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Úvodem…. 
 
 

ZZZZ    HHHHISTORIE ISTORIE ISTORIE ISTORIE SSSSDRUŽENÍDRUŽENÍDRUŽENÍDRUŽENÍ    
 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ( SHS ČMS ) vzniklo v roce 
1990 z iniciativy starostů historických měst, kteří si po změně režimu 
uvědomili, nakolik je naše republika bohatá na kulturní bohatství a nakolik 
právě toto bohatství minulými poměry utrpělo. Za dobu své existence se 
Sdružení stalo významným činitelem na poli propagace kulturního dědictví  

a péče o ně. Sdružení je partnerem významných institucí, mezi nimiž v prvé řadě můžeme 
jmenovat  Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj. Sdružení je také členem 
významné evropské organizace na poli péče a propagace kulturního dědictví Europa 
Nostra a aktivně se připojilo  k  tvorbě několika právních norem, které se dotýkaly péče  
o nemovité památky a specifických problémů historických sídel.  

 

PPPPOSLÁNÍ OSLÁNÍ OSLÁNÍ OSLÁNÍ SSSSDRUŽENÍDRUŽENÍDRUŽENÍDRUŽENÍ        
 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (dále Sdružení) je zájmové sdružení 
právnických osob. Účelem a cílem této dobrovolné, zájmové, nestranické a nevládní 
organizace je aktivně přispívat k vytváření podmínek a účinných nástrojů pro zachování 
kulturního dědictví, zejména pak pro regeneraci území historických sídel včetně 
zlepšování stavu životního prostředí, dále pro jeho propagaci a pro jeho trvale udržitelné 
využívání. 
 
K dosažení těchto cílů Sdružení zejména: 
popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví 
především historických sídel, 
pořádá veřejnosti přístupné kulturní, společenské a propagační akce (přednášky, výstavy, 
odborné semináře a konference apod.), 
vydává Internetové stránky a tiskoviny propagující témata související s účelem a cílem 
Sdružení a s jeho aktivitami, zveřejňuje problémy a specifika historických sídel, 
uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě právních norem a navrhování 
nových právních norem, které ovlivňují ekonomické a právní postavení obcí i jejich 
hospodaření, 
poskytuje veřejnosti informační služby, jimiž naplňuje účel a cíle Sdružení, a to včetně 
užití a přístupu k veřejně provozovaným informačním a datovým sítím, 
popularizuje a zveřejňuje účel Sdružení a jeho činnosti, jakož i činnosti svých členů,  
i prostřednictvím veřejně přístupných informačních a datových sítí, 
spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli Sdružení, které 
působí v ČR i v zahraničí. 
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ČČČČINNOST INNOST INNOST INNOST SSSSDRUŽENÍDRUŽENÍDRUŽENÍDRUŽENÍ    
 
Již od roku 1991 Sdružení pořádá v rámci rozsáhlé evropské kampaně Dny evropského 
dědictví (European Heritage Days – EHD), počínaje rokem 1998 se stává hlavním 
gestorem této rozsáhlé celoevropské akce, která stále probíhá pod patronací Rady Evropy.  
Významná spolupráce existuje také s Ministerstvem kultury ČR, které realizuje Program 
regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón, u jehož 
zrodu Sdružení stálo a k němuž na základě vládního usnesení z r. 1994 Sdružení ve 
spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pořádá 
soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci. Vítěz této soutěže zároveň obdrží titul 
Historické město roku. Dále Sdružení pořádá semináře a konference s odbornou 
tematikou. 
 
Sdružení historických sídel má k 1.12. 2006 celkem 205 členů, z toho 7 přidružených. 
 
Mediálním partnerem Sdružení je od roku 2003 Český rozhlas a od roku 2004 časopis 
Místní kultura. Sdružení dále spolupracuje s časopisem Moderní obec a Veřejná správa.  
 
Sdružení bylo i v roce 2006 členem zahraniční organizace, která se zabývá ochranou 
historického dědictví: Europa Nostra. Další zahraniční spolupráce se rozvíjí především při 
projektu Dnů evropského dědictví, které jsou organizovány pod záštitou Rady Evropy  
a průběžně spolupracuje s partnerskou organizací na Slovensku – Združenie historických 
miest a obcí Slovenskej republiky.  
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DDDDNY EVROPSKÉHO DĚDICTNY EVROPSKÉHO DĚDICTNY EVROPSKÉHO DĚDICTNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ VÍ VÍ VÍ (E(E(E(EUROPEAN UROPEAN UROPEAN UROPEAN HHHHERITAGE ERITAGE ERITAGE ERITAGE DDDDAYSAYSAYSAYS) ) ) ) 
2006 2006 2006 2006 VVVV    ČČČČESKÉ REPUBLICEESKÉ REPUBLICEESKÉ REPUBLICEESKÉ REPUBLICE    

 
 

DDDDny evropského dědictví (dále jen EHD)ny evropského dědictví (dále jen EHD)ny evropského dědictví (dále jen EHD)ny evropského dědictví (dále jen EHD) jsou již tradiční akcí 
pořádanou SHS ČMS pro širokou veřejnost. EHD jsou příležitostí 
pro propagaci cílů, které se Sdružení snaží naplňovat i pro 
propagaci samotného Sdružení, jako aktivního činitele na poli 
péče o památky a v neposlední řadě jsou EHD významnou 
kulturní událostí, na kterou se těší především milovníci historie  
a památek. EHD svým charakterem každoročně oživují 
regionální památky po celé republice, dávají nahlédnout do 

méně známé historie jednotlivých krajů a oblastí a každoroční hojná návštěvnost se pro 
nás stává vzpruhou a motivací k pokračování v našem úsilí o docenění významu 
historického dědictví a jeho ochrany a obnovy. 
      EHD jsou celoevropskou událostí, která probíhá pod záštitou Rady Evropy, evropské 
zahájení  ročníku 2006 proběhlo v Ruské republice v  městě Kazaň a za Sdružení se ho 
zúčastnili předseda Sdružení Mgr. Petr Sedláček a člen předsednictva Mgr. Jiří Hyksa.  
 
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: 

a)  veřejnosti běžně nepřístupná  nebo 
b) otevřená v době EHD zdarma  nebo 
c)  nabízí slevu na vstupném ( min 50% )  
d)  případně obohacuje běžnou prohlídku programem  navíc či ukázkami, které 

nejsou v běžném režimu 
     Vzhledem k tomu a také proto, že se památky přihlašují do systému elektronicky, 
uspořádal sekretariát Sdružení vždy ve spolupráci s předsedou regionální sekce  pro 
všechny, kteří se tématice Dnů evropského dědictví, přihlašování památek i koncepci Dnů 
v regionech soustavně věnují ( tzv. lokální garanti), v jednotlivých regionech odborné odborné odborné odborné 
semináře EHDsemináře EHDsemináře EHDsemináře EHD.  Během měsíců února a březen bylo uskutečněno v členských městech 
celkem 14 seminářů. 

 
     Každým ročníkem se přihlašujeme k určité tématice, v tomto roce bylo přihlašujícím 
doporučeno národnínárodnínárodnínárodní tématématématéma „Otisk slavných jmen – historické objekty v nichž žili slavní 
lidé“. Tato tematika je tentokrát věnována všem těm, kteří se nějakým způsobem zapsali 
do dění v našich obcích a městech, určitým způsobem ovlivnili naši minulost. Nemusí  
vždy jít jen o  „velké“ činy. Někdy ještě větší údiv vzbuzuje to, co vytvořili a dokázali lidé 
všeobecně neznámí, zdánlivě docela obyčejní a přitom velcí – svými schopnostmi, 
charakterem, statečností v překonávání překážek i vůlí něco dokázat a vytvořit pro 
ostatní, pro krásu krajiny, zvelebení okolí. Jak z konečného ohlasu vyplynulo, byla tomuto 
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tématu věnována většina doprovodných programů, výstavky a koncerty na počest či 
připomenutí dávných rodáků, občanů  a i mecenášů. 
        
