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Stručné zdůvodnění přihlášky: 
 
Město Sušice podává v tomto roce přihlášku do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a 

realizaci programu regenerace ve vazbě na veškeré uskutečněné aktivity, kterými se 
v posledních letech podařilo dosáhnout výrazného zlepšení vzhledu městské památkové 
zóny Sušice. Město Sušice v roce 2003 zpracovalo základní dokument programu regenerace 
MPZ Sušice. V roce 2015 Město Sušice vytvořilo komplexní dokument „Městský program 
regenerace MPZ Sušice“, který zahrnuje informace o programu regenerace, popis města, 
charakteristiku MPZ Sušice, zhodnocení průběhu programu regenerace, priority programu 
regenerace MPZ a návrh akcí programu regenerace na období 2016-2026. Nedílnou součástí 
je 60 karet kulturních památek, které se nalézají na území MPZ Sušice.  

Městský program regenerace MPZ Sušice, zpracovaný v srpnu roku 2017, byl předán 
ve fyzické podobě Národnímu památkovému ústavu v Plzni.  
 

V Sušici se v uplynulých letech podařilo zachránit množství historických objektů a 
obnovit centrum města pro funkci bydlení, obchodní i turistickou. Záměrem programu 
regenerace je v tomto trendu i nadále pokračovat.  
 

Provoz historického jádra města vyžaduje nadstandardní investice, které je nezbytné 
realizovat opakovaně. Ve městě se nachází řada objektů, jejichž obnova je pro vlastníky 
finančně značně nákladná. Součástí rozpočtu města Sušice je dlouhodobě organizace 
zaměřená na problematiku památkové péče. Již několikátým rokem je v rozpočtu vyčleněno 
700 000 Kč na realizaci programu regenerace a obnovu kulturních památek a 600 000 Kč na 
obnovu objektů umístěných v MPZ Sušice. V letošním roce byl v souladu se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů opět vyhlášen program pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Sušice.  
 

O tom, že má Město Sušice zájem podílet se na obnově historického jádra města, 
svědčí i fakt, že v minulých letech získalo do svého vlastnictví objekt městského domu č.p. 
48/I, nemovitou kulturní památku zapsanou v ÚSKP pod rej. č. 15316/4-3327. Rozacínovský 
dům známý také jako Stará lékárna se nachází v jižním cípu náměstí Svobody, na nároží 
s Kostelní ulicí. Jde o komplex budov vedoucí až k děkanskému kostelu sv. Václava. 
V následujících letech je záměrem Města Sušice objekt podrobit komplexní rekonstrukci. 
 

Významnou kulturní památkou ve vlastnictví města je budova radnice, ve které sídlí 
Městský úřad Sušice. Celková obnova radniční budovy proběhla v roce 2003. Současný stav 
objektu je velmi dobrý.  
 

Město Sušice je vlastníkem Starého židovského hřbitova, který se nachází v blízkosti 
historického centra města, v ulici Příkopy a z jedné strany přiléhá k městským hradbám. 
V roce 2014 proběhla komplexní obnova náhrobků. Došlo ke vztyčení povalených náhrobků, 
jejich stabilizaci a šetrnému očištění, prasklé náhrobky byly bodově slepeny a injektovány. 
Celý prostor židovského hřbitova byl vyčištěn.   
 

Snahou Města Sušice je podílet se na rehabilitaci kulturních hodnot území MPZ Sušice 
a ozdravění prostředí města. Cílem programu regenerace je napomáhat účelnému 
vynakládání veřejných a soukromých investic při respektování společných zájmů města a 
individuálních vlastníků nemovitostí na uchování hodnotných stavebních objektů, zejména 
objektů prohlášených za kulturní památky. Podmínkou programu a směřování investic je 
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zachování charakteristických urbanistických a architektonických hodnot jádra města a 
jednotlivých objektů.  
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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 2017, doplněnou fotodokumentací. 

 
Plocha MPZ představuje 56,4 ha. Kryje se s jádrem města, které vzniklo uvnitř 

hradebního systému okolo dnešního náměstí Svobody, včetně historicky starší části města na 
pravém běhu řeky Otavy s kapucínským klášterem až po kapli sv. Rocha. Součástí zóny jsou 
obě strany nábřeží v centru a kaple na Vrchu Anděla Strážce. Zóna je protažena severním 
směrem, kolem ulice T. G. Masaryka, která představuje historicky nejvýznamnější 
„rozvojovou osu“ směrem do vnitrozemí. Dále je součástí zóny plocha dnešních sportovišť 
v jižní části historického města mezi Roušarkou a Otavou, včetně zástavby na pravé straně 
Volšovské ulice.  

