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l. o Sdružení

Sdružení historických síde] Cech. Moravy a Slezska (SHS Čvs;;e dobrovolná. zájmová,
nestranická a nevládní organizace sdruŽující především historické obce nebojejich části' na
jejichŽ území jsou zachovány významné kultumí hodnoty, zejména nemovité památky.
Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990.

SdruŽení historických sídel má k l. |ednu 20l5 celkem 213 č|enů a z toho 9 přidružených.
28. l. 2015 vYstoupilo město Mohclnice.
27 . 2.2015 vstoupi|o do SdruŽení město Benešov nad Ploučnicí a mčsto Slatiňany.
18. 2.2015 vystouoi lo město Kfupka.

Na Sněmu SdruŽení v Uherském Hradišti (březen 20l5) stav: 204 řádných + 9 přidruŽených.

l . 4. 20l 5 vstoupilo město Dobruška.
24. 4. 20| 5 vystoupila Blatná
l . 6. 20l5 vstoupi|o město HoraŽďovice.
1. l  1. 2015 Wstoupi lo měSto Kolín.
I. |2.20|5 vystoupilo město Plzeň 2 - Slovany

K 31. 12.20l5 ce|kem 212 č|enů (203 řádných a 9 př idružených).

Do zveřej nění Výroční zprávy'
K 1. l' vstoupila města Rakovník a Holešov
K 26' 2' lystoupilo město Ronov nad Doubrayou
K l' 3. vstoupila Nadace Svébyt . přidružený člen
K l ' 3. vsttlupil Spolek přtitel Sdružení přitlružený člen
K 30' 3. 201 ó - 21 5 členů (201 řadných a I l přidružených).
K 11. 1,2016 vystoupíla MČ Praha 5
K 20, 1' 2016. 2]1členů (203 řádných a I l přidružených)'

Činnost SdruŽení se soustřed.uje na uchování, ochranu a tn'alou vyuŽitelnost našeho kulturního
dědictví. K dosažení tohoto cile, a tím i naplnění účelu existence, Sdruženi Zejména:
. popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kultumího dědictvi,
- pořádá veřejnosti přístupné senrináře' odbomé konÍěrence' výstavy apod.,
- uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě či tvorbě právních noreIrr.



. Spolupracuje s organizacemi a institucemi s poslánínr shodnj'm s cíli SIlS CMS. které působí v
Ccské repub l i ce  i r  zah ran iČí .

2. Sněm

Ncjdůležitější akcí roku 20l5 bylo bezpochyby konání Snčmu SdruŽeni v Uherském Hradišti.

USNE'SENÍ Ix. ŘÁDNÉHo sNĚMU
SDRUŽENÍ HIsToRICKÝCH siDEL čtcH. nron,q'vY A SLEZSI(A

A. Sněm schva|uje
l. Pracovní předsednictvo ve složení:

Svitavy _ David Šimek (předseda), Klatovy Rudolf Salvetr' Bmo Martin Zcdníčck.
Uherské HradiŠtě _ Stanis|av Blaha. fedite|ka sekretar iá lu sI lS ( MS _ Kr ěta Vitvarová

2. Mandátovou a volební komisi ve sloŽení:
Bečov nad T.eplou olga lJaláková (předsedkyně), opava Dalibor Halátek. Karlovy
Vary Jiří Klsák. Jílové u Prahy Květa Halanová' Žluticc - VácIal S|ai ík.

3. Nár rhovou komisi  l  e s loŽeni:
Kadaň Jiří Kulhánek (předseda), Soběslav _ Jindřich Bláha, Havlíčkův Brod Libor
Honzárek, Hradec Králor e Zdeněk F ink. MČ Praha 2 Václav Vondrášek. Spálené
PoříČí Pavel CíŽck, Uštek PaveI Kundrát

4. Program sněmu - příloha č. 1 tohoto usnesení
5. Jednací řád sněmu SHS CMs ve znční, kteréjc přílohou č. 2 usnesení
6. Volcbní řád SHS CMS ve znění' které je přílohou č. 3 usnesení
7. Zprávu předsedy o činnosti a hospodaření SHS ČMS, kteráje přílohou č. 4 usnesení
8. Zprávu předsedy kontrolní komise, kteráje přílohou č. 5 usneseni
9. Stanovy SHS ČMS ve znění, kteréje přílohou č. 6 usneseni.
10. Výši členských příspčvků a způsobjejích úhrady. kteréje přilohou č. 7 usnesení
1l.  Koncepci činnost i  SHS CMS pro volební období 20l5 2018, kteráje pří lohou č. 10
usneseni
12' Yýzvll SdruŽení' kteráje přílohou č. 12 usnesení

B. Sněm uk|ádá
l .
předsednictvu Sdružení pokračovat v jcdnání s poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu CR,
Ministerstvem kultury ČR' Ministerstvem ílnancí ČR' Ministerstvem pro mistní rozroj ČR
s cílem"zajistit stabilní a systémové Ílnancování Programů, kteréjsou zaměřeny na památkovou
péči v CR včetně vyuŽití podílu příjmů z cestovního ruchu a Evropských dotací v novóm
plánovacím období
2.
předsednictvu Sdružení jednat s Ministerstvem kultury ČR a dále se podílet přímo na vzniku
nového památkového zákona a další legislativy, která se dotjká památkor'c pcče v CR
3 .
předsednictvu SdruŽení ve spolupráci s Ministerstvem školstvi. mládeŽe a tělo\ýcho\) ČR
navrhnout motivující a vzdělávací aktivity pro děti a mládeŽ. které by se podílely na vytváření
pozitivního vztahu mladých lidí k národnímu kultumímu dědictví

předsednictvu Sdružení lyhledávat a prezentovat příklady dobré praxe v oblasti parnátkové péče
v CR a zároveň upozorňovat na negativní příklady a snaŽit se vysvětlovat důsledky tohoto
jednání
5 .
předsednictvu SdruŽení připravit pro Výbor SdruŽení návrhy dalších aktivit SdruŽení dIe
Koncepce a dle jednáni krajských sekcí



C. Snčm vo|í
l ' Výbor SHS CMS ve sloŽení: (měSta' obce): příloha č. 8 usneseni
2. Kontrolní komisi  SHS ČMS.'e s loŽeni: 1meita. obce): pří loha č. 9 usnesení

D. Sněm bere na vědomí
l .  Výs Iedk1  ro Iby  p ř cdscdn i c t va  v jbo ru  S |  |S  ČMS

předseda Libor Honzárek (Havlíčkův Brod)
l. místopředseda ing. Stanislav Blaha (Uherské Hradiště)
místopředseda PaedDr. Jiří Kulhánek (Kadaň)
členka předsednictva Mgr. Jana Svobodová (Turnov)
člen předsednictva Ing' Jaromír Talíř (Ceské Budčjovice)
člen předsednictva Mgr. Rudolf Salvetr (Klatovy)
členka předsednictva PhDr. Romana l,iŠková (Hradec Králové)
člen předsednictva RNDr. Ladislav Šncrajs {olomouc)
člen předsednictva Bc. Matě.i Hollan (Bmo)
členka předsednictva olga Flaláková (Bečov nad Teplou)
člen předsednictva ing. arch. Václav VondráŠek (MC Praha 2)
člen předsednictva Mgr. Pavel Bártek (Nový Jičin)
člen předsednictva Mgr. Ivan Kůs (Beroun)
člen předsednictva Mgr. David Šimek (Svitavy)

2. Výsledky volby předscdy kontrolní komise:
předscdou kontrolní komise byl zvolen Mgr. Joset.Simek 1lomnice n. Popclkou)

3.7'právy o činnosti mandátové, volební a návrhové komise po dobu konání sněmu.
4. Akruá|ní seznam členů SHS ť.MS př i|oha č. l  I
5. Udělení čestného uznání RNDr. lvo Rubíkovi za činnost pro SdruŽení.

