
TISKOVÁ ZPRÁVA – POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI 
 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a město Litomyšl 
Vás zvou na tiskovou konferenci, 

u příležitosti zahájení Dnů evropského dědictví 2019 v ČR, 
která se uskuteční 

v Praze ve čtvrtek 29. srpna 2019 od 10 hodin na Ministerstvu kultury 
(v Konírně Ministerstva kultury na Maltézském náměstí) 

 
Na tiskové konferenci budou přítomni:  
zástupci Ministerstva kultury ČR  
zástupci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 
zástupci města Litomyšl  
Představitelé Sdružení a města Litomyšl Vás podrobněji seznámí s jednotlivými body programu 
Národního zahájení EHD v Litomyšli, s národním tématem pro letošní ročník EHD, s celkovou přípravou 
EHD 2019 v ČR a s udělením letošních titulů Nositel tradice lidových řemesel. 
 
EHD je celoevropská akce konaná pod patronací Rady Evropy, každoročně se jí účastní na 50 států 
Evropské kulturní konvence a jejím posláním je propagace historického dědictví, které vzniklo 
v evropské i naší národní tradici.  
 
Samotné Dny evropského dědictví v České republice proběhnou 7. – 15. září 2019. 
Národní zahájení se koná v sobotu 7. září v 10.00 hodin v Litomyšli 
Národní téma EHD v ČR: Památky a zábava 
 
 
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.  
 
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. 
 
Základní poslání a cíle Sdružení: 
- popularizace a propagace významu a souvislostí kulturního dědictví především historických sídel 
- uplatňování specifických problémů historických sídel při úpravě stávajících i navrhování nových právních 
norem, a to i těch, které ovlivňují ekonomické a právní postavení obcí a jejich hospodaření 
- hledání a posléze uplatňování účinnějších nástrojů k posílení vztahu obcí a jejich orgánů k péči o 
kulturní dědictví tak, aby obce v následujícím období obstály v naplňování role, kterou jim v systému péče 



o kulturní dědictví svěřila reforma veřejné správy jak v oblasti samostatné, tak v oblasti přenesené 
působnosti 
- spolupráce s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli Sdružení, které působí v ČR i 
v zahraničí 
- popularizace účelu Sdružení a jeho činnosti, jakož i činnosti svých členů, i prostřednictvím veřejně 
přístupných informačních a datových sítí 
- vytváření a upevňování vztahů obyvatel ke kulturnímu dědictví měst, kde žijí a tím přispívat k vytváření 
identity a sounáležitosti občanů. 
 
Ve volebním období 2019–2022 pak bude Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jako subjekt 
významně ovlivňující vztah občanů k národnímu kulturnímu dědictví, rozvíjet aktivity v oblasti 
popularizace kulturního dědictví a trvale udržitelného cestovního ruchu: 
- rozvíjet významnou celoevropskou poznávací, společenskou, kulturní a výchovnou akci – Dny 
evropského dědictví    
- využívat Mezinárodního dne památek a sídel k propagaci specifického fenoménu naší republiky – 
historických sídel – organizace akce Brány památek dokořán (duben) 
- spoluprací s dalšími organizacemi v oblasti kultury podporovat živou kulturu v památkách 
- podílet se na vytváření vztahu mladých lidí k národnímu kulturnímu dědictví, zejména k místním 
památkám 
- navazovat spolupráci se subjekty zaměřenými na cestovní ruch 
- důsledně prosazovat princip trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu 
- publikovat a využívat výsledky regenerace historických sídel  
- hledat a využívat finanční zdroje k propagaci kulturního dědictví a územní spolupráci 
- podporovat bydlení v historických centrech 
____________________________________________________________________________________  
      
Dny evropského dědictví (European Heritage Days - EHD) se v Evropě konají od roku 1991 pod záštitou 
Rady Evropy a řadí se k významným celoevropským kulturně poznávacím a společenským podnětům. 
Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných 
architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a  knihoven, technických 
památek a militarií, budov, objektů a i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé 
množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. V České republice se nezpřístupňují jen 
oficiálně prohlášené kulturním památky, ale otevírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov 
(radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd.), které nebývají přístupny veřejnosti vůbec 
nebo pouze příležitostně a částečně.  
___________________________________________________________________________________ 
 
Formy katalogů EHD 2019 
- Internetová verze, tzv. Online katalog EHD (na portále www.ehd.cz) 
- mobilní aplikace od firmy As4u 
- tištěné seznamy v Denících, které vyjdou první týden v září 2019 
 
Co všechno najdete na Internetových stránkách www.ehd.cz: 
· katalog všech památek a akcí, přihlášených k EHD 2019  
· podrobné informace o národním zahájení EHD 2019 v Litomyšli 
· plakát vydávaný k EHD  
· obecné informace o EHD, informace o udílení titulu „Nositel tradice lidových řemesel“  
_________________________________________________________________________________ 
 
Více informací: Mgr. Květa Vitvarová, ředitelka Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 
Opletalova 29, 110 00 Praha 1, tel/fax 224 213 166, 602 201 112, info@shscms.cz, 
www.historickasidla.cz  


