
 

Výroční zpráva 2020  

 

1. O Sdružení 

 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, 

nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na 

jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky.  

Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990. 

 

Sdružení historických sídel mělo k 1. lednu 2020 celkem 209 členů (199 řádných a 10 

přidružených).  

K 1. 1. 2020 vystupuje Náměšť na Hané 

K 31. 12. 2020 vystupuje Lanškroun 

K 1. 3. 2020 vstupuje Městská část Praha 5 

Sdružení historických sídel mělo k 31. prosinci 2020 celkem 208 členů (198 řádných a 10 

přidružených)   

 

Činnost Sdružení se soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost našeho kulturního 

dědictví. K dosažení tohoto cíle, a tím i naplnění účelu existence, Sdružení zejména:  

- popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví,  

- pořádá veřejnosti přístupné semináře, odborné konference, výstavy apod.,  

- uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě či tvorbě právních norem,  

- spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli SHS ČMS, které působí v 

České republice i v zahraničí. 

 

2. Konference 

 

30. konference SHS ČMS „Revitalizace historických center sídel“. 
 

V pořadí již 30. konferenci připravovalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve 

dnech 26. - 27. března 2020. Vzhledem k situaci v ČR spojené s pandemií koronaviru byla 

konference přesunuta na podzim 15. – 17. října 2020. 

Ani v tomto termínu se konference nemohla uskutečnit. Z tohoto důvodu jsme museli vrátit i 

dotaci z MK. 

 

3. Soutěž Památka roku 2019 

  

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska  

ocenilo vítěze soutěže o cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy - Památka roku 2019 

Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy - budovy nebo souboru staveb, které mají 

významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického 

charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být např. zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, 

radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, brownfield, veřejný prostor, 

park... 

 

Soutěž Památka roku 2019 má dvě kategorie: 

1. kategorie: menší (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH)  

2. kategorie: velké (rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH)   

Cena sestává  

a) z uměleckého artefaktu, 

b) v 1. kategorii z finanční odměny vlastníkovi ve výši 50 000 Kč a v 2. kategorii z finanční 

odměny vlastníkovi ve výši 100 000 Kč. 



Sdružení vyhlásilo soutěž v září 2019 s uzávěrkou v lednu 2020. 

 

Do soutěže bylo celkem přihlášeno 49 objektů. /22 v kategorii menší a 27 kategorie velká/. 

Soutěž je dvoukolová. Nejdříve probíhalo hodnocení v krajích a poté na celostátní úrovni. 

Všechny informace na http://www.historickasidla.cz/cs/soutez-pamatka-roku-2019/  

 

Krajští vítězové: 

Kategorie malá: 

Stará radnice – Dačice 

Kaple Sv. Jana Nepomuckého - Žlutice 

Štáflova chalupa - Havlíčkův Brod 

Socha sv. Agáty - Přepeře 

Altán v Tyršových sadech - Šternberk 

Kaplička k Zadnímu Arnoštovu - Jevíčko 

Zámek č. p. 11 a 12, areál - Horažďovice 

14 kaplí křížové cesty - Mníšek pod Brdy 

Zvonička ve Veselí - Štětí 

Výklenková kaplička – poklona - Uherské Hradiště 

  

Kategorie velká:          

Bastion č. 8 - Praha 

Solnice - České Budějovice 

Zámek Oslavany, areál zahrady - Oslavany 

Vyhlídka Johana Wolfganga Goetha - Karlovy Vary 

Zámek - zámecký park - Brtnice 

Městské muzeum Hořice - Hořice 

Sídlo fy LASVIT s.r.o. - Nový Bor 

Areál měšťanského domu č. p. 38 - Lucerna - dům s duší - Příbor 

Národní dům - Prostějov 

Radnice - Pardubice 

Jezuitská kolej – refektář - Klatovy 

Kostel Povýšení svatého Kříže - Bělá pod Bezdězem 

Kolonáda - Luhačovice 

 

Vítězové:  
 

Kategorie malá:  

14 kaplí křížové cesty - Mníšek pod Brdy 

Štáflova chalupa - Havlíčkův Brod 

Altán v Tyršových sadech - Šternberk 

  

Kategorie velká:    

Solnice - České Budějovice 

Radnice - Pardubice 

Městské muzeum Hořice – Hořice 

 

Vzhledem ke stávající situaci se předávání ocenění uskutečnilo pouze v kruhu krajských vítězů a 

zástupců MK, MMR a NPÚ. 