V Uherském Hradišti. 27 . břez,na 2015

Na Sněmu byla vyhodnocena soutčŽ Památka roku 201.l

1. Kateeorie (ma|á _ do 2 mi|. Kč)
CENU
za ncjlepši projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky nebo stavby v památkove
rezervaci či zóně - titu| Památka roku 20l4 získal a 50 tisíc Kč
Měšt'anský dům čp. 508 - Cheb

..užší finále,.
Měšťanský dům čp. 508 _ Cheb
Mariánský sloup - Nymburk
ottendorÍěrova knihovna S vitar y

2. Kateeorie (ve|ká _ nad 2 mi|.  Kč)
CENU
za nejlepší pro.jekt a realizaci obnovy nemovité kultumí památky nebo stavby v památkové
rezervaci či zóně - titul Památka roku 201.l získala a 100 000.- Kč
Hřbitovní kap|e - Slavonice

,,užší finá|e..
Sala terrena Klášterec n. o.
I Iřbitovní kaple SIavonice
Statck Sa|ajna DoIni Žandor



3. Program regenerace MPR a MPZ

Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón
(MPZ) ustavilo Ministerstvo kultury ve spolupráci sc SdruŽením v roce l992 v]ádním usncscnim
č.209 zc dnc 25. března. Tento program díky svému charakteru Stimuluje města k aktivnímu
přistupu k péči a oŽivování kultumího dčdictví, které se nacházi na.iejich území. Základním
rvsem programu je vícczdrojové financování' tedy podmínka spoluúčasti vlastníka památky a
zároveň obce, na jejímŽ území se objekt nachází. Program rcgenerace svou kontinuitou
každoročně zajišt'uje určitý objem Í.inancí, kteréjsou do památek invcstovány a zároveň působí
jako stimul ekonomický: rekonstrukce objektů jsou významnými zakrízkami pro místní firrny a
zároveň rekonstruované památkové rezervace a zóny přitahují turistický uch a oŽivují mčstské
prostředí. Nehledě na to, Že mnohá města by vzhledem k moŽnostem rozpočtů a celkovým
potřebám památky vůbec nerekonstruovala.

Z lbndu Programu regenerace v řoce 2015 čerpaly městské památkové rezervace a zóny celkem
118' 292 milionů korun. Ce1ková proinvestovaná částka (tzn. dohromady prostředky ze státního
rozpočtu _ Programu regenerace, prostředky vynaloŽené obcemi a prostředky investované
vlastníky objektů) byla 343 490 korun v roce 2015 do obnovy kultumího dědictví našich měst a
naší společnosti. V Programu regenerace bylo doposud investováno: ze státního rozpočtu 4 666
209 korun, celkově (do roku 20 t 5, vč. nákladů obcí a maj itelů) |2 222 96| korun a
zrekonstruováno bylo l4 831 památek (do roku 2015).

od Programu regenerace se odvíjí SoutěŽ o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu
regenerace MPR a MPZ a také probíhající projekt ..Putováni po historických městech Cech,
Moravy a S]ezska.. - viz samostatné kapitol1'.

4. MDPS _ Mezinárodní den památek a síde| 20l5

Slavnostní shromaŽdění u příleŽitosti Mezinárodního dne památek a sídel (MDPS) se uskutečnilo
16. dubna 20l5 ve Španělském sále Pražského hradu. Slavnostní zasedání organizovalo Sdružení
ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky, Ceským národním komitétem ]CoMoS,
Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Při slavnostním shromáŽdění, které probíhá vŽdy za účasti vysokých státních a vládních
předStavitelů. se kaŽdoročně vyhodnocuje soutěŽ o Cenu Programu regenerace městských
památkový'ch rezewaci (MPR) a městských památkových zón (MPZ), a rovněž je udělován titul
Historické město roku za uplynulý rok. Přítomné shromáŽdění pozdravila PhDr Ivana Kyzourová,
ředitelka odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Projev k oÍázkám památkové
péče, cestovnímu ruchu a regionální politiky pronesl ministr kultury Mgr. Daniel Herman a
ministryně pro místní rozvoj ing. Karla Šlechtová. K tématu dále vystoupili PhDr. Josef Štulc'
víceprezident Ceského národního komité Mezinárodní rady pro památky a sídla ICoMoS' který
představil nově zvoleného prczidenta pro|. Václava Girsu a za SdruŽcní jeho předseda Libor
Honzarek, míStostaroSta města Havlíčkův Brod.
SoutěŽ o titul Historické město roku 2014
Celá soutěžje dvoustupňová, vítěze krajských kol ocení ministerstvo kultury finanční částkou ve
výši l00'000'- Kč. Letos se na pódium pro diplom a obálku s příslušnou částkou dostavi]i
předStavitelé měst:
Mčsto Boskovice _ ing. Jaronríra Vítková . místost.lros1ka
Město }Io|ešov - Mgr. Rudolf Seitěrt slarosta
Město Cheb _ Mgr. Daniela SeiÍěrtová - místostarostka
Město Jičin - Petr }Iamáček - míStoStarosta
Město Kadaň _ PaedDr. Jiří Kulhánek - starosta
Město K|atovy . Mgr. Rudolf Salvetr - Starosta



Město Kutná Hora _ Bc. Martin Starý - starosta
Město Litomyš| - Radomil Kašpar - Starosta
Město Lomnice nad Popelkou _ Mgr. Jose| Šimek - starosta
Mčsto NoqÝ Jičín _ Mgr. Pavel Bártek - míStostarosta
Statutámí město O|omouc - RNDr. I adislav Šnel ajs _ nál]rěstek primátora
Město Polná _ Jindřich Skočdopole - Starosta
Městská část Praha | - ing. oldřich Lomccký - Starosta
Město Prachatice - ing. Marlin Malý - starosta
Do ústředního kola soutěŽe o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regeneracc MPR a
MPZ za rok 2014 byla nominována města: J iČin, MC Praha 1 a Cheb_vítězným městem se stalo
a Cenu i titul Historické město roku 20l,l získa|o město Cheb. Cenu - putovní skleněný obj ekt
a Ílnanční obnos ve výši 1.000 000,- Kč . společně předali předscda SdruŽení Libor Honzárek,
ministryně pro míStní rozvoj ing' Karla Šlechtová a ministr kultury Mgr. Danicl Herman. Tento
rok byla udělena i Cena ministryně pro místní rozvoj, která se rozhodla ocenit vždy dvě zbylá
města' která byla v ústředním kole soutěŽe nominována - tedy město Jičín a MC Praha 1, finanční
částkou l00.000.- Kč.
Zvláštní uznání ministryně pro místní rozvoj získala města: Prachatice, Polná a Nový Jičín.

Další ocenění jiŽ tradičně udělilo i vydavatelství Economia časopis Modemí obcc svoji Cenu za
péči o zachování kultumího dědictví z pohledu zasvěcené publicistiky. Cenu Modemí obce
předal lng. Marlin Sedláček, vydavatel časopisu Modemi obec. společnost Profi Press, a Mgr.
Ivan Ryšavý. šéÍiedaktor Modemí obce - za SouStavnou čirrnost v oblasti rcgenerace MPR ji
obdržeIo město Litomyšl.

V rámci slavnostního shromáŽdění byly také předány ceny za pn,ní tři místa v českém kole
mezinárodní cvropské soutěŽe..Mladí fotograÍují památky.'(viz podrobněji samoStatná kapitola).

5. EHD _ Dny evropského dědictvi 20l 5

Dny evropského dědictví / EHD se staly jiŽ tradiční akcí' kterou pořádá SllS CMS pro Širokou
veřejnost uŽ po dvacáté. Těší se zájmu milovníků historie a památek, turistů i občanů a mají svůj
nepopiratelně výchovně vzdělávací význam ' V celoevropském rozměru jsou významnou kulturní
událostí. která probíhá pod záŠtitou Rady E'vropy.

Sdružení, které v České republice EHD garantuje' stále poukazuje na zásadni kitéria nutná pro
zapsání objektu do katalogu, přihlášená památka musí být bud'veřejnosti běŽně nepřístupna, nebo
otevřena v době EHD zdarma, příp. nabízí slevu na vstupném (min 50%), či obohacuje obvyklou
prohlídku progrÍunem navíc ncbo ukiizkami, které nejsou v běžném reŽimu.

Výběrové řízení na hostitelské město Národního zahájeni EHD tentokrát ryhrálo město český
Krum|ov. Kazdý ročník je věnován určité tématice, v tomto rocc bylo přihlašujicím nezávazně
doporučeno národní téma..Památky znovu zroz,ené', (viz www.historickasidla.cz.)