Výběrové řízení na 
hostitelské město Národního Národního Národního Národního 
zahájení EHD, zahájení EHD, zahájení EHD, zahájení EHD, které 
Sdružení pro své    členy    
každoročně vypisuje, 
vyhrálo město Jičínměsto Jičínměsto Jičínměsto Jičín, které 
připravilo na dny  8. a 9. 
září bohatý program.  
Zahájení se konalo v sobotu 
9. září 2006 na Valdštejnově 
náměstí v Jičíně pod záštitou 
a za osobní účasti  hejtmana 
Královéhradeckého kraje 
Ing. Pavla Bradíka, kdy po 
komponovaném pořadu 
byly Dny evropského dědictví za účasti ministra pro místní rozvoj Mgr. Petra Gandaloviče 
a dalších oficiálních představitelů politické a kulturní reprezentace oficiálně otevřeny.  
     Slavnostní zahájení a oslavy Dnů evropského dědictví připravilo město jako 
připomínku svého „ velikána „  Albrechta z Valdštejna, který si zvolil za své sídelní město 
právě Jičín. Počínaje rokem 1624  přestavují  italští architekti celé město, vévoda  zve do 
města jezuity, zakládá gymnázium, plánuje vznik univerzity, biskupství, připravuje 
zakládání četných klášterů, stává se úspěšným ekonomem a manažerem rozvoje celého 
území svého dominia. Ovlivňuje celý život regionu, zve kartuziánský řád do i nedalekých 
Valdic, kde je také v klášteře později poprvé pochován.  
    Nejen vévodovy  stavitelské počiny, ale stejně tak i jeho rozsáhlá celoživotní vojenská 
činnost přispěla k formování dějin Jičína a celého okolí. Tímto územím procházelo  
i později velmi rušné vojenské dění. Proto si jičínští zvolili své motto oslav : Tou Jičínskou 
bránou, šel vojáček s pannou…, aneb „ Jak šly vojenské dějiny Jičínskem“. Zajímavý 
program, který město připravilo se odvozoval od vojenské historie města, které se 
nedobrovolně stalo svědkem mnoha historických vojenských operací, probíhal v různých 
částech města. Účastníci dostávali k tomuto účelu zhotovenou verzi historické „Vojenské 
knížky“, obsahující text o EHD, plán města a soupis památek, kam jim vojáci 
v historických uniformách dávali razítka za shlédnutí nabízených pamětihodností a účastí 
v soutěžích. Účastníci podle počtu razítek a na základě své aktivity pak byly povyšováni 
do vojenských hodností a z generálů byl na závěru slavností určen maršál.  
                        
     Součástí  oficiálního programu Národního zahájení bylo již tradičně i předání  titulůpředání  titulůpředání  titulůpředání  titulů  
NositelNositelNositelNositel tradice lidových řemesel tradice lidových řemesel tradice lidových řemesel 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 tohoto programu je podpora uchovávání 
postupně mizejících tradičních technologií, jejich dokumentace a výchova pokračovatelů. 

Národní zahájení EHD v Jičíně 
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Letošním rokem se tak stalo u nás již po šesté. Jejich dosavadní počet ( 22 ) letošním rokem 
vzrostl o nových pět laureátů. Ocenění v tomto roce získali: pan Josef Hruška z Valašského 
Meziříčí, kovář a podkovář,  pan Jaroslav Sucháček st. ze Lhoty u Vsetína, výrobce 
kamenných brousků, paní Ludmila Kočišová, Vnorovy, zpracovatelka kukuřičného šustí, 
košíkářka paní Dana Ptáčková z Mozkovic a zpracovatelka slámy paní Miloslava 
Zatloukalová z Brodku u Konice. 
 
Tomuto tématu a řemeslné 
zručnosti nových nositelů 
byla věnována samostatná 
výstavavýstavavýstavavýstava ve Valdštejnské 
lodžii (letohrádek Albrechta 
z Valdštejna) v Jičíně, jejíž 
vernisáž proběhla (za osobní 
účasti vévody Albrechta) 
v předvečer slavnostního 
zahájení EHD v pátek 8. září  
a která byla otevřena až do 
15. září. 
 

Další již tradiční součástí Národního zahájení Dnů evropského dědictví se stalo 
Prohlášení Sdružení historických sídel ČMS kProhlášení Sdružení historických sídel ČMS kProhlášení Sdružení historických sídel ČMS kProhlášení Sdružení historických sídel ČMS k    návrhu státního rozpočtu na další roknávrhu státního rozpočtu na další roknávrhu státního rozpočtu na další roknávrhu státního rozpočtu na další rok, 
v tomto případě na rok 2007. V tomto textu (viz příloha č. 1) vyjadřují členové Sdružení 
svou podporu již zavedeným datačním titulům Ministerstva kultury. Sdružení apeluje na 
vládu a zástupce Parlamentu České republiky, aby naplnili památkové programy nezbytně 
potřebnými financemi. Prohlášení je čteno (vzhledem k spolupráci s Českým rozhlasem) 
v hlavních zprávách a zároveň poskytnuto ČTK, dále je obdrží odpovídající Výbory 
Poslanecké sněmovny a Senátu a příslušní ministři.  
 

 
     Ke Dnům evropského dědictví se v tomto ročníku  připojilo 1 056 památek, které byly 
doprovázeny 504 doprovodnými akcemi v celkem  318 městech a obcích. Všechny 
památky a doprovodné akce, které se k Dnům evropského dědictví připojily, navštívilo dle 
hrubého odhadu cca 600 000 návštěvníků .  
 
    Po šestnácti létech trvání EHD u nás můžeme říci, že se  zářijové Dny evropského 
dědictví staly přirozenou součástí kulturního života dnes již několika stovek našich měst  
a potažmo i tradicí, na kterou se těší nejen všichni milovníci historie, umění a památek, 
ale i např. turismu. 
Národní zahájení a Dny evropského dědictví byly hodně 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. 
 

Výstava Nositelů tradice lidových řemesel  
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 Podrobné statistiky včetně předchozích ročníků najdete na www.ehd.cz - rubrika 
z historie/ročník 2006, Online katalog EHD, Statistické informace. 
 
Pro ilustraci vývoje Dnů evropského dědictví vPro ilustraci vývoje Dnů evropského dědictví vPro ilustraci vývoje Dnů evropského dědictví vPro ilustraci vývoje Dnů evropského dědictví v    ČR uvádíme:ČR uvádíme:ČR uvádíme:ČR uvádíme:    
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
počet lokálních garantů 218 187  181  217  237  237 220 
počet památek 807 692  737  944  1090  1072 1056 
počet akcí včetně celoměstských 472 286  312  446  561  538 504 
počet obcí zahrnutých do přehledů 
EHD 273 224  249  298  331  

334 
318 

 
 
   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).  
 
    Od roku 2003 funguje na stránkách EHD on line katalog přihlášených památek  
a interaktivní e-mapa. 
    Aplikaci e-mapa lze spustit přímo z portálu EHD nebo z Online katalogu EHD v přímé   
vazbě na konkrétní obec. Obce a objekty přihlášené k EHD se zobrazují na podkladu 
územního členění regionů v ČR a návštěvník EHD se tak může lépe zorientovat  
a naplánovat si vlastní program s ohledem na umístění jednotlivých objektů, které by rád 
navštívil.  
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FFFFOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ    
 
Sdružení bylo vyzváno Radou Evropy, aby se připojilo k jí vypsané mezinárodní 
fotografické soutěži „Mladí fotografují památky“. V souladu s myšlenkou Dnů evropského 
dědictví má akce podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských 
krajin uznávané památkové hodnoty – nejde jen o pouhou fotografickou akci, ale jde  
o výchovně vzdělávací aspekt uvědomování si hodnot kulturního dědictví. Sdružení  
o soutěži informovalo školy sítě UNESCO, tajemnice se účastnila setkání přidružených 
škol UNESCO v Luhačovicích a vyzvala je k účasti. Vyhlášení vítězů prvního ročníku 
v České republice (v evropském měřítku již 17. ročníku) by se stalo jednou součástí 
slavnostního shromáždění k Mezinárodnímu dni památek a sídel na Pražském hradě. 
 
 
 

SSSSOUTĚŽ OUTĚŽ OUTĚŽ OUTĚŽ PPPPROGRAMU REGENERACE ROGRAMU REGENERACE ROGRAMU REGENERACE ROGRAMU REGENERACE MMMMĚSTSKÝCH PAĚSTSKÝCH PAĚSTSKÝCH PAĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH MÁTKOVÝCH MÁTKOVÝCH MÁTKOVÝCH 

REZERVACÍ REZERVACÍ REZERVACÍ REZERVACÍ (MPR) (MPR) (MPR) (MPR) A A A A MMMMĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCHĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCHĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCHĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN  ZÓN  ZÓN  ZÓN (MPZ)(MPZ)(MPZ)(MPZ)    
 
Na základě aktivit tehdy se formujícího Sdružení a ve spolupráci s Ministerstvem kultury 
ČR byl vládním usnesením č. 209 ze dne 25. března 1992 ustaven Program regenerace 
MPR a MPZ jako nástroj záchrany a rozvoje i pevně daných organizačních  
a ekonomických podmínek obnovy kulturních hodnot a ozdravení životního prostředí, ale 
také jako vytvoření center rozvoje podnikatelských aktivit historických jader měst a obcí. 
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 objektu a zároveň obce, na 
jejímž území se památka nachází.  
Sdružení je členem Ústřední komise pro program regenerace MPR a MPZ Ministerstva 
kultury ČR.  

