřimov 

Kraj Vysočina 

Telč 

Hradec Králové 

Jičín 

Královéhradecký kraj 

Nové Město nad Metují 

Česká Lípa 

Turnov 

Liberecký kraj 

Železný Brod 

Frýdek – Místek 

Nový Jičín 

Moravskoslezský kraj 

Příbor 

Náměšť na Hané 

Olomouc 

Olomoucký kraj 

Šternberk 

Chrast 

Letohrad 

Pardubický kraj 

Svitavy 

Plzeňský kraj Klatovy 



Spálené Poříčí 

Stříbro 

Beroun 

Jílové u Prahy 

Středočeský kraj 

Slaný 

Česká Kamenice 

Kadaň 

Ústecký kraj 

Terezín 

Kroměříž 

Luhačovice 

Zlínský kraj 

Vizovice 

 

Předsednictvo Sdružení 

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

ZASEDÁNÍ V ROCE 2007:  

85. zasedání  19. ledna 2007  v Praze 

86. zasedání    2. března 2007 v Praze 

87. zasedání  30. března 2007 v Telči 

88. zasedání  15. května 2007 v Praze 

89. zasedání  15. června 2007  v Praze 

90. zasedání  13. července 2007 v Praze 

91. zasedání    7. září 2007 v Uherském Hradišti 

92. zasedání    5. října 2007 v Hradci Králové 

93. zasedání    7. prosince 2007 v Praze – na Ministerstvu kultury ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Složení předsednictva Sdružení po VII. řádném sněmu v roce 2007  

 

 

 

   

 předseda  Mgr. Petr Sedláček 

 místostarosta města Kroměříž 

 Zlínský kraj 

 1. místopředseda 

  

 Ing. Petr Hejma 

 starosta Městské části Praha 1 

 Hlavní město Praha 

 2. místopředseda  Mgr. Ivan Týle 

 starosta města Nový Jičín 

 Moravskoslezský kraj 

 RNDr. Barbora Javorová 

 1. náměstek primátora města Brno 

 Jihomoravský kraj 

 Olga Haláková 

 starostka města Bečov nad Teplou 

 Karlovarský kraj 

 Mgr. Richard Koníř 

 místostarosta města Jičín 

 Královéhradecký kraj 

 PaedDr. Jiří Kulhánek 

 starosta města Kadan 

 Ústecký kraj 

 RNDr. Ladislav Šnevajs 

 náměstek primátora města Olomouc  

 Olomoucký kraj 

 RNDr. Ivo Rubik 

 Starosta města Slaný 

 Středočeský kraj 

 Mgr. Jiří Brýdl 

 starosta města Svitavy 

 Pardubický kraj 

 Pavel Tóth 

 místostarosta města Stříbro 

 Plzeňský kraj 

 Ing.arch. Martin Jirovský, Ph.D. 

 místostarosta města Tábor 

 Jihočeský kraj 

 Hana Müllerová 

 místostarostka města Telč 

 Kraj Vysočina 

 členové 

  

  

 PhDr. Hana Maierová 

 starostka města Turnov 

 Liberecký kraj 

 

 

  



 

 

 

Kontrolní komise 

 

je kontrolním orgánem Sdružení. Dohlíží na dodržování stanov Sdružení a obecně závazných 
předpisů v činnosti Sdružení, prověřuje stížnosti a oznámení, navrhuje opatření k nápravě 
zjištěných nedostatků  a kontroluje plnění úkolů programového prohlášení a usnesení sněmu. 
Rozhoduje o odvolání člena proti vyloučení. Vždy do 31. 3. každého roku provádí kontrolu činnosti 
a hospodaření Sdružení za uplynulý rok a předkládá výboru Sdružení písemnou zprávu o jejím 
výsledku. 