Národní zahájení EHD v České republice se konalo v Českóm Krumlově Ve dnech 1, až 6. září
201  5 .
S|avnostní zahájení proběhlo v českém Krum|ově v sobotu 5. 9. 20l5. ale jiŽ v předvečer
čekal na návštěvníky města bohatý program a mčsto připtavilo i řadu doprovodných akcí.
Pátek 4. 9. 2015 se uskutečnila v prostorách Regionálního muzea v Českém Krumlově vemisáŽ
výstavy,,Nosite|é tradice |idových řemese|...
V letošním roce jsou laureáti:
Josef Fryzelka - obor zpracování dřeva tradiční bednářstvi
Jiří Honiss - obor _ podmalba na skle
Ing. Josef Komárek. obor řezbařství řezba králických Íigurek a betlémů



A|eš Uherka . obor _ tradiční kolářství
Božena VrážeIová - obor - výroba štípanÝch holubiček

Sobota 5. 9. 2015 - samotné slavnostni zahájení Dnů evropského dědictví 20l5 v Klášterní
zahradě. Promluvili jak zástupci Sdružení historických sídel Cech, Moravy a Slezska, tak
Ministerstva kultury a samozřejmě pořádajícího nrěsta.
Dopolední slavnostní Zahájení nabídlo možnost návštěvy farmářských trhů' řemcslný j arrnark a
další kultumí program.

V roce 20l5 se do I]HD zapojilo l81 organizátorů (lokálních garantů)' ktcří přihláSili l022
památek s 351 doprovodnými programy. Dny probihaly v 239 městech a obcích. navštívilo je dle
hrubého cldhadu přes 600 000 návštěvníků.
Podrobné statistiky včetně předchozích ročníků jsou uvedeny na wrvrv.historickasidla'cz - Na
stránkách t,wrv.chd.cz funguje online katalog přihlášcných památek. Katalog EHD slouŽí
především jako vyhlcdávač památek, které lze v daném regionu či obci v daný čas navštívit.
Vyhledávat lze podle různých kritérií. Každá z položek katalogu . |7'n. každá přihlášená památka
má svou ..stránku.. v katalogu. kdejsou všechny dostupné inťonnace. Pokudje do vyhledávače
zadÉtna ce|á lokalita (kraj nebo obec)' zobrazí se všechny informace o akcích, které tam v riímci
EHD probíhají: in|ormace o památkách, kteréjsou v dané lokalitě přihlášeny k EHD (ejich
popis, adresa, ÍbtograÍie a popis akcí, které se uvnitř konají), akce ce1oměstského charakteru,
ktcró v daném městě lzc navštívit (ejich seznam, popis. datum a místo konání), informační
centrum (vč. kontaktních údajů) a lokální garant (tedy subjekt' který v dané lokalitě všc
organizuje).
obce a objekty přihlášenó k EHD se zobraz'u1i na po<lkladu územního č|eněni regionů v CR a
návštěvník EHD se tak můŽe lépe zorientovat a naplánovat si vlastní program s ohledem na
umístění jednotlivých objektů' které by rád navštívil.
Seznam všech otevřených památek a akcí byl zveřejněn též v týdnu před EFID v Denících a též
v páteční příloze Lidových novtn.

6. Brány památek dokořán 20l5

Ce|kem se k Bránám památek dokořán připoji|o {l0 akcí.

Spálené Poříčí. Klatovy, Třeboň, Znojmo' Jaroměřice nad Rokytnou, Kadaň, Jindřichův Hradec.
Jičín,,l.achov, Bílovec, Heřmanice v Podještědí, Karlovy Vary, Litovel, Uhcrské Hradiště'
Terezín. Cheb, Uštěk' Pardubice, olomouc, Chrudim, ostrov, Napajedla. Slavonice, Nové Město
nad Metují. Písek, Bílovec' Polička, Jihlava. Praha 8, Brtnice, Letohrad, Jílové u Prahy,

lYmburk, Šumperk. Chotěboř. České Bu<Jějolice, Jilemnice, Štětí, LuŽe' Boskovice, I,itoměřice,
Cáslav a Letohrad.

7, Konference Cheb

25. odborná konference sHs ČMs ..Veřejný prostor r historických městech..

V pořadíjiŽ 25. konťerenci pořádalo SdruŽení historických sídel Cech, Moravy a S]ezska ve
spolupráci s měStem Cheb ve dnech l . aŽ 3. října 201 5. Předcházela jí tisková konference, které
se účastnila především regionální média, a tudíŽ mčla konÍěrence v kraji velkou odezvu. Záštitu
nad konÍěrencí převzali ministr kultury a ministryně pro místní rozvoj.
l programu konÍěrence vyj ímáme:

1. 10. 2015 . čtvrtek
Tisková konlěrence v galerii kulturniho centra Svoboda
Přeclstavení hostitelského města Cheb



Doprava v historických městech
Rešeni dopravy a parkování ve městě Cheb Ing. Petr Krá|
Cyklistická doprava v historických nrěstech Ing. Jaroslav Vymazal
Pěší zóna Cheb _ Ing. arch. Boris Redčenkov
Uloha. moŽností a omezení samospráv při řešení problematiky parkování ve vztahu k celkolému
pojetí vcřcjného prostoru., Ing' Libor Šíma
VyuŽití veřejného prostoru v minulosti, nyní a v budoucnosti? Ing. arch. Jan Kábrt, Ing. Petr
Horský
Árcheologie ve znamení rekonstrukce města Chebu Mgr. Michal Beránek
Umění ve veřejném prostoru historického centra I.
Umění ve veřejném prostoru v Chebu - Mgr. Fišer' PhD'
Uměni ve veiejncm prosloru r Chebu - Vgr '  Zb5 nčk Č.ernÝ
Umění ve veřejném proStoru historického centra II.
Chebské dvorky Zbyněk Illek
Chebské obrazy Mirka Pavlíková
Představení praoí studentů ÁMU

2.  l 0 .2015  -  pá tek
Kultura a věda v ku]isách historického města
Věda před radnicí _ gymnáZium Cheb RNDr. lng. Jaroslav Kočvara
Kultura v historickém centru - Mirka Pavlíková
Město Cheb - realizace vánočních trhů v historickém centru - Bc. Tomáš l,inda
Vliv pouŽívání tradičních materiálů na autentickó prostředí v historických centrech
lng. Dagmar Michoinová Ph.D.
Krajinné výstavy
Historie a současnost krajirrných výstav Ing. Michal Pospíšil
Krajinná výstava.,Tóny přírody 2016..- Ing' Michal PospíŠil
Atletický stadion Z minulosti do současnosti Jacek Přibáň
Záchrana panského sídla Nový Dvůr Spálená č.p. 1 u Nového Kostela oto Teuber
Kuchyně starého Chebu Knedlíkové nebe PhDr. Eva Dittertová - jak vznikaly kuchďky

zdejšího regionu
Zástavby proluk v historických centrech
Zástavby proluk v historických centrech - důsledky asanace města - proÍ.. Ing.arch.akad.arch.
Václav Girsa
Návrh přístavby městské knihovny v Chebu - Ing. arch. Boris Redčenkov
odpovědné a kultivované zacházení s historickými stavbami proÍ. Ing.arch.akad.arch. Václav
Girsa
Představení prací studentů obou ateliéru
Doprovodný program
Prohlídka Krajinky a levého břehu ohře
volný vstup na Divadlo jednoho herce

3. 10. 2015 - sobota
Výlet za lidovou architekturou Chebska a na poutní místo Maria Loreto ve Starém Hroznatově
Salajna, Doubrava - Mgr. Jana Konůpková Horváthová
Maria I 'oreto - A|ena Kováříková

8. Projekt Putování po historických městech Čech, Morary a S|ezska

l)rtr jckt jc |opiekjm pokI 'ačorintnt dosara..]ní einnust i  SHSCVS. protoŽc t lbntrra patnúlek není
sanroťtčelná. ale vynaloŽené prostředky do regenerace historických sídel přincsou svůj eÍěkt aŽ v
okamŽiku. kdv sc stanou součást i  atrakt i i i t\  ČR.jrko dcst inacc CR. Real izace projcktu budc tcdy
Znamenat podporu vyuŽití obrrtlr'ených historických cenler nlěst pro ccstovní ruch. Teprve pak
dojde k postupné '.návratnosti'' inr'estic do obnovy městskj.ch parnátkových rezervací a ztln. cttŽ
je hlavním poslánínr proj ektu.