Po zakotvení Programu regenerace MPR a MPZ do života historických sídel přišlo 
Sdružení s myšlenkou oceňovat ta, která dosáhnou na tomto poli nejlepších výsledků. 
Proto byla na základě usnesení vlády České republiky č. 209/1992 dne 2. 11. 1994 
podepsána zřizovací listina Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace 
MPR a MPZ. Poprvé byla tato Cena udělena v roce 1995 a od té doby každým rokem 
probíhá soutěž o Cenu  ve všech regionech naší republiky. Tak i v tomto roce navštívila 
ústřední hodnotící komise  Ceny Programu regenerace, ve složení předseda a tajemnice 
Sdružení, zástupci ministerstev kultury a místního rozvoje celkem 14 měst, které se 
v regionech umístily na předních místech a postupně nominovala tři města, z nichž 
nejlepší bylo vyhlášeno vítězem a historickým městem roku. 
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MMMMEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDELEK A SÍDELEK A SÍDELEK A SÍDEL    
  
Slavnostní shromáždění   
u příležitosti Mezinárodního  
dne  památek  a  sídel  se 
uskutečnilo 18. dubna 2006 
již tradičně ve Španělském 
sále Pražského hradu. Celá 
slavnost byla organizována 
Sdružením historických 
sídel ČMS ve spolupráci 
s Kanceláří prezidenta 
republiky, Českým 
národním komitétem 
ICOMOS, Ministerstvem 
kultury ČR a Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR. Při 
tomto slavnostním 
shromáždění je každoročně vyhodnocena soutěž o cenu programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón za uplynulý rok, kterou zajišťuje 
Sdružení ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj,  
a jsou zde také udělovány Státní ceny za památkovou péči. Na Cenu za nejlepší přípravu  
a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2005 byla nominována města: 
 Polná, Česká Kamenice a Uherské Hradiště – vítězným městem bylo zvoleno a titul vítězným městem bylo zvoleno a titul vítězným městem bylo zvoleno a titul vítězným městem bylo zvoleno a titul 
Historické město roku 2005 získalo město Česká Kamenice.Historické město roku 2005 získalo město Česká Kamenice.Historické město roku 2005 získalo město Česká Kamenice.Historické město roku 2005 získalo město Česká Kamenice.    
Ocenění časopisu Moderní obec městu – které z pohledu periodika věnujícího se 
komunální sféře - dosáhlo výjímečného výsledku v Programu regenerace MPR a MPZ za 
rok 2005 obdrženo město 
Jimramov. 
Při tomto slavnostním aktu na 
Pražském hradě byla současně 
předána i Státní cena za 
památkovou péči akademickému 
malíři Prof. Karlu StrettiProf. Karlu StrettiProf. Karlu StrettiProf. Karlu Stretti, kterou 
ministr kultury ocenil výsledky 
dosažené v oboru restaurování 
malířských děl, s přihlédnutím 
k výsledkům jeho pedagogické 
práce a celoživotní snaze systémově 
řešit problém restaurování v širších souvislostech památkové péče.   
Program slavnostního zasedání ve Španělském sále oživilo vystoupení Dětského pěveckého 
sboru Motýlek při Hudební škole AM ve Vyškově pod vedením sbormistra Aleše Musila. 

Historické městské jádro České Kamenice 

Dětský pěvecký sbor Motýlek 
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KKKKONFERENCE ONFERENCE ONFERENCE ONFERENCE SHS ČMS SHS ČMS SHS ČMS SHS ČMS –––– K K K KARLOVY ARLOVY ARLOVY ARLOVY VVVVARYARYARYARY    
 
16. konference SHS ČMS na téma    
„„„„Obec a kulturní dědictví ve 21. Obec a kulturní dědictví ve 21. Obec a kulturní dědictví ve 21. Obec a kulturní dědictví ve 21. 
stoletístoletístoletístoletí““““    
    se uskutečnila 6. až 8. dubna 2006 
v Karlových Varech. 
 
Jednání konference probíhala 
v  Dvořákově sále v Lázních III., na 
první dny byla v rámci 
doprovodného programu připravena 
prohlídka podzemí Vřídelní 
kolonády, obsáhlá prohlídka města 
s odborným výkladem a  společenský večer v Poštovním dvoře. Ti účastníci, kteří v městě 
setrvali i po ukončení přednáškové části, mohli shlédnout renovovaný románský  relikviář 
sv. Maura v Bečově nad Teplou a prohlédnout si bečovský zámek i museum, večer byl pro 
ně ještě v Karlových Varech připraven koncert Karlovarského symfonického orchestru ve 
Dvořákově sále v Lázních III a v sobotu exkurze do Musea Jana Bechera . 
 
Na základě diskuse a výsledků konference vydalo Sdružení závěrečné prohlášení, viz 
příloha č. 2  na konci této výroční zprávy. 
 

• Své příspěvky na konferenci přednesli:Své příspěvky na konferenci přednesli:Své příspěvky na konferenci přednesli:Své příspěvky na konferenci přednesli:    
 
Bc. Miloš HlaBc. Miloš HlaBc. Miloš HlaBc. Miloš Hladkýdkýdkýdký, vedoucí památkové péče, Magistrát města Karlovy Vary 
„Výkon státní správy pověřené obce v oblasti státní  památkové péče“ 
Libuše ChrástováLibuše ChrástováLibuše ChrástováLibuše Chrástová, starostka města, Františkovy Lázně 
 „Malé město, velké lázně“ 
Ing. Pavel ČížekIng. Pavel ČížekIng. Pavel ČížekIng. Pavel Čížek, starosta, Město Spálené Poříčí 
„Problémy obnovy a využití památkových objektů v malých městech“ 
Ing. Tomáš HavelIng. Tomáš HavelIng. Tomáš HavelIng. Tomáš Havel, místostarosta, Město Beroun 
„ Beroun - moderní královské město“ 
Ing. Jan SochaIng. Jan SochaIng. Jan SochaIng. Jan Socha, starosta,Město Štramberk 
„Regenerace moravského Betléma - města Štramberka v letech 1990 - 2005" 
RNDr. Ivo RubíkRNDr. Ivo RubíkRNDr. Ivo RubíkRNDr. Ivo Rubík, starosta, Město Slaný 
„Město Slaný a kulturní dědictví (současnost a perspektiva)"   
     
Mgr. Tomáš HájekMgr. Tomáš HájekMgr. Tomáš HájekMgr. Tomáš Hájek, Dr., generální ředitel Národního  památkového ústavu, Praha  
“Ekonomika a kulturní dědictví“ 
RNDr. Tomáš VylitaRNDr. Tomáš VylitaRNDr. Tomáš VylitaRNDr. Tomáš Vylita, ředitel Referenčních laboratoří ČIL MZ ČR, Karlovy Vary 
„Vývoj balneotechniky v Karlových Varech z hlediska rozvoje lázeňského místa (historie 
jímání karlovarských terem a jeho zachovalé relikty“)  

 První konferenční den v Karlových Varech 
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Mgr. Ivan TýleMgr. Ivan TýleMgr. Ivan TýleMgr. Ivan Týle, starosta, Město Nový Jičín 
„Město Nový Jičín v proměnách času – odkazy historie a současnost“ 
 
Vladimír VihanVladimír VihanVladimír VihanVladimír Vihan, starosta Městské části Praha 1 
„Aktivity Městské části Prahy 1 v rámci Programu regenerace“ 
Doc.RNDr. Zdeněk Laštovička,CSc.,Doc.RNDr. Zdeněk Laštovička,CSc.,Doc.RNDr. Zdeněk Laštovička,CSc.,Doc.RNDr. Zdeněk Laštovička,CSc., prorektor Vysoké školy polytechnické v Jihlavě 
„Ojedinělé postavení památek Vysočiny na Seznamu světového dědictví UNESCO“ 
Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CScDoc. RNDr. Jiří Vaníček, CScDoc. RNDr. Jiří Vaníček, CScDoc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., prorektor Vysoké školy polytechnické v Jihlavě 
„Kulturní dědictví obce a atraktivita pro turisty“ 
Mgr. Jiří KlsákMgr. Jiří KlsákMgr. Jiří KlsákMgr. Jiří Klsák , archeolog – historik, Krajské muzeum v Karlových Varech 
„Možnosti památkového fondu Karlových Varů ve 21. století“                                                                                                                                            
Ing.Václav  KoubaIng.Václav  KoubaIng.Václav  KoubaIng.Václav  Kouba, projektant,  Karlovy Vary 
 „Sídlo vsazené do jedinečné přírodní konfigurace aneb nezastupitelnost svahů 
v urbanismu a architektuře města“ 
 