 

ZASEDÁNÍ V ROCE 2007:  

 

  

9. zasedání   2. března v Praze 

1. zasedání  12. dubna v Brně - ustavující 

2. zasedání    3. října  v Hradci Králové  

 

Složení kontrolní komise Sdružení po VII. řádném sněmu v roce 2007  

 

 

kraj  
Člen kontrolní komise
(obec - městská část)  

Zástupce obce - městské části  

hlavní město Praha 

 

  Městská část Praha 5

 

  

Aleš Kohout 

radní  

 

Jihočeský kraj    Bechyně 
Jaroslav Matějka 
starosta  

Jihomoravský kraj  
  Znojmo 

  

 

Ing. Petr Nezveda 

starosta 

 

Karlovarský kraj    Karlovy Vary 
Jiří Dietz 
uvolněný zastupitel 

Kraj Vysočina 

 

    

 Polná 

 

 

Ing. Jindřich Skočdopole  

starosta 



  

 

Královéhradecký kraj 

     

 

   

Rychnov nad Kněžnou

 

 

 

Jaroslav Kos 
pověřen  

 

Liberecký kraj 

 

   Jablonec nad Nisou  

Moravskoslezský kraj 

 

    

 

 

Fulnek 

 

 

 

 

Ing. Josef Dubec 

starosta  

 

 

 

Olomoucký kraj 

 

Pardubický kraj 

 

   Uničov 

Iveta Janků místostarostka 

 

Mgr. Petr Řezníček 
místostarosta  

Plzeňský kraj   Tachov 
Jiří Struček 
místostarosta  

Středočeský kraj    Boseň 
Marie Pšeničková 

starostka 

Ústecký kraj    Klášterec nad Ohří 
Jan Houška 
starosta  

Zlínský kraj    Kelč 
Ing. Stanislav Pitrun 
starosta  

 

 

 

 

 



 

 

Prezentace  Sdružení  ve  
Slovenské republice 

 

Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska 
navázalo užší spolupráci 
s příspěvkovou organizací 
Ministerstva zahraničních věcí – 
Česká centra. V  Českém centru  
Bratislava prezentovalo  výstavu 
„Oceněná města aneb Jak 
uchopit genia loci v historickém 
prostředí“ a zároveň svoji 
činnost vážící se k Programu 
regenerace a z dalších činností 
především Dny evropského 
dědictví v ČR. Vernisáž výstavy 
a prezentace Sdružení se konala 
ve středu 24. října 2007 v 17.00 
hodin v koncertní síni kláštera 
klarisek, Farská 4, Bratislava za 
účasti českého velvyslance na 
Slovensku JUDr. Vladimíra Galušky  a slovenské odborné veřejnosti. 

Vystoupení dětského sboru Vlčnovjánek v Bratislavě 

 

Stále aktualizovaná putovní výstava je věnována 
dlouhodobému rozsáhlému projektu Program 
regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón a zároveň 
představuje dosažené výsledky projektu v 
jednotlivých českých městech. Její uvedení na 
Slovensku  proběhlo v rámci Měsíce česko-
slovenské vzájemnosti. 

Zahájení předcházela tisková konference a 
prezentace Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska, která se konala téhož dne ve 
14.00 hodin v sídle nově otevřeného Českého 
centra Bratislava v ulici Na Vŕšku 1, Bratislava - 
Staré město. Po Bratislavě pak výstava putovala 
do Českého centra v Košicích, kde se vernisáž a 

prezentace Sdružení  konala v úterý  20. listopadu  za účasti představitelů Sdružení a Českého 
spolku, výstava pak byla přístupná po celý další měsíc v Českém centru. Sdružení historických sídel 
ve Slovenské republice prezentovala delegace vedená předsedou Sdružení Mgr. Petrem Sedláčkem: 
místopředseda  Mgr. Ivan Týle, starosta Historického města roku 2006 Polná ing. Jindřich 
Skočdopole, starosta nominovaného města Šternberka ing. Jaromír Sedlák, starosta obce Vlčnov Jan 
Pijáček a tajemnice Sdružení Mgr. Květa Vitvarová. Program doprovodil Dětský folklorní soubor 
Vlčnovjánek s cimbálovou muzikou Durancija z Vlčnova.   