    

4. Program regenerace MPR a MPZ 

 

Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón 

(MPZ) ustavilo Ministerstvo kultury ve spolupráci se Sdružením v roce 1992 vládním usnesením 

č. 209 ze dne 25. března. Tento program díky svému charakteru stimuluje města k aktivnímu 

http://www.historickasidla.cz/cs/soutez-pamatka-roku-2019/


přístupu k péči a oživování kulturního dědictví, které se nachází na jejich území. Základním 

rysem programu je vícezdrojové financování, tedy podmínka spoluúčasti vlastníka památky a 

zároveň obce, na jejímž území se objekt nachází. Program regenerace svou kontinuitou 

každoročně zajišťuje určitý objem financí, které jsou do památek investovány a zároveň působí 

jako stimul ekonomický: rekonstrukce objektů jsou významnými zakázkami pro místní firmy a 

zároveň rekonstruované památkové rezervace a zóny přitahují turistický uch a oživují městské 

prostředí.  Nehledě na to, že mnohá města by vzhledem k možnostem rozpočtů a celkovým 

potřebám památky vůbec nerekonstruovala. 

  

Z fondu Programu regenerace v roce 2020 čerpaly městské památkové rezervace a zóny celkem 

164 439 000 korun. Celková proinvestovaná částka (tzn. dohromady prostředky ze státního 

rozpočtu – Programu regenerace, prostředky vynaložené obcemi a prostředky investované 

vlastníky objektů) byla 392 229 000 v roce 2020 do obnovy kulturního dědictví našich měst a 

naší společnosti. V Programu regenerace bylo doposud investováno: ze státního rozpočtu 

5 586 342 000 korun, celkově (do roku 2020, vč. nákladů obcí a majitelů) 14 275 292 000 korun 

a zrekonstruováno bylo 17 741 památek (do roku 2020). 

 

Od Programu regenerace se odvíjí soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu 

regenerace MPR a MPZ – soutěž o titul Historické město roku. 

 

5. MDPS – Mezinárodní den památek a sídel 2020 

 

Slavnostní shromáždění u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel (MDPS) se vzhledem 

k situaci v první polovině roku neuskutečnilo.  

Náhradní termín a místo: 18. června, České muzeum hudby 

Setkání organizovalo Sdružení ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky, Českým národním 

komitétem ICOMOS, Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.  

Při setkání byla vyhodnocena soutěž o Cenu Programu regenerace městských památkových 

rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ), a rovněž udělen titul Historické město 

roku za uplynulý rok. Všechny hosty přivítal generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. 

Úvodní slova pronesl náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví a 

příspěvkových organizací Vlastislav Ouroda, za Ministerstvo pro místní rozvoj vystoupila 

ředitelka odboru regionální politiky Marie Zezulková. K tématu dále vystoupili prezident 

Českého národního komité Mezinárodní rady pro památky a sídla ICOMOS profesor Václav 

Girsa a za Sdružení jeho předseda Libor Honzárek, místostarosta města Havlíčkův Brod. 

 

Soutěž o titul Historické město roku 2019 

Celá soutěž je dvoustupňová, vítěze krajských kol ocení ministerstvo kultury finanční částkou ve 

výši 100.000,- Kč. Letos se na pódium pro diplom a obálku s příslušnou částkou dostavili 

představitelé měst: 

Městská část Praha 1 – starosta Petr Hejma 

Město Soběslav – starosta Jindřich Bláha 

Město Ivančice – starosta Milan Buček 

Statutární město Karlovy Vary – primátorka Andrea Pfeffer Ferkefová 

Statutární město Hradec Králové -  

Město Nový Bor – starosta Jaromír Dvořák 

Město Klatovy – starosta Rudolf Salvetr 

Město Štramberk – starostka Andrea Hlávková 

Město Šternberk – starosta Stanislav Orság 

Město Jevíčko – starosta Dušan Pávek 

Město Uherské Hradiště – starosta Stanislav Blaha 

Město Kolín – starosta Michael Kašpar 

Město Jemnice - starosta Miloň Slabý 

Město Žatec – starostka Zdenka Hamousová 



 

