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P Ř I H L Á Š K A 
 

DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2020 
 

 
 

Název MPR/MPZ 
 

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM 

 
 

 

Zdůvodnění 

přihlášky 

Proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší přípravu a 

realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové objekty 

v obci.  

Charakteristika objektů, veřejného prostoru, souboru budov, chráněných území atd., které 

považujete za hlavní důvod k podání přihlášky do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a 

realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2020, doplněnou fotodokumentací. 

 

Město Frenštát pod Radhoštěm se nachází uprostřed moravských Beskyd, mezi soutokem řek Lubiny a Lomné. 

První písemná zmínka pochází z roku 1382. Od 16. století získává město na důležitosti díky obchodu a trhu, 

uvádí se i železný hamr a řemeslná výroba. Mezi prvními cechy se dokládá cech tkalcovský. 

V roce 1781 získal Frenštát pod Radhoštěm titul města. Z důvodu krize v tkalcovství, které bylo pro tuto oblast 

důležité, došlo v polovině 19. století k odchodu obyvatel do Ameriky. Od druhé poloviny 19. století vzniká 

městská samospráva a je volen městský úřad se starostou.  

V roce 1981 zde začala výstavba dolu Frenštát na těžbu uhlí. Na přelomu 80. a 90. let došlo k útlumu těžebního 

průmyslu na Ostravsku a Důl Frenštát nebyl nikdy využíván.  

V současnosti je Frenštát pod Radhoštěm hojně navštěvován turisty z České republiky, Slovenska, Polska i 

ostatních států Evropy. Mezi turisty se najdou i bývalí potomci přesídlivších obyvatel do Ameriky, které zajímá 

historie jejich rodin. Město realizuje spoustu zajímavých projektů od naučné stezky Beskydské nebe, nového 

sběrného dvora či regenerace panelových sídlišť, až po vybudování kanalizací, rekonstrukci veřejného osvětlení 

nebo nové cyklostezky. Pořádá se zde řada sportovních a kulturních akcí jako například HorečkyFest, setkání 

cimbálových muzik či světový pohár ve skocích na lyžích. Autokemp ve Frenštátě a přilehlý aquapark patří mezi 

velmi oblíbené letní vyžití. Mezi nejvýznamnější osobnosti města patří automobilový závodník Karel Loprais či 

skokan na lyžích Jiří Raška, který před 50 lety získal první zlatou medaili ze zimních olympijských her ve 

francouzském Grenoble. 
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V roce 2003 byla vyhláškou Ministerstva kultury ČR prohlášena ve městě Městská památkové zóna. V městské 

památkové zóně o rozloze 7,5 ha se nachází 22 kulturních památek, z toho 4 sochy. Ústředním prostorem 

historického jádra na výšině nad říčkou Lomnou je obdélné náměstí v mírně svažitém terénu, orientované 

diagonálně ke světovým stranám. Vyvíjí se zde ortogonální uliční síť, v nárožích náměstí ústí nejstarší ulice 

města – Havlíčkova, Horní, Dolní, Kostelní a ostatní navazující trasy. Farní kostel, původně se hřbitovem, 

zaujímá polohu severně ústředního prostoru. 

 

Na území města se nachází i tzv. pasekářská (valašská) kolonizace, která zaujímá východní okraj městské 

zástavby. Volně terénně rozprostraněné chalupy, případně jejich nepravidelné formace, představují běžné 

venkovské obydlí typické pro Podbeskydí. V území dotvářejícím charakter MPZ se dosud tyto objekty vyskytují. 

Jde o několik dřevěných, částečně zděných, chalup uprostřed zahrad. 

 
 

 
 

 

 

Město Frenštát pod Radhoštěm v roce 2018 dokončilo celkovou obnovu historické budovy radnice. Na základě 

dokončení vnějšího pláště objektu radnice se město přihlásilo do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci 

Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2018.  

 

V soutěži jsme uspěli a město bylo oceněno ministryní pro místní rozvoj Kateřinou Dostálovou za vynikající 

výsledky v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Zároveň se 

naše město, jakožto vítěz Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón v Moravskoslezském kraji, dostalo do užšího finále soutěže o titul 

Historické město 2018. 