Význam kultumího cestovního ruchu je pro Ceskou republiku důleŽitý, ovšem velkým
problémem je skutečnost, že cca 60Yo návšlěvníků navštíví pouze Prahu' přesto, Že předpoklady
pro rozvoj kultumího cestovního ruchu jsou na celém území CR. Proto SdruŽení připravilo svoji
nabídku - poznání především těch měSt. která vykonala ncjvíce práce v rámci Programu
regenerace Mčstských památkových rezervací a Zón, tím uspěla v soutěŽi iniciovanó od roku
1994 SdruŽením' MK ČR a MMR ČR a ziskala tak titul ..Historické město roku... V soutčŽi
Programu regenerace uspěla a mají zájem se podílet na projektu města: Beroun. Svitavy' Kadaň.
Třeboň' KromčříŽ, Klášterec n. o., Kutná Hora, Litomyšl. Nový Jičín, Prachatice, Spálcné Poříčí'
Česká Kamenice, Polná' Jindřichův Hradec. Šternberk. Znojmo, Uherské llradiště. Jilemnrce a
nově se připojila Chrudim.

Po prvních etapách projektu roku 20l0, 2011,20|2 byl proj ckt v roce 2013. 20l4
a i v roce 201 5 v další etapě udrŽitelnosti.

od dubna do záŤí probíhaly v jednotlivých měStcch tzv. ToP týdny města si připravila
na konkrétní týden zajímavé akce' a to nejen kultumí ale i sportor'ní. ..Lákala.. tak návštěvníky
k prohlídce svého města a k aktivní účasti na akcích. Všechna měSta se navzájem propagovala i
putovní výstavou. Návštěvníci si mohli v jednotlivých informačnich centrech měSt vyzvednout
ceslovní kníŽky a poté ,'Sbírat.. razítka. Cestovní kníŽky pak do konce roku 2015 bylo nutné
zaslat do sekretariátu SdruŽení, které v lednu 201ó celou soutěž vyhodnotilo'
Konkrétními výstupy projektu:
ToP týdny _ konkrétní týdny pro rok 20l5 (aktivity měst _ fcstivaly. slavnosti, výstavy ...)
SoutěŽ celoroční soutěŽ pro návštěvníky se zajímavými odměnami (cestovní knížky)
Výstava _ putovní (panely o jednotlivých městech projektu)
Propagační materiály plakáty. Ietaky ....
Webový portál: www.historickeputovani.cz
V lednu 2016 proběhlo lyhodnocení soutěže za rok 2015.

Losování l1. 1. 2016 za účast i  notářky
Dne ll. ]edna 20l6 probčhlo za účasti státní notářky slosování soutěŽe ..Putování po historických
sídlech Cech, Moravy a Slezska...
Do soutěŽe došlo celkem 205 vyplněných soutěŽních kníŽek/kuponů. kleré všechny splňovaly
soutěŽní podmínky.

Bylo vylosováno celkem 7 výherců:
3 obdrží cenu _ ubytování vjednom z historických měSt ve výši 5.000'-Kč
3 obdrŽi věcné ceny ve výši 2.000..Kč
1 prémiová cena za návštěvu všech měst zapojených do soutěŽe poukaz na
ubyování v hodnotě 5 000'- a návštěvu MDPS (19. 1.20|6, PraŽský hrad)

Poukaz na ubytování v jednom z historických měst v hodnotě 5.000. . Kč :
Sárka K.' Poděbrady
Jaroslav J., Usti nad Labem
Tomáš S., Praha 6
Prémiová cena poukaz na ubytování v hodnotě 5 000.. Kč a pozvánka na slavnostní akct
k Mezinároclnímu dni památck a sídel, 19. dubna na PraŽském hradě:
Jozef K.. Bratislava
Věcnó ceny v hodnotě 2.000' - Kč:
.Iaros|ava T.. Stíty
Věra H.' Nový Jičín
Lenka B.. Boskovice

9. Fotografická soutěž M|adí fotografuji památky

KaŽdým rokem se SdruŽení připojuje k výzvě Rady Evropy. která vyhlašuje mezinárodní
fologra1ickou SoutěŽ ,.Mladí Íotografují památky/Intemational Heritage Photographic



Experience... 1.a je jednou z nejr.ětších světovÝch akcí pro mladé na poli kultumího dědictví.
ročně se jí účastní okolo 25 000 mladých lidí. kteří se při hledání vhodných záběrů seznamuji
s kultumí historií své země'
SoutěŽje učena žákům a studentům do 21 lct ajejím smyslem je podnícení zájmu o památkové a
architektonické hodnoty. V naší republice probíhájiŽ čtvrtým rokem a těší se stále včtší
pozomosti tento ročník obeslalo cca 300 mladých tbtogra|u. Porota, sloŽená ze zástupců
SdruŽení' sponzora soutěŽe' coŽje 1lrma Zoner s.r.o. a profesionálního Íbtografa, vybrala z cca
500 fotografií prvních deset umístěných. (Všechny fotografie na wuw.historickasidla.cz).
Již 9. ročníku se letos účastnilo cca 250 žáků a studentů' kteří poslali témčř 400 fotografií.
Pannery opět byly ljrma Zoner (zabývá se programy na zpracování Íbtogratií) a firma Seznam'cz
C|enové porotv:
předseda - fotograf-a.Iiří Šejna, členové - ředitelka Sdružení Mgr. Květa Vitvarová a.Tana Kočová
z tirmy Seznam.cz. která je téŽ partnerem akce
Vyhodnocení:
3. místo _ Adam Št.astný' Česká Lípa' 14 let - Strahovská knihovna . Praha
2. místo - Dominik Beran. Zborovice, 14 let - Mračna nad Krum|ovem _ Ceský Krumlov
l. místo - Radek Votoček, Bratříkov, l3 let - Magický prostor Ka|várie - Křížový vrch u
Cvikova (ocenění přebrala paní Prof. PhDr. Sylva Petrová)
Více na http://wwu'.historickasidla'cz]cs/soutez.mladi-ÍbtogratÚ i-pamatky/znarrre-viteze-
souteze.mladi-lbtograÍili i-panatky.20 l 5. htrnl

10. Studijní ccsta Slovensko

Studijní cesty se celkem zúčastnilo 37 zástupců měst, krajských úřadů a dalších institucí v oblasti
památkové péče. Všichni účastníci se sešli na sobotním pÍogramu v Uherskóm Hradišti, kde
byli uvítáni na radnici starostou města ing. Stanislavem Blahou.

7. 6. 2015 nedě|e
Z t]herského Hradiště se odjelo v 8.30 hodin a1ižv 11hodinjsme navštívili hrad Strečno
Hradní stavba se nalézá 7 km výohodně od slovenského města Ziliny směrem na Vrútky a Martin
na lysokém skalní ostroŽně nad řekou Váh na okraji Strečenského prusmyku. lIrad se poprvé
připomíná v době Matúšc Čáka Trenčanského. Po hradě nás provedl pruvodce a všichni
obdivovali nejen samotný hrad, ale i pěkný výhlcd na údolí Váhu. Pod hradem je za pomoci
financí EU vybudován malý skansen.
Další Zastávka byla v obci Vlkolinec - i zde náš čekala prohlídka - unikátní soubor 45
původních, tóměř nezměněných sedláckých domků s kamennými sokly, hlínou vymazanými
stěnami a se střechami pokr}.tými šindelem. Skanzen V|kolinec se nachází poblíž RuŽomberku.
V roce l 977 byla obec Vlkolínec vyhlášena národní památkovou rezervací j ako neporušený
sídelní celek' který z ohledu sourodosti budov nemájiné srovnání. V roce l993 byl Vlkolínec
zapsán do Seznamu světového kultumího dědictví UNESCo. Zápis do seznamu potvrzuje
výiimečnost souboru, ktery vyžaduje ochranu ve prospěch všeho lidstva. Další zajímavostí je, Že
sejedná o .,Živou.. vcsnici, i kdyŽ nrnohé domky slouŽíjako rekreační, ne ke stálému bydleni.
Ve večemích hodinách jsme přijeli do mčsta Levoča' kde jsme byli ubytováLni. Někteří z nás ještě
absolvovali večerní prohlídku města.
Starobylé město Lcvoča leží na východním Slovensku v regionu Spiš pod I,evočskými vrchy (na
pomezí Ler 'oČských vrehů a Hornádské kot l in1. pozn. rcd. ).  Casto b1'vá nazýáno ku|tumě.
historickou pokladnicí. S velkým mnoŽstvím stavebních a historických památek váŽicích se k
slavným dějinám města patři mezi turisticky nejnavštěvovaněj ší slovenská mčSta.
8. ó.  2015 pondě|í
Ráno účastníci navštívili historickou radnici města. kde všechny přivítal primátor města. Za
SdruŽení poděkoval primátorovi 1. místopředseda ing. Stanislav Blaha a předal mu dárky _ krrihy
o Ceské republicc a o Programu regenerace MPR a MPZ. Někteří zástupci českých měst
předávali své propagační materiály.