Do ústředního kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a 

MPZ za rok 2019 byla nominována města: Nový Bor, Soběslav a Štramberk – vítězným městem 

se stalo a Cenu i titul Historické město roku 2019 získalo město Štramberk. Cenu – putovní 

skleněný objekt a finanční obnos ve výši 1.000 000,- Kč -  společně předali předseda Sdružení 

Libor Honzárek, náměstek ministryně pro místní rozvoj a ministr kultury.  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 Soběslav a Nový Bor, finanční částkou 

100.000,- Kč. 

Další ocenění již tradičně udělilo i vydavatelství Economia – časopis Moderní obec svoji Cenu 

za péči o zachování kulturního dědictví z pohledu zasvěcené publicistiky. Cenu Moderní obce 

předal Mgr. Ivan Ryšavý, šéfredaktor Moderní obce - za soustavnou činnost v oblasti regenerace 

MPR ji obdrželo město Ivančice.   

 V rámci slavnostního shromáždění byly také předány ceny za první tři místa v českém kole 

mezinárodní evropské soutěže „Mladí fotografují památky“ (viz podrobněji samostatná kapitola). 

 

6. EHD – Dny evropského dědictví 2020 

 

Dny evropského dědictví / EHD se staly již tradiční akcí, kterou pořádá SHS ČMS pro širokou 

veřejnost už po dvacáté. Těší se zájmu milovníků historie a památek, turistů i občanů a mají svůj 

nepopiratelně výchovně vzdělávací význam. V celoevropském rozměru jsou významnou kulturní 

událostí, která probíhá pod záštitou Rady Evropy.  

 

Sdružení, které v České republice EHD garantuje, stále poukazuje na zásadní kritéria nutná pro 

zapsání objektu do katalogu, přihlášená památka musí být buď veřejnosti běžně nepřístupna, nebo 

otevřena v době EHD zdarma, příp. nabízí slevu na vstupném (min 50%), či obohacuje obvyklou 

prohlídku programem navíc nebo ukázkami, které nejsou v běžném režimu. 

 

Hostitelským městem Národního zahájení EHD bylo tentokrát město Olomouc. Každý ročník je 

věnován určité tématice, v tomto roce bylo přihlašujícím nezávazně doporučeno národní téma 

„Památky a vzdělávání“ (viz  www.historickasidla.cz.)  

 

Před samotným zahájením se proběhly tiskové konference, jedna na Ministerstvu kultury a druhá 

v Olomouci. 

Národní zahájení EHD v České republice se konalo v Olomouci ve dnech 12. - 13. září 2020.   

Slavnostní zahájení proběhlo v sobotu 12. 9. 2020, ale již v předvečer čekal na návštěvníky 

města bohatý program a město připravilo i řadu doprovodných akcí. 

V pátek 11. 9. 2020 se uskutečnila v oranžérii Smetanových sadů vernisáž výstavy „Nositelé 

tradice lidových řemesel“. 

 

V letošním roce jsou laureáti: 
 

Jana Štefková, Vamberk - obor tradiční vamberecká mnohopárová a pásková krajka 

Milan Bartoš a Jaroslav Plucha, Dvůr Králové nad Labem -  obor výroba tiskařských forem na 

modrotisk 

Marie Bilíková, Babice – obor tkané výrobky z kukuřičného šustí 

Marie Vlčková, Uherský Ostroh-Kvačice – obor batikované a zelové kraslice 

z Uherskoostrožska 

Alexandr Slavík, Krumvíř – obor řezbářství reliéfních forem na potraviny 

 

http://www.historickasidla.cz/


Kromě toho byly historicky poprvé v rámci těchto slavností předány certifikáty o zápisu do 

Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ĆR nositelům těchto nově zapsaných 

prvků: 

Seznam byl založen v roce 2008 jako reakce na přístup ČR k Úmluvě o zachování nemateriálního 

kulturního dědictví UNESCO.  Zápis do tohoto seznamu je podmínkou pro nominační postup 

k zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. 