Součástí obou ocenění byl finanční příspěvek v celkové výši 200 tisíc korun, který byl určen na obnovu památek 

v městské památkové zóně. Prostředky z výhry byly použity na dofinancování akcí obnovy v roce 2019, 

konkrétně restaurování poškozené sochy Neptuna, restaurování dekorativních prvků na čelní fasádě 

měšťanského domu č.p. 20 a v neposlední řadě k restaurování hlavního a bočního kamenného portálu 

kostela sv. Martina. 

 

V rámci programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020 bylo do anketního dotazníku zařazeno celkem 9 

akcí obnovy v celkové výši 14 mil. Kč.  
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Pro rok 2020 byla dána priorita obnově významné církevní památky a jedné z dominant města Frenštátu 

pod Radhoštěm – kostelu sv. Martina. Celá částka podpory z programu Program regenerace MPR a MPZ 

na rok 2020 byla poskytnuta na obnovu fasády kostela. Vzhledem k finanční náročnosti obnovy byla 

obnova fasády rozdělená na etapy, kdy první etapa – obnova fasády lodi kostela byla letos úspěšně 

dokončena. 

V návaznosti na restaurátorské práce, prováděné v roce 2019 - restaurování hlavního a bočního 

kamenného portálu, byl v rámci obnovy restaurován další z portálů, který byl objeven pod nesoudržnou 

omítkou, byl očištěn, kamenné ostění bylo restaurováno, portál i nadále zůstal zazděný.  

Na základě šetrného restaurátorského zásahu byl v rámci obnovy objeven další zazděný kamenný portál, 

tento byl očištěn a je připraven k restaurování společně s kamenným ostěním okna v další etapě obnovy – 

obnova fasády věže kostela. 

Tato akce obnovy je velmi zdařilá, precizně provedena ze strany dodavatelské firmy a je podrobně 

zdokumentována v přílohové části této přihlášky (PŘÍLOHA č. 1) 

 

 

 
Kostel sv. Martina ve Frenštátě pod Radhoštěm – původní stav 

 

 

 

Město Frenštát pod Radhoštěm se snaží za přispění finančních prostředků z Ministerstva kultury zvýšit 

historickou hodnotu kulturních památek a městské památkové zóny. Město v minulosti přispívalo, a i nadále 

přispívá vlastníkům kulturních památek na obnovu těchto památek. 

 

Od prohlášení Městské památkové zóny ve Frenštátě pod Radhoštěm se město snaží o: 

• obnovu a regeneraci kulturních památek jak na území města, tak i přilehlých obcí 

• zachování historického rázu městské památkové zóny 

• propojení rázovité podhorské krajiny s historickým centrem města 

• zájem turistů o památky a historii města 

• kulturní a sportovní život obyvatel města  
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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ  
 Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

     
A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2020. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 

 

V Městské památkové zóně Frenštát pod Radhoštěm se nachází 22 nemovitých kulturních památek 

Rozloha Městské památkové zóny Frenštát pod Radhoštěm 7,5 ha 

 

A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2020 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

Žádné kulturní památky v MPZ nejsou v havarijním stavu. 

 

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2020 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

Všechny kulturní památky v MPZ jsou využívané. 

 

A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2020, se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

Kostel sv. Martina ve Frenštátě pod Radhoštěm – KP 47173/8-1542 

Obnova fasády lodi kostela sv. Martina – první etapa obnovy fasády 

- z programu - Program regenerace MPR a MPZ na rok 2020 

- bohoslužby, církevní obřady, koncerty 

 

Měšťanský dům č.p. 20 na nám. Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm – KP 12663/8-3520 

Oprava průchodu a nátěr kovových prvků – oprava fasády a sjednocení barevnosti fasády a kovových prvků 

- s přispěním Moravskoslezského kraje  

- dům k bydlení 

 

A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 

havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd.) 

 
U žádného objektu nedošlo v roce 2020 ke zrušení prohlášení za kulturní památku. 

 
A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika 

případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 

 
U žádného objektu nedošlo v roce 2020 k prohlášení za kulturní památku. V MPZ se nacházejí 2 objekty, které 

čekají na prohlášení kulturními památkami. Jedná se o měšťanský dům č.p. 17 (Hotel Přerov) a měšťanský dům 

č.p. 25.  
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B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

 
B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2020 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

objektu), včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

Žádný objekt v MPZ není ke konci roku 2020 v havarijním stavu. 