V ploše MPZ se nachází historické objekty různého stáří. Počínaje románskými sklepy 
a gotickým zdivem zachovaným v měšťanských domech a opevnění až po novodobé a 
současné stavby. Typově se jedná především o měšťanské domy, činžovní domy a domky, 
bývalé zemědělské objekty, církevní stavby, radnici, mlýn, pozůstatky opevnění, pozůstatky 
synagogy, židovský hřbitov, mosty. Jako kulturní památka je evidováno 60 objektů uvnitř 
MPZ a 8 objektů mimo MPZ. 
 

Historické jádro města Sušice je hodnotným dokladem souvislého přirozeného vývoje 
sídelní lokality se znatelným předlokačním půdorysným organismem po obou stranách řeky 
Otavy a s velmi dobře dochovanou středověkou půdorysnou stopou. Území obsahuje velké 
množství kvalitních stavebních památek pocházejících z různých slohových období. 
Urbanistická struktura jádra města určená velkým tržním náměstím, z něhož vybíhají tři 
hlavní ulice k hradbám, dodnes svědčí o situační koncepci kolonizačních královských měst 
realizovaných v Čechách ve druhé pol. 13. stol.  

Hlavními zástupci gotických památek na území MPZ jsou kostely, fragmenty 
městských hradeb, jádra celé řady městských domů, v nichž se dochovalo i několik ostění a 
vstupních portálů. Renesanční architektura je velmi hojně zastoupena zejména u městských 
domů a dokládá velkolepou přestavbu gotického města. Značné množství budov i přes 
mladší vnější vzhled obsahuje mnoho renesančních stavebních konstrukcí a pozoruhodné 
renesanční interiéry. Výstavnější měšťanské domy byly situovány v jižní části náměstí, z nich 
vynikají zejména objekty bývalého děkanství a lékárny. V období renesančního rozkvětu byla 
založena budova zdejší radnice, která dodnes vytváří hlavní dominantu náměstí. Projevy 
barokní architektury jsou zastoupeny méně výrazně, uplatňují se především dílčím způsobem 
v interiérech, ale i v tomto slohu vznikly hodnotné stavební památky, např. kapucínský 
klášter s kostelem sv. Felixe a především charakteristická městská dominanta kaple Anděla 
Strážce. Nápadněji je zastoupena klasicistní architektura, která ovlivnila vnější vzhled celé 
řady městských domů a i podobu předměstské zástavby. Po obvodu gotických hradeb se 
dochoval poměrně ucelený a rozsáhlý soubor drobnějších tradičních předměstských domků 
vytvářejících mimořádně malebný a nenarušený městský interiér. Ještě výrazněji se 
uplatňuje stavební činnost pozdního klasicismu. 

Zástavba výraznějších hmotových proporcí z období pokročilejšího 19. stol. a poč. 20. 
stol. ovlivnila výslednou podobu historického města a doplnila ho o řadu architektonicky 
kvalitních staveb. Sušice je v rámci Plzeňského kraje výjimečná hojností meziválečné 
zástavby, kdy vznikl soubor kvalitních a z památkového hlediska hodnotných budov. Rušivé 
mladší stavby se v městském jádru vyskytují jen ojediněle a místy lze sledovat i citlivé 
doplnění historického centra o kvalitní moderní architekturu. Struktura zástavby však byla 
zejména ve druhé pol. 20. stol. narušena řadou demolic a na západní straně jádra vytvořen 
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nepříznivý kontrast drobné zástavby s hmotou panelových domů těsně sousedících 
s historickým centrem. 

Hodnoty MPZ Sušice tvoří zejména význam daného území pro historickou, 
architektonicko – urbanistickou a kulturní osobitost místa, historické vazby nemovitých 
kulturních památek a památkově hodnotných staveb a prostorů utvářejících a dotvářejících 
charakter vnějšího i vnitřního obrazu sídla s přirozenou skladbou budov souvisle formovanou 
v různých obdobích vývoje od gotiky až do 1. třetiny 20. stol. V území je v různé míře 
zastoupena stavební produkce ze všech zmíněných historických období a jsou zde dochovány 
i některé výjimečně cenné stavby, nebo jejich soubory či jednotlivé stavební konstrukce a 
detaily.  
 