 

 

 

 

 

 

Starosta historického města roku 2006 Polná 
ing.J. Skočdopole s předsedou Sdružení Mgr. 
Petrem Sedláčkem v Bratislavě 

 



 

Konference URBES  

 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Svaz měst a obcí ČR, Fakulta architektury 
ČVUT v Praze,  Spolek Carolinum a společnost Academy partners s.r.o.  spolupořádali ve dnech 27. 
– 28. listopadu 2007 v pořadí již druhou odbornou konferenci URBES, která se tentokrát konala v 
prostorách Masarykových kolejí ČVUT v Praze 6. Konference URBES 2007 je organickou součástí 
projektu URBES, což je soubor konferencí a diskusních fór zaměřených na problematiku vývoje 
kvality života v českých municipalitách. 

Název konference URBES 2007 – „Revitalizace měst v kontextu udržitelného rozvoje“ věrně 
dokresluje její obsahové pojetí, včetně všech specifik revitalizačních procesů. Úvodní příspěvek 
přednesl ministr kultury Mgr. Václav Jehlička, který zvážil roli ministerstva ve vztahu k městům a 
obcím. Naznačil, že ministerstvo se pod jeho vedením chce více věnovat kultuře „každodenního 
života“, což zahrnuje i architekturu, design a technickou kulturu; a dále větší spolupráci s ostatními 
resorty, protože kultura v běžném životě přesahuje pevné hranice.Na závěr uvedl, že ministerstvo je 
otevřeno dialogu. Ing. Daniel Toušek, náměstek ministra pro místní rozvoj promluvil o politice 
strukturálních fondů, předseda Svazu měst a obcí Ing. Oldřich Vlasák upozornil na dosažené 
výsledky v oblasti legislativně-ekonomické. Primátor hlavního města Slovenské republika 
Bratislavy Ing. Andrej Ďurkovský svým vystoupením, ve kterém se soustředil na současnou 
přeměnu města Bratislavy vlastně uvedl program konference. Ten byl rozdělen do hlavních 
tématických bloků: 

A) Revitalizace historických center 

Revitalizace města jakou součást strategie rozvoje hl. m. Prahy 
PhDr. Milan Turba, Útvar rozvoje hl.m. Prahy, odbor strategické koncepce 
. 
Premena sídliska na mesto (na príklade Petržalky) 
Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD.; hlavní architekt hl. m. SR Bratislavy 
. 
Revitalizace Centra Brna jako součást integrovaného plánu rozvoje města 
Ing. Dana Wendscheová, Ph.D., Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje 
. 

OKO nad Prahou 
Vlastimil Ježek, generální ředitel Národní knihovny České republiky 

. 
Hledání soudobých funkcí historických center měst 
Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.; Ústav památkové péče a renovací Fakulty architektury ČVUT 
.  
Právní regulace historických jader z hlediska zájmů památkové péče 
JUDr. Martin Zídek; Ministerstvo kultury, odbor památkové péče 
. 
Stavební zásahy do historických jader měst 
PhDr. Martina Veselá; Ministerstvo kultury, odbor památkové péče 
. 

Úloha historických staveb v urbanistickém celku 
Mgr. Jiří Vajčner; Ministerstvo kultury, odbor památkové péče 

. 
Urbanistická koncepce „město středověku“ - Hainburg nad Dunajem v letech 2001-2002 
Mgr. Stefan Scholz; Ústav dějin křesťanského umění, Katolická teologická fakulta Univerzity 



Karlovy v Praze 
. 
Arts management         
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.; děkan fakulty podnikohospodářské VŠE Praha 
. 

B) Revitalizace sídlišť 

. 
Od oprav domů ke kvalitnějšímu bydlení 
Prof. Karel Maier, CSc., Fakulta architektury ČVUT v Praze 

.  
Stát a regenerace sídlišť 
Ing. arch. Daniela Grabmullerová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

.  
Vývoj pozice sídlišť v organismu měst 
Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Přírodovědecká fakulta UK v Praze  
. 
Praktické zkušenosti z účasti veřejnosti na rozvoji sídlišť 
Mgr. Zdeněk Kvítek, PhD.; Občanské sdružení Hezké Jižní Město  
. 
Prostředí sídlišť v ČR a v zahraničí: vybrané aspekty sociální udržitelnosti 
Ing. Petr Sunega, Sociologicky ustav AVCR  