 

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2020, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

Měšťanský dům č.p. 8 na nám. Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm 

Nátěr dvorní fasády a oprava nadstřešní části komínových těles 

- s přispěním města z programu - Podpora objektů v MPZ Frenštát pod Radhoštěm pro rok 2020 

- dům k bydlení 

 

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2020 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

 

Žádné budovy v MPZ nebyly demolovány. 

 

 

 

 

C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ 

 
C.1. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ (např. povrchy komunikací, veřejné 

osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod.) v roce 2020. Uveďte významné akce, které byly v letech 2010-

2020 podniknuty ke zlepšení stavu. 

 

Veřejné prostranství je udržováno technickými službami města dle pravidel města. Povrch náměstí je dlážděn 

žulovou kostkou, včetně navazujících ulic. U kašny se sochou Neptuna se nacházejí vzrostlé lípy, které jsou 

pravidelně a dobře udržované. 

V současnosti se zpracovávají projekty na obnovu ulic Havlíčkovy (před radnicí města) a ulice z náměstí na 

sídliště Fr. Horečky, kde je projektována pěší komunikace v žulové kostce, obnovu veřejného osvětlení, či 

nového mobiliáře včetně turistického systému. Byl schválen a s NPÚ odsouhlasen mobiliář. 

 

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2020. Uveďte významné akce, které 

byly v letech 2010 - 2020 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 

neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

 

Hlavní závady životního prostředí v MPZ nejsou evidovány. V MPZ se provádí pravidelná údržba a opravy. 

MPZ se nachází v podhůří Beskyd a navazuje na chráněné území, je zde kladen velký důraz na ochranu 

životního prostředí, probíhá vzdělávání dětí ve školách a školkách se zaměřením na zdravý životní styl a 

ochranu přírody. 

 

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2020 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2010 - 2020 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

 

Hlavní rekonstrukce náměstí byla provedena v roce 1994 včetně inženýrských sítí. V letech 2010 – 2020 se zde 

neřešily investiční akce. V roce 2017 se realizovala pouze venkovní úprava elektrických zásuvek na náměstí. 
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D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření (je vhodné uvést např., zda je zřízen 

městský informační systém, naučné stezky atd.). 

 

D.1. Počet trvalých obyvatel v MPR nebo v MPZ. 

                2010           11 124   2020  10 837 

D.2. Je v obci/městě/městské části hl. města Prahy zřízeno infocentrum? Jaké služby nabízí návštěvníkům, jakou má 

provozní dobu atp.? 

 

Informační centrum je ve Frenštátě pod Radhoštěm již od roku 1994. Od 1. 1. 2016 je provozovatelem město 

Frenštát pod Radhoštěm. Dne 24.10.2019 oslavilo informační centrum 25 let své činnosti. Pro tento den si jeho 

pracovnice pro návštěvníky připravily vědomostní kvíz a malé dárky. 
 

 

 
 

TIC Frenštát pod Radhoštěm je každoročně hodnoceno prestižními cenami. 

 

Služby nabízené návštěvníkům: 

- shromažďuje informace a vytváří komplexní databanku cestovního ruchu oblasti (Databanka obsahuje 

turistické, kulturní a všeobecné informace, tj. informace o oblasti svého působení, atraktivitách, 

ubytovacích a stravovacích možnostech, dopravě, obchodní síti, kulturních, sportovních programech a 

dalších akcích) 

- shromažďuje, zpracovává a průběžně ověřuje získané informace tak, aby databanka poskytovala 

aktuální, objektivní a komplexní přehled o možnostech cestovního ruchu. 

- poskytuje všemi dostupnými formami veřejnosti informace uložené v databance. (verbálně, 

telefonicky, prostřednictvím tiskovin a internetu) 

- nabízí při výkonu své činnosti i další služby související s cestovním ruchem (např. prodej map a 

publikací, suvenýrů, pohlednic, prodej jízdenek a vstupenek). 

- koordinuje svou činnost s regionálními i celostátními institucemi cestovního ruchu, dále pak 

s informačními centry Moravskoslezského kraje a celé České republiky. 

- podílí se na propagaci města i mikroregionu. 
 

Otevírací doba: 

Pondělí: 8:30 - 17:00 

Úterý:    8:30 - 17:00 

Středa:   8:30 - 17:00 

Čtvrtek: 8:30 - 17:00 

Pátek:    8:30 - 17:00 

Sobota:  8:30 - 11:00 
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D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2020 a s jakým zaměřením 

(kulturně výchovným, společenským atd.). 