Dále následovala prohlídka radnice s výkladem za účasti nejen zaměstnanců inÍbrmačního centra,
ale téŽ památkařek a pracovnic rozvoje města. Poté proběhla prohlídka města Muzeum Mistra
Pav|a, Galerie města' městského divad|a a Muzea výtvarného umění na Spiši'
Poté jsme se autobusem přemístili na Mariánskou horu, kde jsme si prohlédli Bazi|iku Panny
Marie. I zde jsme obdivovali nejen architekturu, ale i krásný výhled na celé mčsto.
Mariánská Hora u Levočije na Slovcnsku povaŽována zajedno z nejvýznamněj ších poutních
míst. Na vrcholu hory (78l m.n.m.) stojí však nejen neogotický kostel Panny Marie pochazející z
počátku 20. století, ale také mnohem mcnší dřcvčná kaplička. Tuto kapličku ncchal postavit v
roce l847 římskokatolický farář JozeIDulovič pro věřící a vyznavače řeckokatolické víry'
Mariánská hora se tak stala celoslovenským poutním místem pro věřící latinského i řeckého
obřadu.
odpoledne následovala prohlídka města Prešov (historického centra) _ prohlídku nám zajišt'oval
pan Libor Suchý _ památkář.
LeŽí ve východní části Slovenska. a to na soutoku řek Torvsa a Sekčov, v Košické kotlině.
obklopují ho Slanské vrchv z východu a ŠariŠská rrchol'ina ze západu.
Po prohlídce historického centra měli účastníci moŽnost pěšího výstupu na Vclký Sariš
(dominanta kraje), na vrcholu opravuje nezisková společnost pozůstatky Sarišskóho hradu .
9. 6. 2015 úterv
V ranních hodinách se autobusem odjelo na prohlídku Spišského hradu s ýkladem. I zde mohli
účastníci obdivovat nejen samotný hrad' ale i nádhemý'pohled do okolní krajiny - Spišske
podhradí.
Spišský hradjejedna z nejrozsáhlej ších hradních zřícenin na Slovensku nacházející se na
travertinovém kopci nedaleko od městečka Spišské Podhradie na katastru obce Zchra asi 5 km
severozápadně od ní. Spišský hrad je chráněnjako slovenská Národní ku]tumí památka a.je
zaÍazen na seznam lokalit Světového dědictví LINESCo.
odpoledne jsme navštívili Dobšinskou Iedovou jeskyni.
Dobšinská |edová jes\ně v národnim parku Slovenský ráj je skutečným kasovým unikátem
mezi ledovými jcskyněmi. Je naší největší ledovoujeskyní aprvní elektricky osvětlenou j eskyní
v Evropě (od roku l887). Nevšední pohled vjeskynních prostorách nabízí nádhemé spojení
obrovské hmoty ledu pod kamerrnými klenbami, na níŽje v oblasti před začátkem lóta asi
centimelrový sněhový jinovatky. Bohatá lcdová výplň se v jeskyni vyskytuje v podobě
podlahového ledu, ledopád' ledových stalagnitov a sloupů.
Po přijezdu zpět do hotelu někteří účastníci podnikli samostatnou prohlídku večcmího města.
10. 6.20l5 st ředa
Ráno byli členové studijní cesty přijati na radnici paní primátorkou města Zvo|en. Za Sdružení
poděkoval místopředseda PaedDr' Jiří Kulhánek a Starosta města Prachatice ing. Martin Malý
město Prachatice a Zvolen jsou partnelskými měSty.
[Jzemí okresu Zvolen tvoří střední hranici Banskobystrického kraje' Zvolen je nástupním centrem
r]o oblasti Podpol.nania a Slovenské rudohoří.
Zvolen má vclmi bohatou historii jiŽ od počátku l3. stol. aŽ po dneŠek. První zvolenský hrad -
Pustý hrad byl sídlem správy Zvolenské Župy. Královský Zvolenský lovecký zámek z roku 1370
- l 382 byl n,rajetkem uherských královen' dnes.je chloubou města. s expozicí Slovenské národní
galerie. částí sbírek Vlastivědného muzea' s dokumentací lcsnictví a dřevařství celosvětového
zaměření. Centrem kultury je divadlo JG Tajovského. činohra je zároveň sídlem
středosIovenského státního divadla. Každoročně se zde konají '.Zvolenský hry zámecké'.' Stálým
kultumím akcí je i Akademický Zvolen.
Po diskuzi s paní primátorkou na radnici se účastníci přesunuli na Pusd hrad. Zde jsme měli
zajištěn odbomý výklad o 23 letém archcologickém výzkumu tohoto hradu.
ZÍícen1'ny hradu. stojícího na místě osídleném od doby bronzové (bohaté nálezy'). Hrad byl
postaven ve 12. stol.jako sídlo královských Županů Zvolenského komitátu. Poč. l3. stol. byl hrad
opevněn. Na přelomu l3. - l4' stol. proběhla gotická staveb. etapa. V l6. stol. byla postavena věŽ
Vartovka.



Ze Zvolena jsme odjcli směr Banská Bystrica, a navštívili unikátní artikulrímí kostel v obcr
Hronsek. Kostc| ve tvaru byl vystavěn v roce 1725 -|726'bez' použití jediného hřebíku' Zde na
nás čekala ředitelka památkovóho úřadu, odbomý pracovník a průvodkyně kostela.
oblast, ve které se nachází dnešní obcc IIronsek. byla původně královským majetkem. Uherský
král Belo lV. ji daroval za zás|uhy v boji proti Tatarům zvolenskému Županovi Radunovi
oszlárovi. Ten na tomto í;zemi založil i blízkou obec Radvaň (dncs součást Banské B.l.strice).
Tato darovací listinaje pr.v'nim písemným clokumentem o této oblasti (l250). Pravděpodobně se
zde usadil Radunův vnuk Gala, protoŽe starší název obcc byl Galowycz.
Pn.ní písernná zmínka o obci pochází z roku 1500 pod názvem Zyklafalu. Postupně se název
obce měnil: CzwiklaÍálwa' Czwiklina (l506), Galowycz1.alwa (151;l), (ialowycz (15l5)'
Czwykl ina ( l522) '  Czwykl ina nebo GalÍálwa (1558), Garanzegh (1565), Cwkl ina ( l572),
Garamsseg (1786), I{ronec (ltiOfl). Hronsek-Skalka (l920)' Garansek (1927 ) až do dnešního
Hronsek (1946) / mad'arsky Garamszeg.
Z této lokality pochiizela šlcchtická rodina _ Geczyovci' psali si šlechtický přídomek ,.de