V tomto mezinárodním seznamu jsou tyto české zápisy: 

Slovácký verbuňk (2005), Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku (2010), Sokolnictví (2010 

– přidružení ČR k nadnárodní nominaci koordinované Spojenými arabskými emiráty) Jízdy králů 

na jihovýchodě České republiky (2011), Slovenské a české loutkářství (2016 – společná 

nominace Slovesné republiky a České republiky), Modrotisk (2018 – společná nominace České 

republiky, Maďarska, Německa, Rakouska a Slovenské republiky). 

 

Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku (předkladatel Slovácké muzeum v Uherském 

Hradišti) 

Tradiční krajkářství na Vamberecku (předkladatel Královéhradecký kraj) 

 

 

V roce 2020 se do EHD zapojilo více než 100 organizátorů (lokálních garantů), kteří přihlásili 

791 památek s 221 doprovodnými programy. Dny probíhaly ve více než 200 městech a obcích, 

navštívilo je dle hrubého odhadu přes 600 000 návštěvníků.  

Podrobné statistiky včetně předchozích ročníků jsou uvedeny na www.historickasidla.cz - Na 

stránkách www.ehd.cz  funguje Online katalog přihlášených památek. 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). 

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.  

V roce 2020 byla opět zpřístupněna mobilní aplikace k EHD. 

 

7. Brány památek dokořán 2020 

 

Akce byly vzhledem k pandemii koronaviru zrušeny. 
 

8. Fotografická soutěž Mladí fotografují památky 

 

Každým rokem se Sdružení připojuje k výzvě Rady Evropy, která vyhlašuje mezinárodní 

fotografickou soutěž „Mladí fotografují památky/International Heritage Photographic 

Experience“. Ta je jednou z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví, 

ročně se jí účastní okolo 25 000 mladých lidí, kteří se při hledání vhodných záběrů seznamují 

s kulturní historií své země. Soutěž je učena žákům a studentům do 21 let a jejím smyslem je 

podnícení zájmu o památkové a architektonické hodnoty. V naší republice probíhá již čtrnáctým 

rokem a těší se stále velké pozornosti – tento ročník obeslalo cca 300 mladých fotografů. Porota, 

složená ze zástupců Sdružení, vybrala z cca 300 fotografií prvních deset umístěných. (Všechny 

fotografie na www.historickasidla.cz).  

 

3. místo: Kamila Týlová, 16 let, Lovosice, Kolonáda Mariánské Lázně  

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


2. místo: Matěj Madar, 18 let, Lenora, Osvícení Kašperku – Pustý Hrádek      

1. místo: David Buchar, 12 let, Čánka, Podkostelí - Opočno 

 

  Slavnostní vyhodnocení proběhlo 18. 6. 2020 v Českém muzeu hudby za přítomnosti zástupců 

Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu a Sdružení historických sídel Čech, Moravy 

a Slezska. 

 

9. Studijní cesta Burgundsko 6. - 13. 6. 2020 

 
Studijní cesty byla vzhledem k pandemii koronaviru zrušena. 

 

 

10.  Spolupráce a prezentace 

 

Sdružení si pro letošní rok domluvilo spolupráci s firmou SVAP. 

 

Sdružení je v rámci svých aktivit členem Europa Nostra, organizace propagující kulturní dědictví 

a jeho ochranu, prosazující jeho trvale udržitelné využití a poukazující na problémy 

a specifika péče o historické kulturní bohatství Evropy jako celku.  

 

Sdružení pravidelně spolupracuje, pod patronátem Rady Evropy, na tvorbě mezinárodního 

katalogu Fotografické soutěže „Mladí fotografují památky“, kam také dodává svůj průvodní text 

k vítězným fotografiím z naší republiky (o soutěži viz samostatná kapitola). 

 

Sdružení rovněž nepřetržitě udržuje styky s obdobnou organizací na Slovensku - Združenie 

historických miest a obcí SR, akcí Združenia se účastní někteří členové Sdružení. Slovenští 

představitelé již tradičně navštěvují Mezinárodní den památek a sídel v Praze.   

Sdružení je členem Celostátního kolegia cestovního ruchu České republiky, které je 

koordinačním a iniciativním orgánem organizací a institucí cestovního ruchu v ČR, které se 

podílejí na realizaci dokumentu Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR a přípravě 

zákona o cestovním ruchu. 