 

V roce 2020 nebyly nově zpřístupněny veřejnosti žádné kulturní památky.  

 

D.4. Občanské vybavení v MPR nebo MPZ (ubytovací, stravovací, obchodní síť, zdravotnická, tělovýchovná, kulturní 

zařízení, dopravní obslužnost, parkování a další – uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném 

období). 

 

Ubytování: 

Hotel Přerov 

V nedaleké blízkosti MPZ se nachází Autokemp s přilehlým Aquaparkem 

 

Stravování: 

Kavárna Alter ego, Bistro Stars Hollow, Caffébar Iluze, Cafe Fortissimo, Cukrárna u Zvonu 

Grill bar, Hotel Přerov, Jídelna H+H, Kafe Krystal, Restaurace Městský sklípek, Restaurace Havrlant 

 

Obchodní síť: 

HRUŠKA - spol. s. r. o. 

Potraviny Na podloubí  

Potraviny Zrubek & Mrkvanová, v.o.s 

 

Zdravotnická: 

V městské památkové zóně se nacházejí 3 lékárny a jsou zde i soukromé ordinace lékařů. Poliklinika města je 

v docházkové vzdálenosti od MPZ. 

 

Tělovýchovná a kulturní zařízení: 

Na území městské památkové zóny se nenachází žádné kulturní a tělovýchovné zařízení. Tyto zařízení se 

nacházejí v docházkoví vzdálenosti od MPZ. 

 

Dopravní obslužnost: 

V docházkové vzdálenosti od náměstí se nachází autobusová i vlaková zastávka. 

 

Parkování: 

Parkoviště se nachází pod náměstím na ulici Dolní. Několik parkovacích míst se nachází i na historickém 

náměstí. Na hranici památkové zóny se nachází i parkoviště pro supermarket. 
 

D.5. Propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 

Prahy.  

Prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci/městě/městské části hl. města Prahy 

na webových stránkách obce/města/městské části hl. města Prahy - informace pro návštěvníky MPR nebo MPZ.  

Informace občanům obcí a měst a městských částí hl. města Prahy s MPR a MPZ, týkající se památkové péče 

včetně programů na obnovu kulturních památek na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 

Prahy. 

Odkaz na příslušné webové stránky. 

 

Město Frenštát pod Radhoštěm propaguje MPZ na stránkách turistického informačního centra: 

http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1225&p1=30114 

 

Na těchto internetových stránkách se nacházejí i ostatní památky města: 

http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1224&p1=30114 

 

Město Frenštát pod Radhoštěm každoročně na akci ke Dni města prezentuje úspěšně zrealizované 

projekty, podstatná část je věnována i regenerací městské památkové zóny a dotační podpoře 

z Ministerstva kultury ČR. Občané jsou prostřednictvím zpravodaje a tiskových zpráv informováni o 

dění v MPZ, o poskytnutých finančních prostředcích. 

 

 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=2124&p1=30137
http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1041&p1=30137
http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=2265&p1=30162
http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=2085&p1=30162
http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1225&p1=30114
http://www.frenstat.info/vismo/o_utvar.asp?id_org=100493&id_u=1224&p1=30114
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E. Společenský život 
 

E.1. Občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící v obci či městě podporující regeneraci památek, 

jejich prezentaci a využití s uvedením jejich konkrétních aktivit v roce 2020. 

 

Spolek českých výrobců a zemědělců – pořádá slezský rynek (farmářské trhy) na náměstí s důrazem na tradiční 

řemesla a regionální zemědělce, v letošním roce v omezené podobě v návaznosti na pandemii COVID 19. 

 

TJ Sokol, TJ, Slovan, TJ Frenštát, CVČ Astra, JSDH Hasiči Frenštát, nízkoprahové zařízení Klub KRYT, 

komorní sbor Nyklband, z.s., Střední hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm – spolupráce na Dni města a dni 

sociálních služeb na náměstí – v letošním roce neproběhlo. 
 

E.2. Akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu regenerace MPR a MPZ, nebo využívají 

a rozvíjejí místní tradice (trhy, soutěže, setkání rodáků, poutě, oslavy místních svátků atd.). 

 

V obřadní síni radnice města se konají svatby, setkání rodáků a významné události města. 

