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Kutná Hora vítězem krajského kola soutěže
Historické město roku
Praha, 10. 3. 2015
Kutná Hora zvítězila v krajském kole soutěže Historické město roku o cenu za nejlepší
přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón. O tom, zda se Kutná Hora stane již podruhé vítězem kola
celostátního, se rozhodne16. dubna.
Kutná Hora, která získala titul Historické město roku již v roce 2000, je jednou z největších
městských památkových rezervací (MPR) v ČR, zapsaná v Seznamu světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO jako historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory
včetně katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Evidováno je zde 319 nemovitých
kulturních památek, 151 movitých kulturních památek a 3 kulturní památky – archiválie.
Mimo MPR se pak nachází dalších 50 nemovitých kulturních památek včetně katedrály
Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci – památky UNESCO.
Obnova městské památkové rezervace Kutná Hora, která probíhala během posledního
desetiletí, je naprosto mimořádná rozsahem i kvalitou. Realizovány byly především velmi
náročné celkové obnovy velkých památek zapsaných na seznam UNESCO - chrám sv.
Barbory (dokončeno v r. 2011)a katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Dále byla
dokončena obnova bývalé jezuitské koleje, sloužící jako Galerie Středočeského kraje, a
Vlašského dvora. Opomenout však nelze ani řadu let trvající rekonstrukci a revitalizaci
uličních prostorů, náměstí, parků i cest včetně mnohých oprav jednotlivých domů v rámci
MPR. Dokladem této neobyčejně rozsáhlé a zdařilé celkové obnovy, která proměnila
zchátralé a upadající město ve skvost mezi světovými památkami, jsou nejen vynaložené
finanční prostředky, ale především město samo, jeho život a vzhled.
Město Kutná Hora se může rovněž pyšnit ojedinělým počinem – od r. 2003 je zde
zřízen městský dotační fond pro obnovu městských domů, který poskytuje dotace nejen na
opravy domů v MPR, ale i na území rozsáhlého ochranného pásma kolem MPR. Díky této
podpoře oprav se podařilo obnovit řadu fasád a realizovat další opravy městských domů.
Velké akce v rámci regenerace MPR pak probíhají za přispění fondů Evropské unie Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy.
Hodnotící komise, složená ze zástupců Národního památkového ústavu, Ministerstva
pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, se snažila v rámci
možností a stanovených kritérií o co nejobjektivnější hodnocení. Samotnému hodnocení
předcházela jako každoročně návštěva všech přihlášených měst – ze Středočeského kraje to
byly kromě Kutné Hory dále Mšeno a Rakovník, které se rovněž soutěže účastní již po
několikáté.
To svědčí nejen o trvalém zájmu některých historických měst o svěřené kulturní
dědictví, ale i o skutečnosti, že jejich prohlášení městskými památkovými zónami má přes
počáteční, místy rozporuplné, přijetí převážně pozitivní odraz v proměně vzhledu těchto měst
a zčásti i ve smýšlení jejich obyvatel. Všechna tři středočeská přihlášená města udělala
z hlediska památkové ochrany velký krok kupředu. Nezbývá tedy než doufat, že počet
přihlášených bude v příštích letech stále stoupat.
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Soutěž Historické město roku
O titul Historické město roku se soutěží od roku 1994. Celým názvem se soutěž jmenuje Cena za nejlepší přípravu a
realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. V přihlášených obcích se
hodnotí zejména centrum (tedy městská památková zóna nebo městská památková rezervace) a v nich architektonický a
stavební charakter, veřejná prostranství, památky, stavební uspořádání, parky, infrastruktura apod.
Vyhlašovateli soutěže jsou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Od roku 2011 je do organizace soutěže zapojeno také Centrum pro regionální rozvoj ČR, které zastupuje
MMR na úrovni krajských kol. Zástupce CRR spolu se zástupcem Národního památkového ústavu a Sdružení historických
sídel tvoří tříčlennou krajskou hodnotící komisi. Čtrnáct krajských vítězů poté postupuje do finálového kola, v němž je na
slavnostním vyhlášením v polovině dubna vybrán celkový vítěz, který vedle ceny z českého křišťálu získá milion korun na
další opravy památek a také právo užívat příslušný rok titul "Historické město roku". Krajští vítězové obdrží z programu
regenerace sto tisíc korun. Přihlášky musí zájemci podat do konce prosince, krajská kola soutěže probíhají v lednu, slavnostní
vyhlášení vítěze pak probíhá v polovině dubna u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel, který připadá
na 18. dubna. Prvním držitelem za rok 1994 se stalo město Svitavy, zatím poslední cenu si v dubnu 2014 (tedy za rok
2013) odneslo město Chrudim.
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