V rámci realizace programu regenerace MPZ Sušice v roce 2017 byly uskutečněny dvě 
akce obnovy. Jedná se o kulturní památky Městský dům č.p.21/I, ul. T.G.Masaryka, Sušice a  
Kapucínský klášter č.p. 1/III. s kostelem sv. Felixe, p.č.st. 474/1 v k.ú. Sušice nad Otavou - 
provedení opravy střešního pláště, II. etapa – severní část.  
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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ:  
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i 
číselné vyjádření. 
 

A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci 
roku 2017. Uveďte rozlohu MPR nebo MPZ v ha. /Informativní údaje./ 

 
Plocha MPZ představuje 56,4 ha. 
Celkový počet kulturních památek je 60 nalézajících se v MPZ Sušice.  
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A.2. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2017 
v havarijním stavu včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.  

 
Městský dům č.p. 48, nám. Svobody, rejstříkové číslo v ÚSKP 15316/4-3327 (obytný 

dům, dvorní trakt, stodola) – důvodem havarijního stavu objektu je neprovádění udržovacích 
prací předchozími vlastníky. V roce 2014 koupilo objekt bývalé lékárny Město Sušice. 
V současné době je zpracován dokument ŠUMAVAPLAN spol. s r. o., projekční a inženýrské 
středisko, Krátká 98/III, 342 01 Sušice „Stavebně technické posouzení objektu dům č.p. 48/I., 
Sušice („Stará lékárna“).    

 
Městský dům č.p. 128/I., Havlíčkova ul., ul. Americké armády, rejstříkové číslo v ÚSKP 

35408/4-3359 – důvodem havarijního stavu objektu je neprovádění udržovacích prací 
předchozími vlastníky. V letošním roce byl objekt zakoupen novými vlastníky, kteří zároveň 
požádali o zařazení do programu regenerace na rok 2018. V příštím roce je plánována 
obnova střechy.  

 
Měšťanský dům čp. 11/III, Mariánská ul.,  rejstříkové číslo v ÚSKP 22472/4- 3368 –  

důvodem havarijního stavu objektu je neprovádění udržovacích prací vlastníky. V letošním 
roce projevili zájem zabývat se obnovou objektu v následujících letech. Průběh obnovy bude 
předmětem dalšího jednání. 

 
Městský dům č.p. 98/I., Havlíčkova ul., rejstříkové číslo v ÚSKP 37801/4-3339 –  

důvodem havarijního stavu objektu je neprovádění udržovacích prací vlastníky. Stav trvá více 
než 10 let. 

 
Městský dům č.p. 115/I., Havlíčkova ul., rejstříkové číslo v ÚSKP 30510/4-3340 (dům, 

brána) důvodem havarijního stavu objektu je neprovádění udržovacích prací vlastníky. Stav 
trvá více než 10 let. 
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A.3. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2017 
nevyužívané s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 
Městský dům č.p. 48, nám. Svobody, rejstříkové číslo v ÚSKP 15316/4-3327 (obytný 

dům, dvorní trakt, stodola) – důvodem havarijního stavu objektu je neprovádění udržovacích 
prací předchozími vlastníky. V roce 2014 koupilo objekt bývalé lékárny Město Sušice, které 
objekt plánuje v následujících letech 2018-2020 rekonstruovat. Objekt je nevyužíván více jak 
deset let.  

 
Městský dům č.p. 115/I., Havlíčkova ul., rejstříkové číslo v ÚSKP 30510/4-3340 (dům, 

brána). Objekt je nevyužíván několik let. Zásadním důvodem nevyužití je nedostatek 
finančních prostředků na obnovu objektu.  

 
Měšťanský dům čp. 11/III, Mariánská ul., rejstříkové číslo v ÚSKP 22472/4 - 3368 - 

objekt je nevyužíván z toho důvodu, že vlastník má trvalé bydliště mimo Sušici a nemá 
dostatek finančních zdrojů na obnovu objektu. Objekt je nevyužíván několik let.  
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A.4. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo 
dokončena v roce 2017 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 
V rámci realizace programu regenerace MPZ Sušice v roce 2017 byly uskutečněny dvě 

akce obnovy. Jedná se o kulturní památky Městský dům č.p.21/I, ul. T.G.Masaryka, Sušice a  
Kapucínský klášter č.p. 1/III. s kostelem sv. Felixe, p.č.st. 474/1 v k.ú. Sušice nad Otavou - 
provedení opravy střešního pláště, II. etapa – severní část.  