 Ing. Svatopluk Zídekng. Svatopluk Zídekng. Svatopluk Zídekng. Svatopluk Zídek, ČKAIT  
„Technické památky - dosud málo objevený fenomén českých měst“ 
PhDr. Josef ŠtulcPhDr. Josef ŠtulcPhDr. Josef ŠtulcPhDr. Josef Štulc, prezident ICOMOS 
„ICOMOS – Mezinárodní rada památek a sídel, její poslání a cíle ve 21. století“ 
Ing. Jan JanečekIng. Jan JanečekIng. Jan JanečekIng. Jan Janeček, starosta, Město Litomyšl 
 „Poslání kulturního dědictví a jeho budoucnost“ 
Ing. Ina TruxováIng. Ina TruxováIng. Ina TruxováIng. Ina Truxová, specialista na historické zahrady a parky, Národní památkový ústav, 
Praha 
„Mezinárodní soutěž Entente Florale - Kvetoucí sídla - v ČR a okolních  evropských 
zemích“                                     
MUDr. Jan SvobodaMUDr. Jan SvobodaMUDr. Jan SvobodaMUDr. Jan Svoboda, starosta, Město Cheb 
„Krajinná výstava bez hranic Cheb“ 
RSDr. Mgr. Stanislav JanotaRSDr. Mgr. Stanislav JanotaRSDr. Mgr. Stanislav JanotaRSDr. Mgr. Stanislav Janota, místostarosta, Město Příbor 
„Kulturní dědictví – nevyužité bohatství“ 
Ing.Vladimír HrabákIng.Vladimír HrabákIng.Vladimír HrabákIng.Vladimír Hrabák, vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje, Městský 
úřad v Prachaticích 
„Prachatice – 15 let programu regenerace –zkušenosti a perspektivy“ 
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SSSSEMINÁŘ V EMINÁŘ V EMINÁŘ V EMINÁŘ V JJJJIHLAVĚIHLAVĚIHLAVĚIHLAVĚ    
 
Vzhledem k všeobecnému zájmu a nabídce přidruženého člena Sdružení - Vysoké školy 
polytechnické v Jihlavě (VŠPJ),  byl uspořádán dne 19. ledna  2006 odborný seminář 
k tématu „Jak získat prostředky na obnovu památek a cestovní ruch z„Jak získat prostředky na obnovu památek a cestovní ruch z„Jak získat prostředky na obnovu památek a cestovní ruch z„Jak získat prostředky na obnovu památek a cestovní ruch z    fondu EU“fondu EU“fondu EU“fondu EU“.  
Seminář, který Sdružení pořádalo ve spolupráci s VŠPJ, se uskutečnil v prostorách této 
vysoké školy a  vzhledem k velkému počtu zájemců  (i ze strany nečlenských měst) 
proběhl ještě jednou, dne 21. února, opět v Jihlavě. 
 
PrvníPrvníPrvníPrvní    blok semináře byl věnován teoretickým přednáškám: blok semináře byl věnován teoretickým přednáškám: blok semináře byl věnován teoretickým přednáškám: blok semináře byl věnován teoretickým přednáškám:     
    
PaedDr. LadislavPaedDr. LadislavPaedDr. LadislavPaedDr. Ladislav Jirků Jirků Jirků Jirků, rektor,VŠPJ 
Společný regionální operační program – podpora rozvoji cestovního ruchu a obnově 
památek 
ing. Kamil Dörflering. Kamil Dörflering. Kamil Dörflering. Kamil Dörfler, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Finanční mechanismy EHP/Norsko – podpora ochrany movitého a nemovitého 
kulturního dědictví 
MgMgMgMgr. Zuzana Bauerovár. Zuzana Bauerovár. Zuzana Bauerovár. Zuzana Bauerová, Ministerstvo kultury ČR  
Podpora ochrany kulturního dědictví a cestovního ruchu v regionálních operačních 
programech od roku 2007 
RNDr. Ing.Martin ČernýRNDr. Ing.Martin ČernýRNDr. Ing.Martin ČernýRNDr. Ing.Martin Černý, MBA,MBA,MBA,MBA, vedoucí odboru regionálního rozvoje, Krajský úřad kraje 
Vysočina / dne 21.2. Mgr. Horymír KubíčekMgr. Horymír KubíčekMgr. Horymír KubíčekMgr. Horymír Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, 
Krajský úřad  kraje Vysočina   
Podpora ochrany kulturního dědictví a cestovního ruchu v regionálních operačních 
programech od roku 2007 
 
Další přednáška spolupořadatele semináře - 
Doc.RNDr. JiřDoc.RNDr. JiřDoc.RNDr. JiřDoc.RNDr. Jiří Vaníček,CSc.í Vaníček,CSc.í Vaníček,CSc.í Vaníček,CSc., prorektor, Vysoká škola polytechnická  Jihlava 
Jak psát úspěšný projekt z evropských fondů. 
uvedla blok věnovaný praktickým poznatkům členských měst. Se svými bohatými 
poznatky a zkušenostmi vystoupila města Tábor (Ing. Karel Hotový),(Ing. Karel Hotový),(Ing. Karel Hotový),(Ing. Karel Hotový), Třeboň (Ing. Jiří (Ing. Jiří (Ing. Jiří (Ing. Jiří 
Houdek)Houdek)Houdek)Houdek), Písek (Ing. Petr Kotrba)(Ing. Petr Kotrba)(Ing. Petr Kotrba)(Ing. Petr Kotrba), Svitavy (Ing. Milan Oblouk)(Ing. Milan Oblouk)(Ing. Milan Oblouk)(Ing. Milan Oblouk). 
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SSSSEMINÁŘ V EMINÁŘ V EMINÁŘ V EMINÁŘ V BBBBOSKOVICÍCHOSKOVICÍCHOSKOVICÍCHOSKOVICÍCH    
 
Jak sladit nároky na ochranu historických center měst i různých nemovitých památek  
a zároveň je zpřístupnit tělesně postiženým spoluobčanům bylo jedním  z témat, kterým se 
Sdružení během roku věnovalo. Odborný seminář  na  téma „Jak zpřístupnit památky „Jak zpřístupnit památky „Jak zpřístupnit památky „Jak zpřístupnit památky 
tělesně postiženým“  tělesně postiženým“  tělesně postiženým“  tělesně postiženým“   byl připraven  ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst   
a uskutečnil se dne 7. března 2006 v Boskovicích. 
Seminář, jehož  se účastnilo téměř 60 účastníků, přinesl řadu zajímavých informací 
z různých pohledů. Poznatky expertů z akademické sféry či stavebního úřadu byly 
doplněny o zkušenosti zástupců neziskových organizací, hájících  zájmy tělesně 
postižených.  Ti za hlavní problém vztahu považují nedostatečnou informovanost  
o možnosti přístupu a ne vždy dokonalé technická řešení. Svůj pohled na tuto 
problematiku presentovali také zástupci  měst a krajů, velmi zaujala prezentace projektu „ 
Vysočina bez bariér“, jehož hlavním cílem je vytvoření kvalitní informační základny, 
podávající přehled o stavu bezbariérových přístupů na celém území kraje (mimoto kraj 
podporuje bezbariérové projekty prostřednictvím svého grantového programu). Jako  
jeden z dalších dobrých příkladů byl prezentován brněnský hrad Špilberk, s příkladnou 
spolupráci podnikatelů, města a neziskovek na projektech řešení bezbariérovosti budovy 
základní školy a denního stacionáře pro postižené děti seznámilo město Karviná. 
 

• Program semináře:Program semináře:Program semináře:Program semináře:    
ing. Petr Švecing. Petr Švecing. Petr Švecing. Petr Švec, ředitel NSZM ČR  
Příklady dobré praxe ve Zdravých městech, obcích a regionech 
Ing. arch. Irena ŠestákováIng. arch. Irena ŠestákováIng. arch. Irena ŠestákováIng. arch. Irena Šestáková, ČVUT Praha 
Bezbariérovost a historické objekty 
Ing. Milena AntonovičováIng. Milena AntonovičováIng. Milena AntonovičováIng. Milena Antonovičová, Konzultační centrum pro odstraňování  
bariér Ligy za práva vozíčkářů Brno 
Města a památky pro všechny 
 Mgr. Miloš Malý,Mgr. Miloš Malý,Mgr. Miloš Malý,Mgr. Miloš Malý, Stavební úřad při Městském úřadu v Kroměříži 
 Památkové objekty z pohledu uplatnění vyhlášky 369/2001 Sb 
Jaromíra HanáčkováJaromíra HanáčkováJaromíra HanáčkováJaromíra Hanáčková, KVIZ Třebíč 
Přístupnost třebíčských památek UNESCO pro postižené 
PhDr.Vlasta KroseskováPhDr.Vlasta KroseskováPhDr.Vlasta KroseskováPhDr.Vlasta Krosesková, Magistrát města Olomouce, koordinátorka projektu Bezbariérová     
Olomouc   
Zpřístupnění památek v programu Bezbariérová Olomouc 
Mgr. Dita TesařováMgr. Dita TesařováMgr. Dita TesařováMgr. Dita Tesařová, Zdravý kraj Vysočina 
Vysočina bez bariér 
Ing. Ondřej BrdíčkoIng. Ondřej BrdíčkoIng. Ondřej BrdíčkoIng. Ondřej Brdíčko, Zdravé město Karviná  
Škola bez bariér a Domeček bez bariér - ukázkové projekty města Karviná 
Veronika CápalováVeronika CápalováVeronika CápalováVeronika Cápalová, Zdravé město Moravská Třebová 
Bezbariérová kultura v Moravské Třebové 
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Seminář se nejvíce zabýval technickými řešeními a problematikou pro tělesně postižené  
(zejména vozíčkáře). Přitom se dotkl zcela zásadní otázky a tou je zajištění bezbariérového 
přístupu i do dalších budov, zejména veřejných institucí.  
 