 

Akce konané na náměstí: 

Slezský rynek – Farmářské trhy – pořádáno v omezeném rozsahu 

Beskydská sedmička – závod po 7 nejvyšších vrcholech Beskyd – v letošním roce v upravené podobě  

Martinský trh - zrušen 

Rozsvícení vánočního stromu – virtuální podoba 

Česko zpívá koledy – zrušeno 

 

Pro rok 2020 bylo nachystáno spoustu kulturních a sportovních akcí, které byly z důvodu pandemie zrušeny. 
 

E.3. Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných památkových objektů (zda se podílí na 

financování jejich obnovy nebo je jen využívají pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na 

obnově památek v roce 2020 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

Kilpi (oblečení) 

- pořádání crossového závodu Beskydská sedmička přes 7 vrcholů Beskyd. Prezentace závodu a cíl závodu se 

uskutečnil na náměstí ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

 

Renault (automobil) 

Continental 

Siemens 

- společnosti mají pobočky ve Frenštátě pod Radhoštěm a spolupodílí se na akcích konaných ve městě včetně 

náměstí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2020 

 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2020 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 

Rozpočet  Počet      

akcí 

Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města 1 1 626  

Z toho na území MPR nebo MPZ 1 1 626  

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 

nebo MPZ) 
1 1 626 

 

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 

výdajů rozpočtu obce/města/městské části hl. města 

Prahy, na  obnově  památek v roce 2020 na území 

obce/města/městské části hl. města Prahy v  % 

 0,01 

61 % výdajů rozpočtu tvoří 

provozní výdaje 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2020 s uvedením 

konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných 

v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2020. 

Akce Kč (tis.) 

Obnova fasády lodi kostela sv. Martina 1 355 

  

  

  

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2020 o finanční prostředky z jiných 

zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a využity. 

Akce Kč (tis.) Zdroj 

Obnova fasády lodi kostela sv. Martina 700 Moravskoslezský kraj 

Oprava průchodu a nátěr kovových prvků – č.p. 20 154 Moravskoslezský kraj 

   

   

 

 

G. Koncepční příprava regenerace 

 
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje 

http://www.uur.cz,/. 

 

Zadání územního plánu: 25. 6. 2009 

Schválení územního plánu: 3. 2. 2011 s nabytím účinnosti 24. 2. 2011 

Schválení Změny č.1 územního plánu: 6. 2. 2014 s nabytím účinnosti 12. 3. 2014 

Schválení Změny č.2 územního plánu: 20. 11. 2014 s nabytím účinnosti 17. 12. 2014 

Schválení Změny č.3 územního plánu: 14. 6. 2018 s nabytím účinnosti 27. 7. 2018 

Schválení Změny č.4 územního plánu: 11. 12. 2019 s nabytím účinnosti 3. 1. 2020 

 

Předpokládaný termín schválení návrhu obecním zastupitelstvem: 

Nový návrh (Změna č.5) se připravuje. 

 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění/. Stav rozpracovanosti, datum schválení 

zastupitelstvem, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz, příp. plán ochrany MPR nebo 

MPZ /dle § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů/. Stav 

rozpracovanosti, datum vydání opatření obecné povahy krajem. 

 

Město Frenštát pod Radhoštěm nemá zpracovaný regulační plán MPZ ani územní studii MPZ. 
 

G.3. Program regenerace (aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho poslední aktualizace). 

 

Program regenerace městské památkové zóny Frenštát pod Radhoštěm 

Zpracovatel: Národní památkový ústav, Ing. arch. Jaroslav Novosad     

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
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Datum schválení Programu zastupitelstvem: 20. 10. 2005 

 

Datum aktualizace Programu: září 2016 

Datum schválení aktualizovaného Programu zastupitelstvem: 10. 11. 2016 

Časový horizont, ke kterému je Program regenerace zpracován: 2017- 2021 

 

Program regenerace byl zpracován v roce 2016 a aktualizován do roku 2021. Na základě Programu regenerace 

jsou s vlastníky kulturních památek řešeny možné návrhy obnovy kulturních památek a jejich zapojení do 

dotačních programů Ministerstva kultury ČR, popřípadě vhodných dotačních výzev Moravskoslezského kraje. 

V současné době je zpracováván nový Program regenerace, který by měl být projednán a schválen 

v následujícím roce. 

 

G.4. Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ (stav rozpracovanosti, datum 

schválení). Další dokumenty využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ (strategie CLLD,  ITI,  IPRU). 