Garamszek'' (z Hronseku). Dalšími majiteli panStví, kteři vlastnili pozemky a okolní lesy, byly
Rothovci z Kráfov}', hrabata Telekyovci' Battikovci z Vlkanové, baroni Schmiddcgy, Jura.j
Géczy, hlavní župan a ŠteÍán Sotis z Poltár. Dr. Ala<lár Déchy tu měl velkostatek a mlýn. V rocc
l 828 měla obec 67 domů a 508 obyvatel.
Následovala prohlídka města Banská Bystrica s odbomým výkladem'
Uzemí se rozkládá po obou stranách řeky Hron' která tvoří jeho osu. Nacházi se zde Fatransko-
tatransá oblast s Národním parkem Nízké Tatry, chráněnou krajinnou oblastí Velká Fatra a
Starohorskými horami. Západní část lemují Kremnické vrchy a jižní část oblast Pol.ana. Na území
se nacházejí i mnohé státní rezervace' jako: Badínsky prales a tubietová Vepor.
()d roku 1950 je zpřístupněna i krápníková jeskyně světniccc v Dolním Harmanci. Město
navštěvují nejen naši, ale i zahraniční turisté. kteří neobdivují jen samotné město, ale i okolí s
prstencem blízkých vrchkov a hor, památníky lidové architektury a Íblklórní tradice.
V roce l255 udělil král Belo IV. městu městská privilegia. Později se z něj stávalo důleŽite
homické, hutní a obchodní středisko. Důlní Bystica se stala významným městem. Působili zde
významné osobnosti' jakými by|i Matej Be|. Šte|an Moyzes. Karol Kuzmány a Ján Botto' K
ne.jcennějším památkám patří náměstí SNP s Beniczkého a Thurzově domem, kostely'
Tyhányovský zámečck, zámeček Radvanských a novodobých dčjin Muzeum SNP. V současnosti
je Banská Bystrica zaměřena na rozvoj bankovnictví,
školství a cestovního ruchu. Banská Bystrica. srdce středního Slovenska - leŽí ve Zvolenské
kotlině, v údolí řeky Hron mezi Kremnickými a Starohorskými vrchy a Pofanou' Historie města
se začala psát v l3. století. Z původně České osady Bystrice - zásluhou několika rodin saských
kolonistů, kteří na území dnešního města přirozeně vývořili hospodářsko-správní a řemeslnou
základnu důlní výroby v této oblasti. stoupl výZnam osady natolik, Žeji král Belo IV. v roce l255
pol"ýšil na město.

Historickéjádro měSta bylo v roce l955 prohlášeno měStskou památkovou rezervaci. Po zruŠeni
kraj ů se město rychle přizpůsobilo novým územně administrativním poměrem a začalo stavět na
bankovnictví, školství a turistice. Za|ožením Univerzity Matej a Bela 1 . července l 992 se Banská
Bystrica stalajednim Z center vysokoškolskóho vzdělávání na Slovcnsku. V současnostije
Banská Bystrica hospodářským, administrativním a kultumím centrem středního Slovenska a
sídlcm K rá|ovéhradeckého k raje.
Dále jsme se přesunuli do obce Špania do|ina, krle nás přijala starostka a opět nám doprovod
dělala i ředitelka památkového úÍadu Zuzana Klasová.
Špania Dolina se naohází 1l km sevemě od Banské Bystrice, ne<laleko Starých Hór. na rozhraní
Nízkých Tater a Velké Fatry. Historie této obce lze datovat jiŽ do doby bronzové. Banská naučná
stezka provede k šachtám a štolám. které připomínají homickou minulost tohoto kraje.
V muzeu mědi nás přivítal mistr hornického bratrstva Herrengrund Andrej Sitár. ..Fungujeme
pět let, ale vlastně j sme Íungovali vŽdy například za komunismu j ako historický krouŽek,'.
vypráví. '.Momentálně máme 52 členů. Naším h]avním cí|em je zachovávat místní půl.odní
zvyky."



Ve zdejší oblasti se od pradávna těžila mčď. Ve středověku znala místní měděné doly celá
E'vropa. Posláním hornického bratrstva je pečovat o tenhle historický odkaz.
..Hornické bratrstvo má povinnost zachovávat tradici z roku l460' které se říká aušusnické
sluŽby. Mezi ně patří hornický pochod' svatba nebo pohřeb'.. vypočítává Andrej Sitár.
l l. 6. 20l5 čtvrtek
Ráno účastníci odjeli z hotclu do města Kremnice. I zdc nás přir'ítal primátor a pracovníci
památkové péče. Následovala prezentace úspěchů n-rěsta na po1i památkové obnoVy. Učastníci
měli moŽnost pokládat dotazy.
Město Kremnica okres Ziar nad Hronom Datří mezi středověká města a díkv své Doloze ilZ v
minulost i  b1|a centrem po7ornost i  puno' niků. Kremnica má rt lz lohu 4.r |] ňa'
Z roku l328 pochází první písemná zmínka o městě. Ve městě se těŽilo zlato. stříbro a
nepochybně díky bohatým dolům mčsto patřilo mezi bohaté a důleŽité měSta. Jinak tomu není ani
dnes. Kremnická mincovna je vyr-ržívána dodnes. V Kremnici Se nacháZí muzeumj od roku 1994
je součástí Národní banky Slovenska.
Z Kremnice jsme odjeli na prohlídku mčsta Banská Štiavnica. Zde se vcdcní Sdružení sešlo
s předsedou partnerského sdruŽení Združenie historických obcí a miest SR panem Pavlem
BaIŽankou.
Město Banská Štiavnica se nachází na území Chráněné kraj inne oblasti Stiavnickd'vrchy. Město
se vyznačuje velkým množstvím kultumich, historických a technických památek. Samotné město
je městskou přírodní rezervaci. Banská Štiavnica je nejvýznamnějším báňským městem na
Slovenku. První písemná zmínka pochází z roku 12|7 . V historickém jádru města se nachrízejí
mnohé umělecko-historické památky: městský hrad' budovy báňské a lesnické akademie, radnice'
pozdně kostel sv. Kateřiny' renesanční měšt'anské domy, soubor barokních sakálních stavcb.
|)ominantami města jsou Nový Zámek. renesančně-barokní budova Klopačky, románská bazilika
Nabebovzatia Panny Marie a soubor sakrálních budov Kalvárie. která patří mezi největší ve
Střední Evropě.
12. 6. 20l5 nátek
Hncd ráno jsme odjeli na hrad Červený Kameň. Zde na účastníky čekal nejen odbomý
pracovník hradu, ale i památkáři z památkového úřadu'
Na místě dnešního hradu stál uŽ v polovině l3. století kamenný hrad. jenŽ byl součástí pohranični
soustavy hradů. která se táhla od Bratis]ary aŽ po ŽiIinu. Tcnto původní hrad, který dala snad
založit dcera uherského krále Bélv III' Konstancie,u jeŽ <lostala z<lejší panství koncem l2. století
věnem, zanikl v první polovině l6. století, kdyžjeho tehdejší maiitelé, augsburští podnikatelé
FuÍrÍ.erové, vybudovali v letech l 535_1537 po jeho obvodě novou pg!!]q!]! s ústředním
čtvercovým dvorem a čtyřmi nároŽními baštami a rozsáhlými sklepními skladovacími prostory.
Základem pevnosti bylo původně pouze jihozápadní ob}tné křídlo, vjehoŽ suterénu se nacházely
rozsáhlé skladovací prostory. Ctyii nízké a Široké bašty postavené na obranu pevnosti byly
vybudovány s ohledem na potřebu vyspělé dělostřelcckó obrany, se systémem kasemat a S
důmyslným řešením větrání a odsávání dýmu po výstřelech. Pevnost dobudoval po roce l588 její
nový majitel Mikuláš Pál1.1y dostavbou dalších dvou poschoďových obyných křídel ajednoho
přízemniho křídla na severozápadě. PeVnoSt Se tak zríroveň stala honosným renesančním zámkem
s umělecky hodnotně vybavenými obýnými interióry.
Pozdější přestavby uŽjen zvyšovaly reprezentativnost rodového panskóho sídla. Přestože hrad v
následujících stoletích několikát poškodil poŽár, Pá1fb'ové' kteři jej vIastni1i aŽ do druhé světové
vá]ky ho pokaŽdé opravili, takŽe se nám dodnes zachoval ve své historické podobě.
Poté jsme sc přesunulí do obce Modra. Na radnici se uskutečnilo přijetí starostou. Dále účastníci
vystoupali na městskou věž, kde byl pěkný výhled nejen na město. ale i do oko]ních vinic, luk a
polí.
Malokarpatské vinohradnické město Modra. |ežící na úpatí jihovýchodních výběŽků Malých
Karpat pod moštu stráněmi, nazý'vaná také perlou MalÝch Karpat' je dlouhá léta centrem
slovenské vinařství.
První stopy osídlení okolí Modry sahají do období 3. tisíciletí před nl Počátky trvalého osidlování
územi v 9. století potvrzují zachované valy hradiště na Zámčisku v Modre Harmonii i nález
pohřebiště v severovýchodní části města.



Následovala prohlídka kostela sv. Jana Křtitele. opět s odbomým výkladem" Kostel je nejstarší
stavební památkou v obci a probíhá zde archeo|ogický a památkový průzkum. Zde se účastnila i
ředitelka památkového úřadu M. Belohorcová a dalši oclborní pracovníci úřadu.
odpoledne jsme navštívili Muzeum slovenské keramické plastiky (SNM _ Muzeum L. Stúra)
Navečer se ještě uskutečnila prohlídka vinných sklepů Harmonie.
13. 6. 2015 sobota
V ranních hodinách účastníci odjeli opět do Uherského Hradiště a dále do Prahy.