 
KONFERENCE URBES 
 

 
Koncem roku se Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska  spolupodílelo 
na koncepční přípravě, organizaci  
a uspořádání  mezinárodní konferenci 
URBES 2006 URBES 2006 URBES 2006 URBES 2006 ----    RozvojRozvojRozvojRozvoj     měst v měst v měst v měst v    odkazu odkazu odkazu odkazu 
přemyslovské tradicepřemyslovské tradicepřemyslovské tradicepřemyslovské tradice,,,, která se konala  21. – 
22. listopadu 2006 v Praze v Refektáři 
Matematicko-fyzikální fakulty.  
 
   Cílem této konference bylo 
prostřednictvím reprezentativního fóra 
zástupců státních a komunálních orgánů, 
představitelů státní správy, krajských  

a městských samospráv, akademických, vědeckých a výzkumných institucí, spolků  
a sdružení vytvořit diskusní prostředí k zamyšlení nad aktuálním stavem a vývojovými 
trendy rozvoje českých  municipalit s přihlédnutím k evropským integračním procesům 
při respektování národních přemyslovských tradic.        
Vývoj měst a rozvoj českých municipalit považujeme v současné době za  velmi aktuální 
otázku - v rámci programu byly zařazeny příspěvky na téma rozvoj měst z historického 
pohledu až po současnosti - nové teze vývoje municipality na horizontu 3. tisíciletí.  
Již tradiční součástí konferencí, které pořádá Sdružení, byl odborný historický výklad  
a prohlídka nově zrekonstruovaných unikátních prostor Auly (refektáře) MFF UK  
a možnost shlédnutí při rekonstrukci budovy nově objevenou rotundu Václava III., která 
jinak není veřejnosti přístupná.  
 
Program konference:Program konference:Program konference:Program konference:    

• Historické poselství Přemyslovců Historické poselství Přemyslovců Historické poselství Přemyslovců Historické poselství Přemyslovců  

Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. , Ústav dějiProf. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. , Ústav dějiProf. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. , Ústav dějiProf. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. , Ústav dějin křesťanského umění KTF UKn křesťanského umění KTF UKn křesťanského umění KTF UKn křesťanského umění KTF UK 
Zakladatelské dílo přemyslovské dynastie    
Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., Historický ústav Akademie věd ČRProf. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., Historický ústav Akademie věd ČRProf. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., Historický ústav Akademie věd ČRProf. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., Historický ústav Akademie věd ČR 
Přemyslovské epocha optikou dneška    
Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc., Archiv hlavního města PrahyDoc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc., Archiv hlavního města PrahyDoc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc., Archiv hlavního města PrahyDoc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc., Archiv hlavního města Prahy    
Přemyslovské setkání sPřemyslovské setkání sPřemyslovské setkání sPřemyslovské setkání s    PrahouPrahouPrahouPrahou          

Zahájení konference URBES v Refektáři 
Matematematicko-fyzikální fakulty UK 
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Doc. PhDr. Josef  Štulc, Národní památkový ústav, PrahaDoc. PhDr. Josef  Štulc, Národní památkový ústav, PrahaDoc. PhDr. Josef  Štulc, Národní památkový ústav, PrahaDoc. PhDr. Josef  Štulc, Národní památkový ústav, Praha        
Památkové hodnoty přemyslovských měst v současnosti    

• Obraz a vývoj českých městObraz a vývoj českých městObraz a vývoj českých městObraz a vývoj českých měst         

PhDr. Ladislav Čepička, PhDr. Ladislav Čepička, PhDr. Ladislav Čepička, PhDr. Ladislav Čepička, Vojenský historický ústav, Praha 
Vojenské aspekty přemyslovských měst    
PhDr. LPhDr. LPhDr. LPhDr. Leoš Mlčák, eoš Mlčák, eoš Mlčák, eoš Mlčák, Arcidiecézní muzeum, Olomouc 
Přemyslovský hrad v Olomouci - minulost, současnost a budoucnost    
PhDr. Zdeněk Jaroš, PhDr. Zdeněk Jaroš, PhDr. Zdeněk Jaroš, PhDr. Zdeněk Jaroš, Muzeum Vysočiny Jihlava 
Jihlava a Přemyslovci 
Radka Jirkovská, Radka Jirkovská, Radka Jirkovská, Radka Jirkovská, vedoucí Informačního centra, , , , Město Kouřim 
Historický odkaz města Kouřimi s vazbou na cestovní ruch 
Ing. Jaroslav MrázIng. Jaroslav MrázIng. Jaroslav MrázIng. Jaroslav Mráz, ředitel divize veřejná správa, ICZ a.s. 
ICT - podmínka úspěšného rozvoje měst 
Ing. Karel TaberyIng. Karel TaberyIng. Karel TaberyIng. Karel Tabery, ředitel odboru majetkového  podnikání, České dráhy, a.s. 
Změna charakteru užití prostoru, jako odkaz tměn tváře municipality a jejich částí, 
zachování genia loci při akceptaci nových potřeb     
Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., Vysoká škola ekonomická, Praha 
Arts Management - jeho příprava a role v procesu zhodnocování kulturního 
dědictví        
Ing. Petr KotrbaIng. Petr KotrbaIng. Petr KotrbaIng. Petr Kotrba, ved. odboru strategického rozvoje a územního plánování, Město 
Písek 
Písek, královské město nad řekou    
Mgr. Petra TrojnováMgr. Petra TrojnováMgr. Petra TrojnováMgr. Petra Trojnová, historik – kronikář, Statutární město Most   
Historické proměny města Mostu 
Ing. Tamara ČuříkováIng. Tamara ČuříkováIng. Tamara ČuříkováIng. Tamara Čuříková, Asociace pracovníků univerzitní administrativy 
Městotvorná úloha vysokých škol 
Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Vysoká škola polytechnická v Jihlavě 
Cestovní ruch - jeden z ovlivňujících faktorů rozvoje města 

• Municipality na horizontu 3. tisíciletíMunicipality na horizontu 3. tisíciletíMunicipality na horizontu 3. tisíciletíMunicipality na horizontu 3. tisíciletí  

JUDr. Michal IllnerJUDr. Michal IllnerJUDr. Michal IllnerJUDr. Michal Illner, Sociologický ústav Akademie věd ČR 
Česká a moravská města na prahu 3. tisíciletí – vývojové výzvy 
Prof. RNDr. Martin Hampl, CSc.Prof. RNDr. Martin Hampl, CSc.Prof. RNDr. Martin Hampl, CSc.Prof. RNDr. Martin Hampl, CSc., Katedra soc. geografie a regionálního rozvoje 
PřF UK 
Soudobé a budoucí trendy urbanizace a jejich vliv na prostorovou organizaci naší 
společnosti    
Prof. PhDr.JProf. PhDr.JProf. PhDr.JProf. PhDr.Jiří Musil, CSc., iří Musil, CSc., iří Musil, CSc., iří Musil, CSc., Centrum pro ekonomické a sociální strategie UK        
Naše města v Evropě a ve světě - příležitosti a rizika globalizace    
Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., fakulta architektury ČVUT, Praha    
Aktuální problémové prostory měst - riziko pro budoucnost 
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Jak  
      Jako již tradičně bývá součástí konferencí, které pořádá Sdružení, zařazena v místě 
konání či v městě odborná prohlídka, také při této příležitosti se stal součástí konference 
odborný historický výklad a prohlídka nově zrekonstruovaných unikátních prostor Auly 
(refektáře) MFF UK a možnost shlédnutí při rekonstrukci budovy nově objevenou rotundu 
Václava III., která jinak není veřejnosti přístupná. 
       V závěrech konference, které shrnul její prezident Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., 
se objevuje zájem o průběžném sledování celé problematiky vývoje měst a jejich 
současného života, který resonuje s předběžnou představu pořadatelů o pokračování 
navazující konference v dalším roce.   
 