 
1) Městský dům č.p.21/I, ul. T.G.Masaryka, Sušice (ÚSKP rejstř. č. 16947/4-3349) 

 
Budova je hodnotným dokladem měšťanského domu se složitou stavební historií se 

středověkým jádrem upraveným renesančními a klasicistními přestavbami. Objekt byl ve 20. 
stol. radikálně novodobě přestavěn (nový strop nad 2NP, nová střecha a vikýře, dvorní křídlo, 
nové výplně, úprava otvorů). Objekt si uchoval svou hodnotu spočívající především v jeho 
hmotě, historických konstrukcích, tradičních materiálech a dispozicích. Jedná se o objekt ve 
vlastnictví Města Sušice. 

Práce byly provedeny v rozsahu: výměna okenních a dveřních výplní, odstranění soklu 
z ulice, obnova fasády, provedení nové krytiny. Práce byly provedeny v souladu s požadavky 
památkové péče a v odpovídající kvalitě.   

Objekt je využíván k obytným a komerčním účelům. 
Celkové náklady na obnovu činily 1 908 302 Kč (z toho památkové práce 1 487 926 

Kč), z Ministerstva kultury celková dotace činila 640 000 Kč (Jednalo se o celkovou 
přidělenou kvótu  590 000 Kč pro MPZ Sušice na rok 2017. Bylo rozhodnuto o financování 
pouze této jedné akce z programu regenerace tak, aby mohla obnova objetu proběhnout 
v jedné etapě.  Dále Město Sušice požádalo o navýšení finančních prostředků z rezervy 
programu. Z rezervy programu byl příspěvek Ministerstva kultury navýšen o dalších 50 000 
Kč.) Zbývající náklady hradilo Město Sušice ze svého rozpočtu.  
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2) Kapucínský klášter č.p. 1/III. s kostelem sv. Felixe, p.č.st. 474/1 v k.ú. Sušice nad 
Otavou - provedení opravy střešního pláště, II. etapa – severní část (ÚSKP rejstř. č. 
47083/4-3376) 
 
Areál kapucínského kláštera s kostelem sv. Felixe se nachází na území Městské 

památkové zóny Sušice, prohlášené vyhláškou MK ČR č. 476 ze dne 10. září 1992, přesněji na 
tzv. Nuželickém předměstí v blízkosti mostu přes řeku Otavu. Tvoří zejména význam daného 
území pro historickou, architektonicko-urbanistickou a kulturní osobitost místa, historické 
vazby nemovitých kulturních památek a památkově hodnotných staveb a prostorů 
utvářejících a dotvářejících charakter vnějšího i vnitřního obrazu sídla. MPZ Sušice si 
uchovala mimořádné hodnoty spočívající především v dochovaném půdorysu středověkého 
města s gotickou parcelací, založeného při řece Otavě, s dominantou věže radnice a kostela 
sv. Václava a s přirozenou skladbou budov odpovídající svým dispozičním, architektonickým a 
hmotovým řešením různým obdobím vývoje města od gotiky až do 1. třetiny 20. století. 
Objekt je využíván pro duchovní účely, k bohoslužbám či koncertům. 

Práce byly provedeny v rozsahu provedení opravy severní části střešního pláště 
kostela sv. Felixe, výměna stávající střešní krytiny tvořené prejzy za novou tvořenou prejzy, 
oprava krovové konstrukce, výměna laťování, výměna oplechování za nové z Cu plechu  

Celkové náklady na obnovu činily 1 377 778 Kč, z Ministerstva kultury celková dotace 
činila 490 000 Kč (Jednalo se o finanční prostředky z rezervy programu regenerace. Bez této 
podpory by akce v letošním roce nemohla být realizována). Město Sušice poskytlo podíl ve 
výši 137 778 Kč a zbývající náklady hradil vlastník.  
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A.5. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2017 ke zrušení 

prohlášení za kulturní památku s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu 
nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd./.    

 
 V Sušici nedošlo k žádnému zrušení prohlášení za kulturní památku v r. 2017. 
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A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2017 k prohlášení za 
kulturní památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud 
ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku.    