 

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 – 2025 

Zpracovatel: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

 

Datum schválení Programu rozvoje: 31.3.2016. 

V rámci Programu rozvoje je v rámci kulturních památek kladen důraz na obnovu historické budovy radnice. 

Tento program je každoročně aktualizován a schvalován zastupitelstvem města. 

 

 
 
H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ 

 
- Stručně zhodnotit vývoj území MPR nebo MPZ z pohledu památkové péče, popsat celkový dojem z obrazu a 

funkcí území MPR nebo MPZ včetně veřejných prostranství, zeleně atd., provést hodnocení z pohledu 

obyvatel, návštěvníků, podnikatelů, atp.  

 

- Zhodnotit stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  

 

- Další zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím 

veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod.  

 

- Uvést, zda ve městě/obci/městské části hl. města Prahy existuje vlastní fond pro území MPR nebo MPZ 

a) na obnovu kulturních památek,  

b) na opravu nepamátkových objektů. 

 
Frenštát pod Radhoštěm má charakteristický půdorys typický pro založená města severní Moravy a části 

Slezska. Jeho jádro tvoří obdélné náměstí navázané na dvojici paralelních ulic. Vnitřní město je poměrně 

malých rozměrů, již od středověku se zde rozvíjela zástavba na předměstích. Od poloviny 18. století do třetiny 

19. století se dřevěná předměstská zástavba postupně rozšířila kolem všech okolních cest a potoka. Vnitřní 

město mělo dříve převážně dřevěnou zástavbu. K rozsáhlejší zděné přestavbě došlo po požáru v roce 1680, ale 

převážná část dnešních domů vznikla až v 2. polovině 19. století. Do 70. let 20. století v některých částech 

historických předměstí přetrvala drobná roubená zástavba. Již v 50. letech 20. století však započala přestavba 

území v bezprostřední blízkosti historického jádra. Nejrazantnější demoliční zásahy byly provedeny v 70. – 80. 

letech 20. století a výstavba panelových vícepodlažních domů, což znamenalo zánik velké části historické 

předměstské zóny. Historické jádro města zůstalo neporušeno. Část území města situovaného jihovýchodně od 

náměstí a je vymezeno ulicemi Záhuní, Vávrovou a Dolní představuje dochované předměstské území tvořící 

poslední pohledový koridor na dominantu města a kontakt s historickou zástavbou z vnější komunikace. Celé 

toto dochované území je dnes vymezeno jako plošná památková ochrana formou městské památkové zóny.   

 

Historické jádro tvoří jednotlivé výjimečné architektonické a sochařské památky určují charakter MPZ. 

Vývojově zajímavé jsou soubory měšťanských domů. Zděná jádra slohově přináleží pozdně barokní a 

klasicistní etapě s dochovanými konstrukcemi a příznačnými slohovými detaily. Hmotovou skladbu většiny 

budov transformuje přiměřenými prostředky 19. a 20. století. V parterech právovárečných domů je dochováno 

podloubí, halové místnosti, průjezdy do dvora, ústřední schodiště. K typickým barokním a klasicistním 

konstrukcím patří klenby. Vyskytují se i klenby starší kooptované do mladších přestaveb, například valené 

klenby s výsečemi a hřebínky a koutovými výsečemi. Poměrně běžné je klenuté přízemí s nízkými plackovými 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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a křížovými klenbami mezi stlačenými pasy. Hmoty domů jsou stabilizované úpravou velmi hlubokých střech s 

okapovou orientací, výjimečně existují příklady orientované hřebenem kolmo k hlavnímu průčelí. Střechy jsou 

formované sedlově, mansardově, či rozmanitými valbami. V obraze náměstí v současnosti převládají eklektické 

úpravy fasád měšťanských domů v neoromantickém a neorenesančním duchu historismu. Architektonickou 

dominantou je neorenesanční budova radnice v jižním nároží. Několik méně nápadných exteriérových úprav 

reaguje na secesní období a epizodu art déco. 

 

Nedílnou součástí městského interiéru jsou sochařské památky rozložené jako solitéry v prostoru náměstí. 