SSSSTUDIJNÍ CESTA DO ZAHTUDIJNÍ CESTA DO ZAHTUDIJNÍ CESTA DO ZAHTUDIJNÍ CESTA DO ZAHRANIČÍ  RANIČÍ  RANIČÍ  RANIČÍ      
 
Studijní cesta se uskutečnila ve dnech 18. května – 23. května 2006 do Polska. Nejlépe o 
cestě vypovídá její obsáhlý program: 
 
Oficiální zahájení studijní cesty se odehrávalo v odpoledních hodinách ve čtvrtek 18. 
května na zámku Fryštát v Karviné, kde všechny účastníky cesty přivítal primátor  Mgr. 
Antonín Petráš, dále tajemník města RNDr. Roman Nogol a vedoucí oddělení správy 
zámku a památkové péče PhDr. Alexandra Rebrová. Po přivítání a odborném výkladu  
o historii a současnosti zámku, který je kulturní památkou ve vlastnictví statutárního 
města Karviné, průvodkyně v historických kostýmech provedly přítomné celým zámkem  
a zámeckým a lázeňským parkem, poté se všichni ubytovali v nedalekém lázeňském 
komplexu Darkov.  
 
Následujícího dne byla na programu 
cesta autobusem do Polska a návštěva  
města  Raciborz (Ratiboř). Je to 
historicky nejstarší město Jižního 
Slezska, hlavní město ratibořské země,  
a je partnerským městem Opavy, které 
tuto exkurzi dojednalo.  Ve městě si 
účastníci prohlédli zámek, resp. 
zachovalé ruiny nádvoří   a  kaple sv. 
Tomasza Kantuaryjského z konce XVII. 
století  město za odborného vedení  
a výkladu ředitele Muzea v Ratiboři. 
Následovala  prohlídka památkově chráněných objektů města; možnost účasti na odborné 
konferenci o konzervaci památkových předmětů a přijetí na radnici vedením města.  
V odpoledních hodinách byla zařazena  v rámci  tématu „technické památky“  návštěva 
Hornického muzea Landek a velmi zajímavá prohlídka s odborným výkladem již 
nefunkčního dolu Michal, program zajišťovalo ústřední pracoviště Národního 
památkového ústavu. Město Karviná připravilo společenský večer s kulturním 
programem. 

Oficiální zahájení cesty na zámku ve Fryštátě 
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V sobotu 20. května - po 
podrobné a zasvěcené 
prohlídce městské památkové 
zóny   
a  galerie v objektu zámku 
Fryštát se účastníci studijní 
cesty opět přepravili přes 
státní hranici a navštívili 
město  OSWIECIM. V 
obřadní síňi městské radnice 
byli přivítání starostou 
(prezydentem) města; který 
přítomné m.j. seznámil 
s mezinárodním  projektem „Oswiecim Miasto Pokoju / Oswiecim – die Stadt des 
Friedens/ Oswiecim – the City of Peace a vyzval přítomné starosty k bližší spolupráci. 
Návštěva památníků Auswitz I., Auswitz II., Brzezinka, kterou město připravilo a kdy se 
po 3 hodiny  naší delegaci věnovala česká studentka, která v  Museu Oswiecim 
připravovala svoji doktorskou práci, zakončila  celou návštěvu  Osvětimi.  
Přejezd do Krakova a následující volný den v Krakově všichni využili – vyzbrojeni 
informacemi a plánky - individuálními prohlídkami města. Účastníci se vzájemně 
potkávali při prohlídkách  Starého města  -  Sukiennice, Bazilika Nanebevzetí Nejsvětější 
Panny Marie, Muzea knížat Czartoryských (v galerii obraz Leonarda da Vinci „Dáma 
s hranostajem“), pochopitelně velkou část věnovali prohlídce proslaveného královského 
hradu Wawel a i procházce po židovských památkách v části Kazimierz.  
    
V pondělí 22. května program pokračoval návštěvou  technické památky – solného dolu  
WIELICZKA, kam všichni sfárali a tři hodiny si se zájmem prohlíželi  rozsáhlé prostory 
této jedinečné památky . Odpoledne přijal v reprezentačních prostorách radnice celou 
skupinu   viceprezident města Krakova za doprovodu generálního konzula České 
republiky v Polsku JUDr. Ing.  Josefa Byrtuse. Následovala odborná beseda o památková 
ochraně v  Polsku a prohlídka historického centra Krakova s podrobným  výkladem 
hlavního odborníka městského úřadu v Krakově, který účastníky osobně provedl ulicemi 
centra města  a seznámil je s plány a záměry města při rekonstrukci a provádění oprav  
a úprav jednotlivých domů a prostranství.   
 
Poslední den programu pokračoval už na české straně, návštěvou statutárního města  
Opavy: přijetím na radnici, setkáním s představiteli města a zasvěcenou prohlídkou                               
historického jádra města Opavy s náměstkem primátora ing. arch. Pavlem Mališem. V tomto 
městě byl program studijní cesty ukončen.           

Předání vlajky Sdružení na radnici v Ratiboři (Raciborz)Raciborz)Raciborz)Raciborz) 
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MMMMEZINÁRODNÍ EZINÁRODNÍ EZINÁRODNÍ EZINÁRODNÍ SSSSPOLUPRÁCEPOLUPRÁCEPOLUPRÁCEPOLUPRÁCE    
 
Sdružení při svých aktivitách spolupracuje s několika zahraničními partnerskými 
organizacemi. Je členem organizace Europa Nostra.organizace Europa Nostra.organizace Europa Nostra.organizace Europa Nostra.  Tato organizace se zabývá propagací 
kulturního dědictví a jeho ochrany, prosazují jeho trvale udržitelné využití a poukazují na 
problémy a specifika péče o historické kulturní bohatství Evropy jako celku. 
 
Sdružení udržuje styky sSdružení udržuje styky sSdružení udržuje styky sSdružení udržuje styky s    obdobnou organizací na Slovenskuobdobnou organizací na Slovenskuobdobnou organizací na Slovenskuobdobnou organizací na Slovensku, se Združením historických 
miest a obcí Slovenskej Republiky. Zástupci slovenské strany se účastnili slavnostního 
zasedání při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel dne 18. dubna na Pražském 
hradě, naši členové a předseda Sdružení se účastnili zasedání v Handlové  a slavnosti 
Salamandrových dnů Združenia historických miest na Slovensku.  
 

MMMMEDIÁLNÍ PROPAGACE EDIÁLNÍ PROPAGACE EDIÁLNÍ PROPAGACE EDIÁLNÍ PROPAGACE SSSSDRUŽENÍDRUŽENÍDRUŽENÍDRUŽENÍ    
    
Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci s Českým rozhlasem, prezentoval tento 
výsledky Programu regenerace i Dny evropského dědictví, totéž se dělo prostřednictvím 
spolupráce s časopisem Místní kultura. Rovněž časopisy Moderní obec a Veřejná správa se 
mohou řadit mezi periodika, která se tématům Sdružení plně věnují.  
V rámci propagace Sdružení prezentovalo jednu ze svých největších aktivit, Dny 
evropského dědictví, již tradičně na veletrhu Holiday World, který se konal ve dnech 23. 
až 26. února 2006 na Výstavišti Praha. Aktivní účast a stánek Sdružení umožnila 
organizace CzechTourism ( Česká centrála cestovního ruchu) v rámci svého rozsáhlého 
výstavního prostoru. 
Aktualizovanou putovní informativní výstavku Oceněná města aneb Jak uchopit genia loci 
v historickém prostředí o Programu regenerace, určenou široké veřejnosti vystavovalo  
Sdružení na veletrhu pro obnovu památek a historických sídel RENOVA, který se konal 
ve dnech 16. až 18. března na Výstavišti Flóra v Olomouci.       
Sdružení uspořádalo během roku několik tiskových konferencí:Sdružení uspořádalo během roku několik tiskových konferencí:Sdružení uspořádalo během roku několik tiskových konferencí:Sdružení uspořádalo během roku několik tiskových konferencí:    

a) k příležitosti vyhodnocení soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci 
Programu regenerace MPR a MPZ – nominace měst a udělení titulu Historické 
město roku, 11. dubna, Praha 

b) u příležitosti konference SHS ČMS „ Obec a kulturní dědictví v 21. století“,  
6. dubna, Karlovy Vary 

c) u příležitosti zahájení Dnů evropského dědictví , 1. září, Praha  
d) u příležitosti Národní ho zahájení Dnů evropského dědictví v Jičíně, 5. září, Jičín 
e) jako spolupořadatel konference URBES – Rozvoj měst v odkazu přemyslovské 

tradice, 14. listopadu, Praha 
Při příležitosti všech tiskových konferencí je prezentována nejen příslušná konkretní 
akce (vždy za účasti zástupců příslušných členských měst), ale i celá činnost Sdružení.   
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IIIINTERNETOVÉ STRÁNKY NTERNETOVÉ STRÁNKY NTERNETOVÉ STRÁNKY NTERNETOVÉ STRÁNKY SSSSDRUŽENÍ VDRUŽENÍ VDRUŽENÍ VDRUŽENÍ V    ROCE ROCE ROCE ROCE 2006200620062006    
 
 
Internetové stránky 
Sdružení jsou navrženy  
a realizovány tak, aby 
informovaly o činnosti  
a poslání Sdružení také aby 
usnadnily komunikaci 
Sdružení s veřejností  
i s členy. Na stránkách lze 
najít informace o veškerých 
aktivitách Sdružení, včetně 
Dnů evropského dědictví, 
dotýkají se i odborné 
problematiky - např.  
v oblasti Programu 
regenerace MPR a MPZ. 
Zájemci zde mohou najít 
informace o aktuálním dění 
v oblastech, v kterých Sdružení svou činností působí, mohou se zde informovat  
o aktivitách Sdružení a o jeho poslání. Členové Sdružení mají přístup do autorizované 
části, kde lze najít interní informace a nabídky Sdružení. Vzhledem k různým úrovním 
přístupu i k různým účelům, ke kterým jsou stránky určeny, využívá portál SHS ČMS 
všechny dostupné internetové technologie a uživatelsky příjemné rozhraní.  
 
