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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Havlíčkův Brod se stal krajským vítězem na Vysočině. Usiluje o titul 
Historické město roku 2020  
 
V Telči 26. ledna 2021 
__________________________________________________________________________________ 

Již od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR soutěž o Cenu za nejlepší 
přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací 
(MPR) a městských památkových zón (MPZ). O titul Historické město roku 2020 
bude za Kraj Vysočina usilovat město Havlíčkův Brod. Vítěz celostátního kola 
soutěže bude slavnostně vyhlášen v dubnu 2021 u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a historických sídel. 
 

Za Kraj Vysočina se v roce 2020 přihlásilo do soutěže šest měst: Havlíčkův Brod, Jaroměřice 
nad Rokytnou, Jemnice, Moravské Budějovice, Přibyslav a Telč. Hodnotící odborná komise 
složená ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči, 
navštívila ve dnech 13. – 14. ledna 2021 všechna přihlášená města a vyhodnotila jejich 
přihlášky. Jako vítěze krajského kola vybrala Havlíčkův Brod. Na druhém místě se s těsným 
bodovým rozdílem umístilo město Telč a na třetím místě město Jemnice.  

„Hodnotící komise ocenila mimořádné úsilí při obnově MPZ města Havlíčkův Brod, které 
příkladným způsobem dokázalo, že i město, jež doznalo razantních urbanistických ztrát 
v průběhu 20. století, lze pečlivě obohacovat citlivými obnovami historických objektů, 
smysluplnou kultivací městského centra a v jeho důsledku zvyšováním životní úrovně 
obyvatel i podnikání v něm“, konstatuje Jan Klimeš, vedoucí Odboru péče o památkový fond 
telčského pracoviště Národního památkového ústavu. 
 
Město Havlíčkův Brod se do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu programu regenerace 
přihlásilo naposledy v roce 2011. Od té doby doznalo historické centrum města (MPZ 
Havlíčkův Brod) progresivních změn, a to nejen v případě obnov samotných kulturních 
památek, ale především veřejných prostor a podpory veřejného společenského života v nich.  
 
Odstraněním panelového domu a revitalizací Smetanova náměstí došlo ke kultivaci  
prostředí na západ od hlavního Havlíčkova náměstí. Tomu předcházela velmi zdařilá 
rekonstrukce hlavního náměstí. V roce 2017 byla dokončena rozsáhlá obnova Staré radnice 
č. p. 87 včetně revitalizace její zadní části, následně byly investovány prostředky do částečné  
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obnovy i sousední budovy městského úřadu č. p. 57. V letech 2018-2019 proběhla rozsáhlá 
revitalizace Parku Budoucnost. V roce 2020 proběhla nákladná realizace ulic Dolní, Žižkova a  
Na Ostrově, která kromě kultivace prostředí tradičními přírodními materiály přispěla 
k regulaci dopravní zátěže. Kromě nákladů na opravu historického jádra přispívá město 
formou finančních darů i na obnovy dalších objektů. Postupně byly provedeny opravy a 
restaurování na kulturních památkách (NKP Štáflova chalupa, obnovy na částech hradeb 
městského opevnění, průběžné restaurování rozsáhlého cyklu maleb z Augustiánského 
kláštera, střecha kostela sv. Kříže aj.), velmi příkladné obnovy fasád (např. Sokolovna č. p. 30) 
a mimořádná rekonstrukce fasády gymnázia na ul. Štáflova, navracející objektu původní 
historizující podobu. 
 
„Příklad Havlíčkova Brodu je inspirativním pochopením smyslu památkové péče v městských 
památkových zónách“, dodává Jan Klimeš, hodnotitel soutěže za NPÚ. 

Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) 
byl ustaven vládním usnesením z března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje historických jader měst 
a obcí. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS). Poprvé byl titul Historické město roku udělen v 
roce 1995 vítěznému městu Svitavy. Od roku 1996 je Cena předávána při příležitosti slavnostního 
setkání, které je zároveň oslavou Mezinárodního dne památek a sídel (MDPS). Vítězové krajských kol 
obdrží z programu regenerace 100 000 Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá, kromě 
práva užívat příslušný rok titul „Historické město roku“, hlavní cenu 1 000 000 Kč, umělecké dílo 
z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců. Slavnostní vyhlášení cen 
proběhne na jaře 2021 u příležitosti Mezinárodního dne památek a  historických sídel. 

___________________________________________________________________________ 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, je jedním ze čtrnácti krajských 
pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je naplňovat v Kraji Vysočina poslání odborné instituce památkové péče 
dané zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí 
výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při 
jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Telči také 
zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich 
evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním 
památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu, vydává sborník Památky Vysočiny, organizuje cyklus 
přednášek Rodinné stříbro – Památky kolem nás a provádí archeologické průzkumy. Další informace 
najdete na www.npu.cz/uop-telc. 
__________________________________________________________________________________ 

Kontakt:  
MgA. Jan Klimeš, Ph.D., vedoucí Odboru péče o památkový fond, NPÚ ÚOP v Telči, 778 700 094, e-mail: 
klimes.jan@npu.cz 
Ilona Ampapová, prezentace a práce s veřejností, NPÚ ÚOP v Telči, 724 663 511, e-mail: 
ampapova.ilona@npu.cz 
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