Nejstarším objektem je morový sloup se sochou Panny Marie z roku 1636, následuje barokní socha sv. Jana 

Nepomuckého a rokoková plastika sv. Floriána. Náměty sochařské výzdoby přirozeně souvisí s významnými 

událostmi. V ústřední poloze náměstí je situována kašna se sochou Neptuna z roku 1840 jako součást městského 

vodovodu. Památkově chráněné nejstarší budovy lemující náměstí a uliční trasy dotváří i mladší, poměrně 

sourodá, zástavba. Domovní fond z období přelomu 19. a 20. století a meziválečného období reaguje zdařile na 

historický kontext a podílí se na malebném obraze města. Jde jak o vnější formu domů, tak vnitřní uspořádání. 

(spořitelna, dům č. p. 7, řadová zástavba při okraji severní linie MPZ). Mladší stavby na náměstí zachovávají 

podloubí (domy č. p. 5, 7). Typickým motivem je například zaoblené či zkosené nároží zvýrazněné zajímavě 

řešeným otvorem, balkonkem, vížkou ad. 

 

V současné době je povrch prostoru náměstí dlážděn žulovou kostkou, včetně navazující ulice Dolní a Horní, 

které prostor náměstí protínají diagonálně. Náměstí je rozděleno na objízdnou komunikaci, která obtáčí 

centrální zpevněný a pobytový prostor středu náměstí s kašnou, pískovcovými sochami, které jsou doplněny o 

zelené plochy, zahrady a vodní prvky. 

 
- Zhodnotit stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ. 

Umisťování reklamních a informačních zařízení na území městské památkové zóny jsou konzultována 

s pracovníky národního památkového ústavu, orgánem státní památkové péče a stavebním úřadem. Při jejich 

řešení se daří umisťovat a povolovat reklamní a informační zařízení v souladu s prostředím MPZ, tak aby jej 

vhodně doplňovalo. 
 

- Další zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím veřejných 

sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod.  

Dle informací města nebyla uskutečněna žádná veřejná sbírka na obnovu kulturních památek v MPZ.  
 

- Uvést, zda ve městě/obci/městské části hl. města Prahy existuje vlastní fond pro území MPR nebo MPZ 

a) na obnovu kulturních památek,  

b) na opravu nepamátkových objektů. 

 

 
Pro rok 2020 byl zastupitelstvem města na 8. zasedání dne 12.9.2019 usnesením číslo 170/8/ZM/2019 

schválen a vyhlášen Dotační program č. 4 na podporu objektů v městské památkové zóně Frenštát pod 

Radhoštěm. 

 

Název programu: 

Podpora objektů v městské památkové zóně Frenštát pod Radhoštěm pro rok 2020 

 

Účel programu: 

Účelem programu je finanční podpora vlastníkům objektů dle dotačního programu podpora objektů v městské 

památkové zóně města Frenštát pod Radhoštěm (dále také „Program“), v oblasti obnovy jejich objektů pro daný 

rok. Příspěvky jsou určeny výhradně pro akce/projekty zabezpečující obnovu památkových hodnot objektu. 

Objektem jsou v tomto Programu nazývány nemovitosti, které nejsou prohlášené za kulturní památky. 

 

Cíl podporovaných aktivit: 

Cílem Programu je finančně podpořit a motivovat vlastníky objektů se zanedbaným vzhledem a stavem v 

městské památkové zóně Frenštát pod Radhoštěm a jejím ochranném pásmu. 

 

Předmětem podpory jsou akce/projekty, jimiž byla provedena a dokončena realizace úprav fasád, dále 

komínů, střech, klempířských a truhlářských výrobků a drobné stavební úpravy zvyšující estetickou 

úroveň objektů.  

 

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu na rok 2020 byla: 

250 000 Kč 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


13 

 

Do programu se přihlásil jeden uchazeč o podporu, který byl podpořen maximální možnou částkou, dle 

podmínek programu. 

 

Měšťanský dům č.p. 8 na nám. Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm 

Nátěr dvorní fasády a oprava nadstřešní části komínových těles – u přístavby, která není považována za kulturní 

památku. Výše podpory města byla ve výši 50% uznatelných nákladů, tj. 61 tis. Kč. 

 

 

 

 

 
Schválil   Ing. Miroslav Halatin    Datum     14.12.2020           

 

 

 

Podpis      

 

 

 

 

Doplňující informace 

 

- Přihlášku městu/obci/městské části hl. města Prahy zasílá příslušné územní odborné pracoviště Národního 

památkového ústavu, elektronicky i tiskopis přihlášky.   