 
Celý portál Celý portál Celý portál Celý portál www.shscms.czwww.shscms.czwww.shscms.czwww.shscms.cz je rozdělen do tří sekcí: je rozdělen do tří sekcí: je rozdělen do tří sekcí: 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. Obsahují takové informace o činnosti 
Sdružení, které jsou určeny pouze členské základně (dotační tituly, plné kontaktní 
informace o orgánech a členech Sdružení a podobně) a měly by být členům nápomocny 
při jejich činnostech v oblastech, které jsou zároveň předmětem činnosti Sdružení. 
EHD - 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 i široké 
veřejnosti. Tento informační portál byl v roce 2004 prezentován na setkání národních 
garantů EHD ve Strasbourgu a tato prezentace se setkala s velkým zájmem národních 
garantů z mnoha zemí. 
 

Úvodní strana internetových stránek www.shscms.cz 
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Dalším nástrojem pro přímou komunikaci Sdružení s širokou veřejností nebo mezi členy 
Sdružení jsou aktuality (vývěsková služba). 
 
Sdružení samozřejmě sleduje zájem o své stránky:Sdružení samozřejmě sleduje zájem o své stránky:Sdružení samozřejmě sleduje zájem o své stránky:Sdružení samozřejmě sleduje zájem o své stránky:    
 

 
počet přístupů na stránky 
(unikátních) 

Období roku 2006 
průměr 
denně 

celkem za 
měsíc 

leden 152    4415 

únor   79    2230 

březen   85    2653 

duben   86    2586 

květen   76    2383 

červen 110    3309 

červenec   75    2332 

srpen 452  14012 

září 761  22853 

říjen 170    5291 

listopad 131    3949 

prosinec 126    3921 

celkem   69634 

 
 
 
Největší zájem o stránky Sdružení lze zaznamenat v srpnu a hlavně v září, kdy se chystají 
a probíhají EHD. Od března mohou lokální garanti prostřednictvím portálu EHD 
přihlašovat památky k EHD a milovníci památek zde zase hledají zajímavé cíle pro svůj 
volný čas. Hojně je využívána databáze památek a vyhledávání v katalogu, které umožňuje 
zvolit si různá kritéria hledaného objektu či akce.  
 
Na stránkách Sdružení dále existuje sekce Manager, která slouží k administraci záležitostí 
Sdružení a obsahuje odkazy na administrační moduly všech internetových aplikací 
Sdružení, sekce je určena sekretariátu Sdružení. V této sekci jsou spravována data 
partnerských subjektů, členů Sdružení a administrace EHD a aplikace samozřejmě 
umožňuje statistické výstupy o stránkách Sdružení.  
 
Závěrem lze konstatovat, že internetová prezentace činnosti Sdružení má již 
nezastupitelnou roli v prezentaci Sdružení a stránky jsou hojně navštěvovány. K jejich 
uživatelům patří laická veřejnost (milovníci památek, studenti vysokých i vyšších 
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odborných škol, kteří zde nacházejí podklady pro své ročníkové a diplomové práce, 
pracovníci cestovních kanceláří, turistických spolků a informačních center, kteří zde 
nacházejí informace o zajímavých i ojedinělých turistických cílech. 
 
Výbor Sdružení na svém jednání rozhodl o vypsání výběrového řízení na dodavatele 
nových webových stránek, v němž zvítězila firma MPresent s.r.o. Od července 2006 
sekretariát úzce spolupracuje s touto firmou při přípravě webových stránek a zároveň 
provádí širokou aktualizaci databáze Sdružení. 
 
 
 
 

ČČČČLENSKÁ ZÁKLADNA LENSKÁ ZÁKLADNA LENSKÁ ZÁKLADNA LENSKÁ ZÁKLADNA SHS ČMSSHS ČMSSHS ČMSSHS ČMS    
 
Statistický přehled v období 1. ledna 2006 – 31. prosince 2006 
 
  ke dni   1. ledna 2006               31. prosince 2006 
  
Počet řádných členů      197    198 
Počet přidružených členů         7        7 
        ----------------------------------------------- 
Celkem     204    205 
 
 
V tomto roce  nově požádalo o členství Město Bílina , které se počínaje 1. květnem 2006 
stalo  řádným členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 
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SSSSEKRETARIÁT EKRETARIÁT EKRETARIÁT EKRETARIÁT SSSSDRUŽENÍDRUŽENÍDRUŽENÍDRUŽENÍ    
 
 
Provozní a organizační záležitosti Sdružení zajišťuje sekretariát, který řídí tajemník. 
 
Pracovní doba sekretariátu: 8,00 – 16,00 hod. 
  
Personální obsazení sekretariátu v roce 2006: 
Mgr. Květa Vitvarová, tajemnice 
PhDr. Lenka Štětinová  
Mgr. Ondřej Chrást 
 
    
ZMĚNA ADRESY SÍDLA SHSČMS 
Dne 1. července Sdružení změnilo adresu  ---- nová adre nová adre nová adre nová adresa je Opletalova 29, 110 00 Praha 1.sa je Opletalova 29, 110 00 Praha 1.sa je Opletalova 29, 110 00 Praha 1.sa je Opletalova 29, 110 00 Praha 1. 
Vzhledem k tomu, že Sdružení dostalo od bývalého majitele domu (SURPMO ) výpověď, 
přestěhoval se sekretariát do nové, světlejší a i finančně výhodnější kanceláře v budově 
Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1). Na tuto možnost upozornil a nabídku 
zprostředkoval člen Sdružení, Město Vysoké Mýto, resp. tehdejší starosta ing. Bohuslav 
Fencl.  Sekretariát zajistil i změnu sídla v registraci u Magistrátu hl.m. Prahy. 
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SSSSTATISTIKYTATISTIKYTATISTIKYTATISTIKY                                                        
Složení předsednictvSložení předsednictvSložení předsednictvSložení předsednictva SHS ČMS va SHS ČMS va SHS ČMS va SHS ČMS v    roce 2006 (do komunálních voleb)roce 2006 (do komunálních voleb)roce 2006 (do komunálních voleb)roce 2006 (do komunálních voleb)    

předseda 
Mgr. Petr Sedláček 
místostarosta - Město Kroměříž 

1. místopředseda 
Vladimír Vihan 
starosta - Městská část Praha 1 

2. místopředseda 
Ing. Jiří Houdek 
starosta - Město Třeboň 

Libuše Chrástová 
starostka - Město Františkovy Lázně 

Ing.Jan Holík 
1.náměstek primátora – Statutární město Brno 

Bohumil Dvořák 
místostarosta - Město Kutná Hora 

Jiří Hyksa 
místostarosta - Obec Luže 

Mgr. Richard Koníř 
místostarosta - Město Jičín 

PaedDr. Jiří Kulhánek 
starosta - Město Kadaň 

PhDr. Hana Maierová 
místostarostka - Město Turnov 

Hana Müllerová 
místostarostka - Město Telč 

Mgr. Petr Skyva 
starosta - Město Šternberk 

Ing. Rudolf Svoboda 
starosta - Město Stříbro 

členové 

Mgr. Ivan Týle 
starosta - Město Nový Jičín 

 
JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTA V ROCE 2006         ZASEDÁNÍ VÝBORU SDRUŽENÍ 2006
       
80. jednání – 20. ledna v Jihlavě                     74. zasedání – 24. března v Hradci Králové 
81. jednání – 7. března v Boskovicích          75. zasedání – 6. října v Třeboni 
82. jednání – 16.června v Praze           76. zasedání – 8. prosince v Praze 
83. jednání – 8. září v Jičíně 
 
SCHŮZE KONTROLNÍ KOMISE SDRUŽENÍ 2006 
7. schůze – dne 10. března v Praze 
8. schůze – dne 8. září v Jičíně 
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VVVVÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SHS ČMS SHS ČMS SHS ČMS SHS ČMS ZA ROK ZA ROK ZA ROK ZA ROK 2006200620062006    
 