 

Prezentace Sdružení na veletrzích a seminářích: 

 

Holiday World 2020 (13. – 16. 2. 2020) - Středoevropský veletrh cestovního ruchu, Výstaviště 

Praha, Letňany – stánek na ploše CzechTourism. 

 

31. března 2020 vystoupil předseda Sdružení Libor Honzárek v České televizi v Brně.  

Rozhovor v pořadu Dobré ráno. Prezentoval soutěž Památka roku 2019  a Historickém městě 

roku. 

Soutěž o Cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy Památka roku 2019 inzerovalo Sdružení 

v příloze Deníku VÍKEND 28. března 2020. 

V rámci propagace soutěže Historické město roku proběhla v červnu celostátní inzerce ve dvou 

denících - Deník a Právo. 

Pro ČT Déčko natočila ředitelka Květa Vitvarová reportáž pro děti o EHD V rámci propagace 

soutěže Historické město roku proběhla v červnu celostátní inzerce ve dvou denících - Deník a 

Právo. 

Pro ČT Déčko  natočila 5. 6. 2020 ředitelka Květa Vitvarová reportáž pro děti o EHD v pořadu 

Wifina. 

Připravovaný seminář v Poslanecké sněmovně 23. června na téma Financování obnovy památek 

byl zrušen. 

Vzhledem k situaci s koronavirem v ČR se nám ani druhý, náhradní termín na 6. října 2020 

nepodařilo uskutečnit  Poslanecká sněmovna zrušila všechny akce pro veřejnost. 



Ředitelka Květa Vitvarová byla v ČT, pořad Dobré ráno dne 1. 9. 2020 kde při rozhovoru 

propagovala Dny evropského dědictvím, Nositele tradice lidových řemesel a financování obnovy 

památek. 

Časopis Zprávy + informace ČKAIT pravidelně publikuje informace o aktivitách Sdružení a 

průběhu jednotlivých akcí SHSČMS v průběhu celého roku. 

V časopise Z+i ČKAIT  jsou publikovány články pro více než 34 tisíc členů ČKAIT. 

 

Internetové stránky 

 

V současné době sekretariát kompletně spravuje stránky pomocí redakčního systému. 

Internetové stránky Sdružení www.historickasidla.cz  byly navrženy a realizovány tak, aby 

informovaly o činnosti a poslání Sdružení, a aby usnadnily komunikaci Sdružení, jak se členy, 

tak i s veřejností. Proto je portál www.historickasidla.cz je rozdělen do několika sekcí. 

Tento portál má i samostatnou adresu www.ehd.cz . Největší zájem o stránky Sdružení lze 

zaznamenat v srpnu a hlavně v září, kdy se chystají a probíhají EHD/Dny evropského dědictví. 

Vždy od března mohou lokální garanti prostřednictvím portálu EHD přihlašovat památky k EHD 

a milovníci památek zde zase hledají zajímavé cíle pro svůj volný čas. Hojně je využívána 

databáze památek a vyhledávání v katalogu, které umožňuje zvolit si různá kritéria hledaného 

objektu či akce.  

Velký zájem byl zaznamenán i u stránek s fotografickou soutěží, které mj. poskytují kompletní 

fotografickou galerii soutěžních fotografií za všechny ročníky. 

Další webový portál, který Sdružení zajišťuje, se váže k projektu Putování po historických 

městech Čech, Moravy a Slezska www.historickeputovani.cz. 

Již v roce 2011 spustilo Sdružení několik internetových novinek. Na základě obsáhlé diskuze na 

sněmu bylo rozhodnuto, že by se Sdružení mělo více otevírat i mladší generaci, proto stále hledá 

cesty jak toho docílit. Jedním ze začátků je, že bylo zřízeno samostatně několik Facebookových 

stránek – stránka samotného Sdružení, dále pak stránka fotografické soutěže pro mladé „Mladí 

fotografují památky“ a stránka projektu „Putování po historických městech Čech, Moravy a 

Slezska“. Všechny stránky jsou stále, tedy i v roce 2020 aktualizovány a také hojně 

navštěvovány.  

Na konci roku Sdružení aktualizovalo své webové stránky – provedlo upgrate – stránky tak 

budou kompatibilní i s chytrými telefony a tablety. 