 

- V přihlášce zodpovězte otázky, které zpracujte v šabloně podle dále uvedených bodů. Všechny otázky se týkají 

MPR nebo MPZ a jsou zaměřeny zejména na šetrný přístup k využití stávajícího historického stavebního fondu. 

 

- Přihlášku zašlete v písemné i elektronické podobě příslušnému územnímu odbornému pracovišti Národního 

památkového ústavu, jenž koordinuje hodnocení obcí, měst a městských částí hl. města Prahy na krajské úrovni.  

 

- Přihlášku předkládá starosta, resp. primátor v termínu do 15. 12. 2020. Přihlášku zašlete v elektronické 

podobě také Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na e-mail info@shscms.cz. 

 

- Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu kulturních památek – 

rodinné domy, parky, veřejné budovy, soubory domů atd. 

 

- Pro objektivní zhodnocení památkové péče na území MPR nebo MPZ považujeme za vhodné srovnávací období 

posledních 10 let. 

 

- Bod A je zaměřen na informace o kulturních památkách na území MPR nebo MPZ. 

 

- Bod B je zaměřen na informace o ostatních budovách na území MPR nebo MPZ. 

 

- Přihlášku podává každá obec, město, městská část hl. města Prahy samostatně za své katastrální území a po 

každoroční aktualizaci ji lze předložit do soutěže i v dalších letech.  

 

- Pozn. Celostátní komise se v rámci hodnocení krajských vítězů informuje také o sankcích za porušení 

památkového zákona, udělených obecními úřady obcí s rozšířenou působností, při obnově kulturních památek a 

nepamátkových objektů v MPR a MPZ za rok 2020. 

 

-   Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude umístěn v předsálí Španělského sálu při 

slavnostním ceremoniálu udílení Ceny. Manuál bude k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Náklady na vytvoření  

banneru hradí soutěžní město/obec.  

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
mailto:info@shscms.cz
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P Ř I H L Á Š K A 
 

DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2020 
 

PŘÍLOHA č. 1 - Fotodokumentace 

 

 

 

Město Frenštát pod Radhoštěm 

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

IČ: 00297852 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Kostel sv. Martina 
 
Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP: 47173/8-1542 

Adresa: Kostelní, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Bližší určení místa popisem: severozápadní část náměstí Míru 

Sloh/datace: barokně orientovaná jednolodní stavba s předsazenou hranolovou věží. 

 
 

 
 

Zděný podélný jednolodní raně barokní kostel s představěnou hranolovou věží a odsazeným 

polygonálním presbytářem. Objekt postaven ve třetí čtvrtině 17. st. na místě shořelého farního 

kostela, v 1. polovině 18. st. opravován a rozšířen o boční kaple. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Novodobé úpravy:  
Dílčí úpravy proběhly v 60. nebo 70. letech 20. stol., oprava střešního pláště a částečně 

klempířských prvků. 

 

 

Realizace z Programu regenerace MPR a MPZ: 
Rok 2019 - Restaurování vstupního a bočního portálu 

Rok 2020 – Obnova fasády lodi kostela a restaurování nalezeného kamenného ostění 

zazděného bočního portálu 

 

 

 

 

Restaurování vstupního a bočního portálu – rok 2019 

Po obnově 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Obnova fasády lodi kostela – rok 2020 

 

Fáze realizace 
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Před a po  
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Boční zazděný portál – restaurování rok 2020 

 

 
 

Portál jako kamenný prvek architektury byl v neudržovaném stavu, vyplněn vyzdívkou a 

částečně zaomítán. Vlivem povětrnostních vlivů, především kyselých dešťů a prudkého 

střídání teplot docházelo k povrchovému narušení struktury kamene pod vrstvami vápenných 

omítek a k jeho pozvolnému vydrolování a uvolňování kusů modelační hmoty. 

 

S ohledem na dochovaný stav sakrální památky, její kulturně-historický význam, lokalizaci a 

prezentaci bylo doporučeno provést komplexní restaurátorský zásah. Ten měl uvést celek 

portálu do takového stavu, aby byla zajištěna jeho další existence a dobře odolával všem 

vnějším činitelům. 

Cílem zásahů bylo tedy obnovit význam díla, dát mu možnost  znovu fungovat v rámci svého 

určení při zachování a respektování jeho autentických hodnot. 

 

 

 
Před obnovou 

 

 

Před obnovou 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Realizace  Po obnově  

Po obnově  
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Po obnově 
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