
V Praze dne 10. ledna 2022 

Vážení přátelé památek, 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska si Vás společně se statutárním městem Jihlavou 
dovolují pozvat k účasti na XXXII. konferenci sdružení, která se uskuteční v Jihlavě 
od 21. do 23. dubna 2022 na téma „Revitalizace historických center sídel (mobilita, parkování, oživení 

a moderní architektura)“. 

Na konferenci budou představeny příklady zdařilých i plánovaných revitalizací historických center 
sídel. Zvolené téma poté naváže na aktuální dění v Jihlavě a ukáže, jakou cestou se město chce vydat a jaké 
nástroje použít pro vytvoření dobrých podmínek života. 

Konference bude rozdělena na tři bloky prezentací. První bude zaměřen na obnovu historických center 
a architektonického dědictví. Účastníkům bude představen vítězný návrh revitalizace jihlavského Masarykova 
náměstí či nová podoba Horácké multifunkční arény, která by se měla nacházet na místě původního, dnes již 
šest dekád starého zimního stadionu. 

Odpolední blok konference se bude zabývat tématem oživení center. Účastníci se stanou svědky jedné 
z největších akcí v Jihlavě, a to tradičního havířského průvodu a setkání hornických měst pod názvem 

Jihlavské Havíření 2019. Představen bude také další neméně významný průvod regionu Vysočina – Morový 
průvod v Brtnici, který se váže k morové epidemii, která propukla v roce 1715.   

Páteční blok pak proběhne ve znamení moderní architektury. Nedávné revitalizace městských prostor budou 
předvedeny na konkrétních příkladech od nás i ze zahraničí.  

V rámci doprovodného programu mohou účastníci navštívit zajímavá místa v Jihlavě nebo v rámci 
workshopů diskutovat na vybraná témata týkající se rozvoje města.  

Prosíme o potvrzení Vaší účasti vyplněním registračního formuláře, a to pátku1. dubna 2022 na: 
https://www.historickasidla.cz/cs/konference/konference-2022-jihlava/registrace-k-ucasti.html    

Děkujeme za pochopení. 

Těšíme se na setkání v Jihlavě. 

Bc. Libor Honzárek MgA. Karolína Koubová    
předseda SHS ČMS primátorka města Jihlavy 
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