 

 

11. Členská základna 

Výbor Sdružení   

řídí činnost Sdružení mezi sněmy a odpovídá za hospodaření a majetek Sdružení.  

Činnost výboru Sdružení řídí předseda. 

zasedání v roce 2020:  

108. zasedání 25. března 2020  

109. zasedání 4. prosinec 2020  

Složení výboru Sdružení zvoleného X. řádným sněmem SHS ČMS dne 29. března 2019:      

1. Jihočeská sekce 

České Budějovice, Český Krumlov, Soběslav 

2. Jihomoravská sekce 

Boskovice, Brno, Znojmo 

3. Karlovarská sekce 

Bečov nad Teplou, Cheb, Karlovy Vary 

4. Královéhradecká sekce  

Broumov, Hradec Králové, Nové Město nad Metují 

5. Liberecká sekce 

Jilemnice, Kamenický Šenov, Turnov 

http://www.historickasidla.cz/
http://www.historickasidla.cz/
http://www.ehd.cz/
http://www.historickeputovani.cz/


6. Moravskoslezská sekce 

Opava, Nový Jičín, Příbor 

7. Olomoucká sekce 

Olomouc, Prostějov, Přerov 

8. Pardubická sekce 

Chrudim, Letohrad, Svitavy  

9. Plzeňská sekce 

Domažlice, Klatovy, Spálené Poříčí 

10. Praha 

MČ Praha 1, MČ Praha 2, MČ Praha - Troja 

11. Vysočina 

Havlíčkův Brod, Jihlava, Telč  

12. Středočeská sekce 

Bělá pod Bezdězem, Jílové u Prahy, Nymburk 

13. Ústecká sekce 

Klášterec nad Ohří, Jiřetín pod Jedlovou, Štětí 

14. Zlínská sekce 

Kroměříž, Uherské Hradiště, Uherský Brod 

Předsednictvo Sdružení 

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

schůzemi výboru Sdružení. 

zasedání v roce 2020  

164. zasedání 28. února 2020 v Praze 

165. zasedání 19. června 2020 v Praze 

166. zasedání 11. září 2020 v Olomouci 

167. zasedání 14. října 2020  

 

Složení předsednictva Sdružení v roce 2020: 

předseda     Libor Honzárek (Havlíčkův Brod) 

1. místopředseda   Jaroslav Zatloukal (Uherské Hradiště) 

místopředseda    Tomáš Bouzek (České Budějovice) 

členka předsednictva   Jana Svobodová (Turnov) 

člen předsednictva   David Kodytek (Klášterec nad Ohří) 

člen předsednictva   Rudolf Salvetr (Klatovy) 

členka předsednictva   Věra Pourová (Hradec Králové) 

člen předsednictva   Markéta Záleská (Olomouc) 

člen předsednictva   Marek Fišer (Brno) 

člen předsednictva   Antonín Jalovec (Cheb) 

člen předsednictva   Václav Vondrášek (MČ Praha 2) 

člen předsednictva   Stanislav Kopecký (Nový Jičín) 

člen předsednictva   Jaroslav Verner (Bělá pod Bezdězem) 

člen předsednictva   David Šimek (Svitavy) 

 

Kontrolní komise 

je kontrolním orgánem Sdružení. Dohlíží na dodržování stanov Sdružení a obecně závazných 

předpisů v činnosti Sdružení, prověřuje stížnosti a oznámení, navrhuje opatření k nápravě 

zjištěných nedostatků a kontroluje plnění úkolů programového prohlášení a usnesení sněmu. 

Rozhoduje o odvolání člena proti vyloučení. Vždy do 31. 3. každého roku provádí kontrolu 

činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulý rok a předkládá výboru Sdružení písemnou zprávu o 

jejím výsledku. 

zasedání v roce 2020:  

3. zasedání 20. března 2020  

4. zasedání 14. října 2020 



 
Složení kontrolní komise v roce 2020 Sdružení zvolené X. řádným sněmem SHS ČMS (2019) :     