C) Strategie regenerace brownfields 

  

Revitalizace brownfields v centrálních částech měst - odraz proměny hodnotových kritérií v 
projektech nového využití průmyslového dědictví 

PhDr. Benjamin Fragner, Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze 

  

Změny tváře Ostravy         

RNDr. Lukáš Ženatý, PhD.; náměstek primátora statutárního města Ostravy 

  

Městské centrum Ostravy: současnost a vize pro jeho budoucnost  
Ing. arch. Vladimír Kružík, HELIKA, a.s. 

  

Praktické zkušenosti z revitalice brownfields 

Ing. Leoš Anderle, ředitel divize developmentu  Sekyra Group a.s. 

  

Identifikace a vyhodnocování potenciálu nového rozvoje - databáze   objektů a areálů 

Ing. arch. Petr Vorlík, FA ČVUT 

  

Sociální a kulturní aspekty regenerace brownfields  

Doc.  PhDr. Matějů, Katedra teorie kultury FF UK 

D) Role a odpovědnost při financování revitalizačních procesů 



  

Způsoby financování revitalizačních projektů 

Ing. Oldřich Bronec, CSc.; Mott MacDonald, s.r.o. 

  

Úloha samosprávy při zajišťování revitalizačních projektů 

Dr. Petr Jüptner 

  

Strukturální fondy EU a jejich využití při financování revitalizačních projektů v novém 
programovacím období 

Ing. arch. Kamila Matoušková; Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

  

Odstraňování dlouhodobé nezaměstnanosti jako součást procesu revitalizace měst a regionu - 
pilotní projekt ESF 

Ing. Ivan Noveský, Cofet, a.s. 

                                                                                      

Možnosti financování obnovy památkových objektů ze strukturálních fondů EU a příprava žádosti o 
grant 

Mgr. Michal Tlusták, Národní památkový ústav 

  

Právní aspekty financování revitalizačních projektů 

Mgr. Kamil Blažek, Linklaters 

 

E) Impulsy rozvoje měst – „Sport“ (pro URBES 2007) 

  

Sport na počátku třetího tisíciletí  

Doc.PhDr. Josef Dovalil, CSc.; Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 
místopředseda Českého olympijského výboru 

  

Kvalita života a sport v městských aglomeracích 

Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.; rektor Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA 

  

Víceúčelové arény jako veřejné statky, jejich vícezdrojové financování v zahraničí 

JUDr. Aleš Hušák, generální ředitel SAZKA, a.s. 

      

Plnohodnotné sportovní vyžití zdravotně postižených – bariéry, impulzy, programy, řešení 

Doc.PhDr. Jaroslav Potměšil, CSc.; Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

  

Legislativní a institucionální opatření pro podporu sportu a možnosti jeho vícezdrojového 



financování 

Doc. PhDr. František Dvořák, CSc.; předseda České asociace univerzitního sportu, místopředseda 
Českého olympijského výboru 

  

Sport a sportovní stavby – nezastupitelný městotvorný faktor při rozvoji měst 

Prof. Ing. Arch. Arnošt Navrátil, CSc.; České vysoké učení technické, Fakulta architektury 

  

Praha olympijská – příležitost pro město 

Ing. Jiří Zedníček, místopředseda Českého olympijského výboru 

 

V závěrečném slově prezidenta konference  JUDr. Michal Illnera zaznělo i téma příštího roku , kdy 
se pozornost zaměří více i na  revitalizací zájmového území městských regionů – vzath města a 
regionu. 