Program nám v}tvořila agen|ura Společnost pro stutlijní cesty a semindře, spoI. s r.o.
ve spolupráci se Senátem hansovního města Hamburg' Společnosti pro Labe' Památkou
UNEsCo Dessau prrní Dr. Markgraf a paní Dr. Prag' panem Schulzem' zástupcenl města
Koblenz.

1 l. Internetové stránky

V současné době sekretariát kompletně spravuje stríínky pomocí redakčního systému.
lntemetové stránky SdruŽení www.historickasidla.cz byly navrŽeny a realizovány tak' aby
inÍbrmovaly o činnosti a poslání SdruŽení, a aby usnadnily komunikaci SdruŽcní, jak se členy,
tak i s veřejností. Proto je
portál ''vwrv.historickasidla.cz je rozdělen do několika sekcí..fento portál má i samostatnou adresu wurl'.ehd.cz ' Největší zájem o stránty SdruŽení lze
zaznamena| v srpnu a hlavně v zaří, kdy se chystají a probíhají EHD/Dny evropského dědictví.
VŽdy od března mohou lokální garanti prostřednictvím portálu EHD přihlašovat památky k DHD
a milovníci památek zd'e zase hledají zajimavé cíle pro svůj volný čas. Hojně je vyuŽívána
databiíze památek a vyhlcdávání v katalogu' které umoŽňuje zvolit si ruzná kitéria hledaného
objektu či akcc.

Velký zájem byl zaznamenán i u stránek s ÍbtograÍickou soutěži, které mj' posk1'tují kompletní
ťotograÍickou galerii soutěŽních fotografií za všechny ročníky.

Počct návštěv webů www.historickasidla.cz a www.ehd.cz v roce 2015: 1 866 827 unikátní
návštěvníci. Další webový portál, který SdruŽení zajišťuje, se váže k projektu Putování po
historických městech Čech, Moravy a Slezska www.historickeputovani.cz.
(viz podrobněji Samostatná kapitola)

Již v roce 201 1 spustilo SdruŽení několik intemetových novinek. Na základě obsáhlé diskuze na
sněmu bylo rozhodnuto' že by se Sdružení mělo více otevírat i mladší generaci. proto stále hledá
cesty j ak toho docílit. Jedním ze začátků je, že by|o zřízeno samostatně několik Facebookových
stránek ' stránka samotného SdruŽení' dále pak stránka |otografické soutěŽe pro mladé ',Mladí
fotografují památky..a stránka projektu '.Putování po historických městech Cech. Moravy a
Slezska... Všechny stránky jsou stále, tedy i v roce 20l5 aktualizovány a také hojně
navštěvovány. Dále byl zřízen samostatný youtube video kanál, kdejsou umístěny propagační
filmy projektu ..Putování..... a také propagační filmy některých měst, která jsou v projektu
zastoupena.
Spustili jsme nové projekty: Tipy na výlet. příklady dobré praxe a plopagace Kláštery.

12. Spolupráce a prezentace

SdruŽení je v rámci svých aktivit členem Europa Nostra. organizace propagující kultumí dědictví
ajeho ochranu, prosazující jeho trvale udrŽitelné vyuŽití a poukazující na problémy
a specifika péče o historické kultumí bohatstr'í Evropy jako celku.



SdruŽení pravidelně spolupracuje, pod patronátem Rady Evropy, na tvorbč mezinárodního
katalogu Fotografické soutěŽe '.Mladí fotogra|uj í památky'.. kam také dodává svůj průvodní tcxt
k vítězným |otograÍiím z naší republiky (o soutěŽi viz samostatná kapitola).

SdruŽení rovněŽ nepřetrŽitě udrŽuje styky s obdobnou organizací na Slovensku - ZdruŽenie
historických miest a obcí SR, akcí Zr]nlženia se účastní někteří členové Sdružení. Slovenšti
představitelé jiŽ tradičně navštěvují Mezinárodní den památek a sídel v Praze.
SdruŽení je členem Celostátního kolegia cestovního ruchu České republrky. které je
koordinačním a iniciativním orgánem organizací a institucí cestor ního ruchu v CR, které se
podílejí na realizaci dokumentu Koncepce státní politiky cestovního ruchu v CR na období 2007

2013 a přípravě zákona o cestovním ruchu.
Sdružení také úzce spolupracujc s F-o|k|orním stlruŽením CR. prezentuje se najejich akcích
(vzájemnou prezentací).

Prezentace Sdružení:

Holiday World 20l5 (|9._22.2.20|5) - Středoevropský vclctrh cestovního ruchu, VýStaviště
Praha samostatný stánek

V únoru (25. a26.2.2o|5) se Libor Honzárek účastnil jubilejního l0. ročníku mezinárodní
konference Aktuá|ní prob|émy cestovniho ruchu v.Iih|avě. ''Ccstovní ruch: vývoj - změny -
perspektivy".

Zástupci SdruŽení se rl. 3. účastni|i jednáni podvýboru pro ku|turu.

SdruŽcní téŽ participovalo na setkáni, v rrirnci 180' Žol.ínského Íóra '.Turistická sezóna, cestovní
ruch a sluŽby.., které se konalo 1. ó. 2015 od 13:00 hod. Na setkání l''ystoupil I,ibor Honzárek.

V červnu se SdruŽení podílelo na přípravě konference Křižovatky architektury ..Architektura,
železnice, město.., která proběhla 3. června.

Seminář ''Kulturní památky.. . PosIanecká sněmovn a 1. záÍí 20|5

22. tlo 23. října 2015 se na Výstavišti v praŽských Holcšovicích uskutečni| 4. ročník mezioborového
veletr|rLr obnovy. Í.ínancování. vyuŽití a řenrescl pod niízvern PANrÁTKY 2015. Mottern rcletrhu bylo
hes|o ''Dejnre minulosti budoucnost'' ajeho základninri ténat1'by|y rckclnstrukce památkových souborů a
ob.iektti.jejich financovátría současné vyuŽití. ale také odkaz naŠic|i předků a podpora řenrcse|'
SdruŽení mělo samostatný stánek. výstavu panelů všech nominovaných měSt SoutěŽe o titul
Historické město roku 2014'

Digitá|ní výStava ''Památky v ohrožení'.
konaná pod záštitou poslankyně Věry Kovářové 25. - 27.listopadu 20l5 - Poslanecká sněmovna
parlamentu Ceské republiky

V tonrto rocejsme i navázali kontakty S Asociací krajů CR. Ředitelka KVěta Vitvarová se írčastnila
jednání komise Rady AKČR pro kulturu' památkovou péči a cestovní ruch.

V médiích:
Mediálním partncrem SdruŽení je od roku 2003 Český rozhlas a od roku 2004 časopis Místní
kultura. SdruŽení aktivně spolupracuje s časopisy Vcřcjná správa. Modemí obec a Z+I CKAIT.
Každoročně pořádá SdruŽení několik tiskových konferenci, Zejména u příleŽitosti Mezinárodního
dne památek a síde1, zahájení Dnů evropského dědictví a pořádání odborné kont-erence.
() výše zmíněných akcích pravidelně informuje celostátní i regionální tisk. rozhlas (výsledkem
jsou např. Živé vstupy v rozhlasových relacích CR) i veřejnoprávní televize.
V roce 2015 probíhala spolupráce s MF Dnes a Deníky' SdruŽení se najejich stránkách čtyřikrát
prezentovalo.



l3. Č|enská zák|adna

StatiStický přchled v období

ke dni
Počet řádných členů
Počet přidruŽený'ch členů

Cclkem

l .  l edna 2015 -  31 .  pros incc  2015

I . ledna 201 5
201

9

31.  pros ince  2015
203

9

213 212

orgdnv Sdružení
Sněm
je vrcholným orgánem Sdružení. Podle stanov SdruŽení je svoláván Snčm jednou Za čtyři roky;
poslední - IX. řádný Sněm _ Se konal ve dnech 2ó. a27.března2015.