1. Jihočeská sekce 

Bechyně  

2. Jihomoravská sekce 

Rosice 

3. Karlovarská sekce 

Ostrov 

4. Královéhradecká sekce  

Jaroměř 

5. Liberecká sekce 

Lomnice nad Popelkou 

6. Moravskoslezská sekce 

Odry 

7. Olomoucká sekce 

Uničov 

8. Pardubická sekce 

Vysoké Mýto 

9. Plzeňská sekce 

Tachov  

10. Praha 

MČ Praha 3  

11. Vysočina 

Polná 

12. Středočeská sekce 

Poděbrady 

13. Ústecká sekce 

Terezín 

14. Zlínská sekce 

Luhačovice 
 

Krajské sekce 

jsou tvořeny členy Sdružení se sídlem v krajích podle Stanov SHS ČMS. Jsou orgánem Sdružení, 

jehož prostřednictvím jsou členové v daném regionu informováni o činnosti výboru Sdružení a 

předsednictva. Jsou oprávněny podávat podněty a doporučení jiným orgánům Sdružení. Jejich 

zasedání se konají nejméně dvakrát ročně, svolává a řídí je garant krajské sekce, kterým je člen 

předsednictva za příslušný kraj. Tento garant zve na zasedání všechny řádné i přidružené členy v 

kraji, zástupce kraje a příslušného územního pracoviště Národního památkového ústavu. Na 

pozvání garanta se mohou jednání krajské sekce zúčastnit i zástupci obcí příslušného kraje, které 

nejsou členy Sdružení, případně jiné osoby. 

Krajské sekce se v roce 2020 sešly v jarních a podzimních termínech a téměř všechny navštívila 

ředitelka Sdružení, která zde podrobně informovala o průběžné činnosti Sdružení.  

Vzhledem k aktuální situaci, se musely některé krajské sekce konat on line. 

 

 

Sekretariát Sdružení 

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

Personální obsazení sekretariátu v roce 2019: 

Mgr. Květa Vitvarová, ředitelka 

Lenka Hornová  

Adresa sídla 

Opletalova 29, 110 00 Praha 1 

 

 



12. Hospodaření 

 

Celá činnost Sdružení byl v roce 2020 rozdělena do 10 základních kapitol (Mezinárodní den 

památek a sídel-MDPS, Studijní cesta, Konference, Dny evropského dědictví-EHD, Brány 

památek dokořán, Propagace, Památka roku 2019, Mezinárodní spolupráce, Režie a odpisy ). O 

jednotlivých kapitolách je účtováno odděleně a každá z nich vykazuje svůj hospodářský 

výsledek: 

 

Mezinárodní den památek a sídel ……….   -    121 529,60  Kč 

Studijní cesta ……………………………   -               0,00  Kč 

Konference  .....................................…….   -                0,00 Kč 

Dny evropského dědictví ………………..  -       41 196,20  Kč 

Propagace ..................................................  -      701 350,66 Kč 

Památka roku..……………………………   -    286 072,50 Kč 

Brány památek …………………………..   -                0,00 Kč 

Mezinárodní spolupráce …………………  -          7 041,65 Kč 

Režie  ……………………………………..     1 525 918,99 Kč 

Odpisy …………………………………..... -         7 624,00 Kč  

   

          CELKEM                                    361 104,38 K4 

 

Vzhledem k situaci v roce 2020 (koronavirová krize) se některé aktivity Sdružení nemohly 

uskutečnit: Studijní cesta do zahraničí, Konference (tu jsme překládali z jara na podzim, 

ale pak se též nemohla uskutečnit), Brány památek dokořán. Některé aktivity byly omezeny 

např. MDPS – slavnostní setkání. Jiné aktivity jsme museli přesunout do on line prostoru. 

 

Na konkrétní projekty Sdružení v roce 2020 obdrželo dotace: 

 

ve výši           56.100,00 Kč od MK ČR  - MDPS 2020 – slavnostní setkání 

ve výši       120.000,00 Kč od MK ČR – Vydání katalogu památek EHD 2020  

ve výši       135.000,00 Kč od MK ČR -  Nositel tradice lidových řemesel 2020 

ve výši               50 000,00 Kč od MK ČR  - Konference 2020 – 50 000,- vráceno na účet MK   

        

Přestože jsme obdrželi i dotaci na pořádání Konference Sdružení, museli jsme celou částku 

Ministerstvu kultury vrátit. 