Celá činnost Sdružení je v roce 2006 rozdělena do 7 základních kapitol ( Mezinárodní den 
památek a sídel, Studijní cesta, Vzdělávání: Konference + Semináře, Dny evropského 
dědictví, Mezinárodní spolupráce, Propagace a Režie). O jednotlivých kapitolách je 
účtováno odděleně a každá z nich vykazuje svůj hospodářský výsledek: 
 
Mezinárodní den památek a sídel ……….  -   152.590,91 Kč 
Studijní cesta ……………………………..   -  180.050,00 Kč 
Konference + Semináře …………………    -    93.038,50 Kč 
Dny evropského dědictví ………………..   -  181.272,40 Kč 
Mezinárodní spolupráce …………………  -    37.528,43 Kč 
Propagace ………………………………..  -   250.479,00 Kč 
Režie  ……………………………………    1 .228.424,44 Kč 
 
Celkový HV ( peněžní )   …………………      333.465,20 Kč 
- odpisy ……………………………………      156.550,00 Kč 
              ( nepeněžní ) …………………….      176.915,20 Kč 
 
 
PLNĚNÍ  ROZPOČTU  2006PLNĚNÍ  ROZPOČTU  2006PLNĚNÍ  ROZPOČTU  2006PLNĚNÍ  ROZPOČTU  2006    
 
 
 
 PlánPlánPlánPlán    PlněníPlněníPlněníPlnění    
 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 
Členské příspěvky 3 080 000,-  3 070 697,-  
Úroky       14 000,-       31 723,58  
Sponzorské dary    200 000,-       
     
MDPS    200 000,-      360 000,-    200 000,-     352 590,91 
Studijní cesta    440 000,-      565 000,-    289 250,-     469 300,00 
                       
Konference+semináře      72 000,-      195 000,-    122 620,-     215 658,50 
     
EHD    750 000,-      995 000,-    508 477,-     689 749,40 
Mezinárodní spol.         37 000,-        37 528,43 
Propagace      30 000,-      439 000,-      30 000,-     280 479,00 
Režie    2 195 000,-      1 873 996,14 
odpisy        156 550,- 
   4 786 000,- 4 786 000,- 4 252 767,58   4 075 852,38 
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PŘÍLOHA Č. 1: 

Prohlášení 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

u příležitosti konání 
Národního zahájení Dnů evropského dědictví 2006 

k návrhu státního rozpočtu  na rok 2007 
 

 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, nezávislá a nezisková organizace, 

v jejíchž členských městech a obcích žije více než tři miliony obyvatel, se obrací na všechny, 
kteří budou rozhodovat o státním rozpočtu na rok 2007, aby nedopustili snížení finančních 
prostředků v zavedených dotačních programech, které již v minulosti osvědčily svůj význam 
pro rozvoj historických sídel:  

 
•  Program regenerace městských památkových rezervací a zón a 
•  Program záchrany architektonického dědictví 

 
Tyto tituly patří mezi dlouhodobě prověřené prorůstové programy s vícezdrojovým 
financováním ( vlastník – obec – stát ), které v minulosti již pomohly opravit nejen řadu 
významných památek, ale hlavně motivují k většímu zájmu vlastníků kulturních památek tyto 
opravovat. Za uplynulé období bylo opraveno z Programu regenerace 8 233 památek, 
v celkovém objemu 8.169 mil. Kč, z toho pouze 3.277 mil. Kč byly ze státního rozpočtu. 
Z těchto čísel vyplývá, že více než polovinu prostředků poskytly města, obce a soukromí 
vlastníci.To vše se pak výrazně odráží v rozvíjejícím se cestovním ruchu a navazujících 
aktivitách v historických jádrech, což přispívá mj. ke zvyšování HDP, snižování deficitu 
obchodní bilance ČR a v neposlední řadě k dobrému jménu České republiky ve světě. 
 

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

Sdružení proto apeluje na vládu a zástupce Parlamentu České republiky, aby 
s vědomím této skutečnosti naplnili památkové programy nezbytně potřebnými financemi  
(program regenerace MPR a MPZ v navýšení na 350 milionů Kč, program záchrany 
architektonického dědictví také na 350 milionů Kč), což Sdružení považuje za minimální 
částku. Je třeba mít na paměti, že takto investované peníze přispějí nejen k uchování našeho 
kulturního dědictví, ale i k zvýšení kulturnosti a vzdělanosti dnešní společnosti a v neposlední 
řadě k rozvoj ekonomiky, cestovního ruchu a snížení nezaměstnanosti ve všech regionech 
České republiky. 
 
V Jičíně, 9.září 2006  
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PŘÍLOHA Č. 2: 
 

Závěry konference Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska na téma  

Obec a kulturní dědictví v 21. století 
 
 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, nezávislá a nezisková organizace, 
která sdružuje více než 200 měst a obcí s městkou památkovou rezervací či zónou, měst  
a obcí, v nichž žije na tři miliony obyvatel, na své konferenci konstatovalo: 

1. Komplexní péče o památky a jejich prostředí v posledních 15 letech přinesla městům  
a obcím:  

o zlepšení vzhledu historických měst a obcí 
o významný hospodářský růst a rozvoj v oblasti služeb a cestovního ruchu, které 

generují významné daňové příjmy pro veřejné rozpočty a vytvářejí pracovní 
místa 

o pocit hrdosti občanů na kulturní dědictví své obce i vlasti jako jednoho  
ze základních předpokladů vytváření občanské společnosti založené na aktivitě 
občanů 

2. Programy ministerstva kultury (především Program regenerace městských 
památkových rezervací a zón a Program záchrany architektonického dědictví) 
významným způsobem napomohly tomuto pozitivnímu vývoji. Obce je považují  

o za jedny z nejlépe propracovaných programů pro jejich systematičnost i více-
zdrojové financování (vlastník - obec - stát) 

o za dlouhodobě prověřené prorůstové programy 
o za programy, které díky své pravidelnosti, pomáhají obnově památek i po 

menších etapách, jež lépe odpovídají finančním možnostem vlastníků 
3. Zachování těchto programů a jejich naplňování potřebnou výší je základním 

předpokladem udržení nastoleného trendu péče o historické prostředí měst. SHS ČMS 
upozorňuje, že částky, které jsou každoročně určovány do státních programů 
zaměřených na záchranu a rekonstrukci památek, se již několik let neustále snižují, 
nehledě na skutečnost, že nereflektují ani inflaci, a už vůbec ne nedávné zvýšení DPH. 
Nyní již tyto částky neodpovídají našim nejnutnějším potřebám a naše péče o památky 
bude opět výrazněji zaostávat za Standardy památkové péče v zemích EU. 
Systémovým řešením by mohlo být pravidlo, že určená část daňových výnosů  
z turistického ruchu, bude převedena do fondů na opravu památek  

4. SHS ČMS vítá programy a granty vypisované kraji pro podporu péče o památky, které 
doplňují programy vypisované ministerstvem kultury a pokrývají segmenty péče  
o památky 

5. SHS ČMS vítá a podporuje snahy ministerstva kultury a NPÚ zařadit péči o kulturní 
dědictví do strukturálních programů podporovaných EU 

6. SHS ČMS se hlásí ke své spoluzodpovědnosti za ochranu kulturního dědictví v naší 
republice. Představitelé měst sdružených ve SHS CMS mají bohaté zkušenosti  
s praktickou stránkou ochrany památek a proto SHS CMS nabízí prostor ke spolupráci 
při vytváření koncepcí ochrany památek. SHS CMS vybízí představitele NPÚ a státní 
správy na úseku památkové péče, na všech úrovních, k součinnosti při řešení 
stěžejních problémů i při jednotlivých kauzách . 
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7. SHS ČMS lituje neúčasti odpovědných zástupců ministerstva kultury na konferenci 
ale nabízí odborný potenciál svých členů při přípravě nového památkového zákona či 
novely stávajícího a požaduje aby zástupci SHS ČMS byli přizváni do pracovní 
skupiny, která jej bude připravovat. SHS ČMS bude uplatňovat požadavek, aby státní 
správu na úseku památkové péče i nadále vykonávaly obce třetího stupně. 

8. Výkon státní správy na obcích třetího stupně není ze strany státu dostatečně zajištěn. 
Tyto obce nejsou ze strany státu vybaveny finančními prostředky na příspěvky 
vlastníkům památek, kterými před reformou veřejné správy disponovaly okresní úřady 
a které sloužily nejen jako pobídka vlastníkům památek k jejich údržbě, ale především 
jako náhrada za omezení práv vlastníků při uplatňování podmínek památkové péče. 
SHS ČMS vyzývá ministerstvo kultury, aby se touto zanedbanou otázkou zabývalo  
a pokusilo se najít takové řešení, které by umožňovalo pověřeným úřadům vykonávat 
přenesenou státní správu odpovědně.  

V Karlových Varech 7. 4. 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