 

Internetové stránky Sdružení v roce 2007 

 

V roce 2006 výbor Sdružení na svém jednání rozhodl o vypsání výběrového řízení na dodavatele 
nových webových stránek. Zvítězila firma MPresent s.r.o., která od ledna 2007 spustila nové 
komplexní internetové stránky s vlastním redakčním systémem, včetně nového katalogu EHD.  I 
přes počáteční problémy s různými funkcemi stránek se podařilo v průběhu prvních pár měsíců 
„doladit“ celý systém k téměř bezproblémové funkčnosti. V současné době sekretariát kompletně 
zajišťuje pomocí redakčního systému téměř denně aktualizace stránek, čímž byla ušetřena značná 
část finančních prostředků na správu internetových stránek. V průběhu roku sekretariát také 
kompletně aktualizoval, 
na základě dotazníků 
rozeslaných po 
komunálních volbách, 
veškeré databáze 
sdružení. 

 

Internetové stránky 
Sdružení byly navrženy a 
realizovány tak, aby 
informovaly o činnosti a 
poslání Sdružení a aby 
usnadnily komunikaci 
Sdružení s veřejností i 
s členy. Na stránkách 
jsou uváděny informace 
o veškerých aktivitách 
Sdružení, včetně Dnů 
evropského dědictví, 
dotýkají se i odborné 
problematiky - např. v 
oblasti Programu 
regenerace městských 

Úvodní stránka www.shscms.cz



památkových rezervací a zón.  Členové Sdružení mají přístup do autorizované části, kde lze najít 
interní informace a nabídky Sdružení. Vzhledem k různým úrovním přístupu i k různým účelům, ke 
kterým jsou stránky určeny, využívá portál SHS všechny dostupné internetové technologie a 
uživatelsky příjemné rozhraní.  

 

Celý portál www.shscms.cz je rozdělen do tří sekcí: 

  

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

SHS ČMS - (tzv. vínové stránky) jsou určeny členům Sdružení a přístup do nich je autorizován 
uživatelským jménem a heslem. 

 EHD ( www.ehd.cz)  - speciální portál věnovaný Dnům evropského dědictví; umožňuje nejen sběr 
dat pomocí internetu, ale také jejich prezentaci v plné šíři v Online katalogu EHD a e-mapě EHD. 
Data jsou tak přehledná a snadno dostupná všem zájemcům o EHD. Tento informační portál byl 
v roce 2004 prezentován na setkání národních garantů EHD ve Štrasburku a prezentace se setkala 
s velkým zájmem národních garantů z mnoha zemí. 

 

Dalším nástrojem pro přímou komunikaci Sdružení s širokou veřejností nebo mezi členy Sdružení 
jsou Aktuality ( možno též říci vývěsková služba)  a Diskusní fórum. 

 

Největší zájem o stránky Sdružení lze zaznamenat v srpnu a hlavně v září (až 14 tisíc přístupů), kdy 
se chystají a probíhají EHD. Vždy od března mohou lokální garanti prostřednictvím portálu EHD 
přihlašovat památky k EHD a milovníci památek zde zase hledají zajímavé cíle pro svůj volný čas. 
Hojně je využívána databáze památek a vyhledávání v katalogu, které umožňuje zvolit si různá 
kritéria hledaného objektu či akce.  

     Měsíc Návštěvnost webů 
www.shscms.cz  nebo 
www.ehd.cz 

 

Květen  2562 návštěv 

Červen  2483 návštěv 

Červenec  2077 návštěv 

Srpen  4145 návštěv 

Září 14499 návštěv 

 

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

 

Závěrem lze konstatovat, že internetová prezentace činnosti Sdružení má již nezastupitelnou roli v 

http://www.shscms.cz/
http://www.ehd.cz/
http://www.shscms.cz/
http://www.ehd.cz/


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. 

 

 

 

Připomínkování legislativních norem 

 

Sdružení od svého vzniku spolupracuje s příslušnými ministerstvy a Parlamentem ČR při tvorbě 
legislativních norem, které ovlivňují ekonomické a právní postavení obcí i jejich hospodaření. 
Specifické problémy historických sídel byly vždy uplatňovány při úpravě právních norem a 
navrhování nových právních norem či koncepčních materiálů. V roce 2007 se Sdružení konkrétně 
podílelo při  zpracovávání podkladů pro návrh státní  kulturní politiky a dále na přípravě materiálu 
Podněty ke věcnému záměru památkového zákona  a ke koncepci památkové péče, který 
ministerstvo kultury zpracovalo. Předseda Sdružení je členem pracovního týmu pro zpracování 
nového památkového zákona, předsedové regionálních sekcí Sdružení jsou členy komise ministra 
kultury pro optimálnější nakládání s památkovým fondem v rámci působnosti územních odborných 
pracovišť NPÚ v jednotlivých krajích. 