Výbor Sdružení
řídí činnost Sdružení mezi sněmy a odpovídá za hospodaření a majetek SdruŽení.
Cinnost výboru Sdružení řídí předseda.
zasedání v roce 2015:
98. zasedání 26. bÍezna 20|5 l]herské Hradiště. ustavující
99. zasedání 11. prosince 2015 Beroun

Složení výboru SdruŽeni zvoleného IX. řádnÝm sněmem SIIS ČMS dne 27. března 20l5:
hl.m. Praha
hl.m. Praha
hl.m. Praha
Jihočeský kraj
Jihočcský kraj
Jihočeský kraj
Jihomoravský kaj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
KrálovéhradeckÝ kraj
Královéhradecký kaj
Liberecký kraj
Liberecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj
olomoucký kraj
olomoucký kraj
olomoucký kraj
Pardubický kraj
Pardubický kaj

Městská část Praha 1
Městská část Praha 2
Městská část Praha 1 0
L esKe ĎuoeJovrce
Český Krumlov
Soběslav
Boskovice
Bmo
Vyškov
Bečov nad 'feplou

Cheb
Ostrov
Havlíčkův Brod
Jihlava
I  e t c

Hradec IKrálové
Nové Město nad Metují
ZacIéÍ
L esKa Llpa
.lilemnice
Tumov
Nový Jičin
Opava
Příbor
Olomouc
Přerov
Stemberk
I Ilinsko
I..ctohrad



Pardubický kraj
Plzeňský kraj
PIzeňský kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kaj
Středočeský kraj
Středočeský kraj
ustecKy Kra.l
Ustecký kraj
r rsTecKy KraJ
Zlínský kraj
Z1ínský kraj
Zlínský kraj

Svitavy
Klatovy
Spálené Poříčí
Střibro
Beroun
Jílové u Prahy

|1-ý
Ccská Kamenice
Kadaň
tIštěk
KroměříŽ
Luhačovice
Uherské Hradiště

Předsednictvo Sdružení
se z pověření výboru SdruŽení zabýá aktuálními záleŽitostmi, které je třeba řešit v období mezi
schůzemi výboru Sdružení.
zasedání v roce 20l5:,|37. 

zasedání 23. ledna 2015 v Praze
138. zasedání 2] ' února 20l5 v Praze
139. zascdaní 25, bÍezna 2015 v Uherském Hradišti
l40. zasedání 29' května 20l 5 v Praze
l4l . zasedání 19' čcrvna 20l5 v Praze
|42. zasedání 4. záÍi 2O15 v Českém Krumlově
l43. zasedání 30. záři 20|5 v Chebu
l44. zasedání l1. prosince 2015 v Berouně

SloŽcní přcdsednictva SdruŽení v roce 2015:
předsetla: Libor HonzriLrek' místostarosta. Havlíčkův Brod' kraj Vysočina
l. místopředseda: lng. Stanislav Blaha. starosta města Uherské I]radiště, Zlínský kraj
2. místopředseda: PaedDr. Jiří Kulhánek, StaroSta Kadaň, Ustecký kraj
členové..
Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora Bmo
olga I Ialáková, starostka měSta Bečov nad Teplou
Libor Honzarek. radní }{avlíčkův Brod
Ing. Romana I,išková. náměstkynč primátora Hradec Králor'é
Mgr. Jana Svobodová, místostaroStka města Tumov
Mgr. Pavel Bártek, místostaroSta měSta Nový Jičín
RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora olomouc
Mgr. David Simek, starosta města Svitavy
Rudolf Salvetr' starosta města Klatovy
lng. arch. VácIar VondráŠek, míStostarosta MČ Praha l
Ing. Jaromir TaI i ř .  náměstek pr imátora (".eskó Budějovice

Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj

Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj

Liberecký kraj
Moravskoslezský kaj

olomoucký kraj
Pardubický kraj

Plzeňský kraj
hl. m. Praha

Jihočeský 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"

zasedáni v roce 2015:
l. zasedání 26. března 2015 v tjherskem Hradišti



2. zasedání 30. září 20l5 v Chebu

krcj
hl. m. Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
MoravskoslezskÝ kraj
olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ustecký kraj
Zlínský kraj

čIen komise (obecimě'stskó část)
Městská část Praha 5
Město Bechyně
Město Rosice
Město Žlutice
Město Polná
Město Jaroměř
Město Lomnice nad Popelkou
Město Odry
Město Uničov
Statutámí město Pardubice
Město Tachov
Město Poděbrady
Město ].erczín
Město Luhačovice

zústupce obce/městs ké čá".ti
PhDr. Marie Stemová
Ing. Jiří Rejlek
Pctr ŽenoŠička
Mgr. Václav Slavík
lng. Jindřich Skočdopole
Ing. Jiří Klepsa
Mgr. Joscf Šimek
Ing. Pavel Matůšů
Iveta Janků
Mgr. Jakub I{ychtcoký
Jana Hrčková
1ng. Jana Veberová
Hana Rožcová
PhDr. František Hubáček

Krajské sekce
jsou tvořeny členy SdruŽení se sídlem v krajích podle Stanov SHS ČMS' Jsou orgánem SdruŽení.
jehoŽ prostřcdnictvím jsou členové v daném regionu informováni o činnosti výboru SdruŽcni a
předscdnictva' Jsou oprávněny podávat podněty a doporučení jiným orgánům Sdružení. Jejich
zasedání se konají nejméně dvakrát ročně, svolává a řídíje garant kraj ské sekce, kterým je člen
předsednictva za příslušný kraj. Tento garant Zve na zasedání všech-ny řádné i přidruŽené členy v
kraji. zástupce kraje a příslušného územního pracoviště Narodního památkového ústavu. Na
pozvání garanta se mohou jednání kaj ské sekce Zúčastnit i zástupci obcí příslušného kraje, které
nejsou členy SdruŽení, případně jiné osoby.
Krajské sckce se V roce 20l 5 sešly v jamích a podzimních terminech a všechny navštívila
ředitclka SdruŽení, která zdc podrobně informovala o pruběŽné čirrnosti Sdružení i o projektu
..Putování po historických městech Cech. Moravy a S|ezska...

Sekretariát Sdružení
Provozní a organizační záležitosti Sdružení zajišt'uje sekretariát. který řídí ředitelka.
Personální obsazení sekretariátu v roce 20l 5:
Mgr. Květa Vitvarová' ředitelka
Lenka Homová
Adrcsa sídla
Opletalova 29, 1 10 00 Praha 1

14. Hospodaření

Celá činnost SdruŽení je v roce 2015 rozdělena do l0 základních kapitol (Mezinárodní den
památek a sídel, Studijní cesta, Konference + semináře' vzděIáváni' Dny cvropského dědictví,
Propagace' Sněm, Památka roku, Projekt IoP - udrŽitelnost, Mezinárodní spolupráce a ReŽie). o
jednotlivých kapitoláchje účtováno odděleně akaždá z nich vykazuje svůj hospodářský
výs]edek:

Mezinárodní den památek a sídel ... . .. . . .. -
Studi jní cťsta
Konference + semináře, vzdělávání.. ' .... -
Dn1 evropskeho dědictví
Propagacc
Sněm ' ' . '

201.905'40 Kč
79.717'96 Kč
66.936'00 Kč

240.698'50 Kč
2l0 .522 '88 Kč
l18.948 '00 Kč



Památka roku. - l64.039'00 Kč
- l43.190'80 Kč
-  l0 .195 '75  Kč

l '204.984'43 Kč
-  29 .071 '3 l  Kč

- ó0.57l '17 Kč

IOP udrŽitelnost
Mezi národní spolupráce
ReŽie
Ot lp i s l  . . . . . . . . . .

CELKEM

Kapitola reŽie vykazuje jako jediná zisk a to proto, Že obsahem příjmů této kapitolyjsou hlavní
příjmy SdruŽení ' členské příspěvky.
Na konkrétní projckty Sdružení obdrŽelo provozní dotace:

130.000.00 Kč od MK CR - MDPS 201 5 _ slavnostní setkáni
120.000'00 Kč od MK ČR _ vydáni katalogu památek EHD 20l5 - propagacc
120.000.00 Kč od MK CR - Nositel tradice lidových řemescl 2015
30.000.00 Kč od MK ČR . Konference 2015 Cheb _ Veřejný prostor

v historických městech
Všechny <lotace byly řádnč vyúčtovány a výroční zpráva byla rozeslána.

ve vysl
ve výši
ve vYsl
ve vysr