 

 

Mezinárodní spolupráce 

 

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

Sdružení rovněž nepřetržitě udržuje styky s obdobnou organizací na Slovensku, se Združením 
historických miest a obcí Slovenskej Republiky. V roce 2007 proběhl i u slovenských partnerů 
sněm ( účastnil se předseda Sdružení ), který zvolil nové předsednictvo, v jehož čele stojí  Mgr. 
Pavol Balžanka,  primátor města Bánsá Štiavnica. Delegace Združenia, vedená Mgr. Alžbetou 
Staníkovou, viceprimátorkou města Zvolen  se účastnila Národního zahájení EHD v Uherském 
Hradišti.Zástupci několika čelnských měst navštívili presentaci Sdružení v Bratislavě a Košicích ( 
viz výše). 

V tomto roce Sdružení navázalo bližší kontakty i se slovenským ministerstvem kultury, sekcí 
kulturního dědictví a s neziskovou organizací  Společnost pro památky Obnova v rámci přípravy 
mezinárodní spolupráce při řešení projektu Dny evropského dědictví. 

 

 

Prezentace Sdružení a jeho činností na veletrhu 

 

Holiday World 2007, Středoevropský veletrh cestovního ruchu, 22. - 25. února, Výstaviště Praha – 
účast umožnila Česká centrála cestovního ruchu na svém stánku 

RENOVA stavební veletrh pro obnovu památek a historických sídel, 22. – 24. března, Olomouc – 



výstava  Oceněná města aneb Jak uchopit genia loci v historickém prostředí 

 

 

Prezentace Sdružení a jeho činností v médiích 

 

Mediálním partnerem Sdružení je od roku 2003 Český rozhlas a od roku 2004 časopis Místní 
kultura. 

Sdružení dále úzce spolupracuje s časopisem Veřejná správa, který věnuje problematice obnovy 
historických sídel již tradičně  přílohu, dále s časopisem Moderní obec, který se těmito otázkami 
také zabývá a věnuje již od roku 1997 Cenu časopisu Moderní obec některé z obcí soutěžících  o 
Cenu  v Programu regenerace MPR a MPZ ( viz Mezinárodní den památek a sídel). 

Patnáctiletému výročí existence Programu regenerace se věnovaly i  Zprávy památkové péče č. 5, 
periodikum vydávané Národním památkovým ústavem, které kromě odborných článků zveřejnily i 
anketu k využívání finančních prostředků s názory a články členů Sdružení. 

 

Časopis Folklórního sdružení ČR  Folkór  presentoval Sdružení historických sídel v obsáhlém 
článku „ Folklór provází naši bohatou historii“ v č. 9/2007. 

Sdružení pořádá tradičně  tiskové konference k Mezinárodnímu dni památek a sídel, vyhlášení 
Historického města roku a  k Národnímu zahájení Dnů evropského dědictví. Další tiskové 
konference jsou věnovány odborným konferencím. Tato témata jsou také presentována v reginálním 
tisku a regionálních vysíláních. 

 

 

Sekretariát Sdružení 

 

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

 

Personální obsazení sekretariátu v roce 2007: 

Mgr. Květa Vitvarová, tajemnice 

PhDr. Lenka Štětinová  

Mgr. Ondřej Chrást 

 

Změna adresy sídla 

 

Od 1. července 2006 Sdružení sídlí na adrese Opletalova 29, 110 00 Praha 1. 

 

Přílohy : 

 

 

1. Hospodářské výsledky Sdružení, k dispozici po účetní uzávěrce ( březen 2008)  



2. Usnesení VII. sněmu SHS ČMS v Brně 

3. Prohlášení SHS ČMS k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 

4. Vladimír Přibyl: Byli jsme při tom – konference Život v památkách   

 

 

 

 