 
 V Sušici nedošlo k žádnému prohlášení za kulturní památku v r. 2017. 
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B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti                     
i číselné vyjádření. 
 
B.1. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2017 v havarijním stavu 

/bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či církevní budovy, 
atd./ včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 
 V havarijním stavu je objekt č.p. 69/III., ul. Dlouhoveská v Sušici. Odstranění 
předmětného objektu bylo povoleno závazným stanoviskem MÚ Sušice, odboru školství, 
památkové péče a cestovního ruchu. Tento záměr do současné doby nebyl realizován.  
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B.2. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena 
v roce 2017 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 
1) Oprava fasády na objektu č.p. 129/I, ul. Americké armády Sušice  

- Objekt k bydlení a komerčním účelům 
 

před obnovou          po obnově 
      
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Oprava fasády na objektu č.p. 74/III, ul. Dlouhoveská Sušice  
- Objekt k bydlení 
 
před obnovou             po obnově 
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3) Oprava fasády na objektu č.p. 130/I, ul. Americké armády Sušice  
- Objekt k bydlení a komerčním účelům 
 

 
před obnovou        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

po obnově 
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4) Oprava fasády na objektu fary – I. etapa, Bašta 54, 342 01 Sušice (jedná se o zvláště 

zajímavý objekt, zejména kvůli technice provedených prací) 

- Objekt fary Římskokatolické farnosti Sušice 

 před obnovou               
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 po obnově  
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5) Oprava fasády, výměna oken a střešní krytiny na objektu č.p. 67/III, ul. Mariánská 
Sušice  

- Objekt k bydlení  
 

 
před obnovou                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 po obnově    
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B.3. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2017 demolovány s uvedením 
důvodu demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či 
církevní budovy, atd./. 

 

Objekt č.p. 92/II, ul. Příkopy 

 
Za účel zbudování rodinného bydlení došlo k odstranění čelní stěny do ulice Příkopy, 

která byla staticky narušena. Následně dojde k výstavbě nového obvodového zdiva včetně 
nového založení objektu, provedení izolací proti vlhkosti a další práce spojené s novou 
základovou deskou. Boční kamenné stěny a zadní stěna budou ponechány. Zachován bude 
vzhled a rozměr celé budovy jako byl původní stav. 

Pozemek p.č.st. 261/2 v k.ú. Sušice nad Otavou, který je dotčený záměrem stavebních 
úprav se nachází v Městské památkové zóně Sušice, prohlášené vyhláškou Ministerstva 
kultury ČR č. 476/1992 ze dne 10.9.1992. 

V interiéru došlo v minulosti ze strany předchozích vlastníků k nepovoleným 
demolicím prakticky všech nosných i nenosných konstrukcí vč. povrchových úprav (stěny, 
příčky, stropy, podlahy, většina omítek apod.). Dochován zůstal pouze fragment střední 
příčné stěny se dřevěnými obložkami dveří a poklop na schodiště do klenutého sklepa. 

Dvorní stěnu stavby tvoří původní vnější hradba Městského opevnění, které je 
kulturní památkou.  (ÚSKP 29301/4-3373). Dále se dům nachází v blízkosti souboru domů 
čp. 90 a 91, který je kulturní památkou (ÚSKP 34747/4–3363). 
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C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ: 
C.1. Charakterizujte současný stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ /např. 

povrchy komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod./ 
do roku 2017 a uveďte významné akce, které byly v letech 2005 - 2017 podniknuty 
ke zlepšení stavu. 

 
Současný stav parků a veřejných prostranství na území MPZ Sušice považujeme 

v dnešní době již za velmi uspokojivý. Právě v období minulých deseti let došlo k výraznému 
zlepšení v oblasti komunikací, veřejného osvětlení, mobiliáře i zeleně. Pokud budeme 
postupovat od středu města, v roce 2005 proběhla celková rekonstrukce, restaurování a 
zprovoznění kašny na náměstí a na ní navazující úprava okolí (nová, dlažba a mobiliář), 
s celkovými náklady 2,5 mil. Kč. Samo náměstí nevykazuje žádné závady jakožto veřejný 
prostor. V roce 2011 byly na náměstí pokáceny staré stromy a následně vysázeny nové 
jasany na místa původní i na místa, kde stromy již chyběly. Zároveň byly osazeny nové lampy 
veřejného osvětlení (celkem 2 mil. Kč). Dalším zásadním veřejným prostorem v centru města 
jsou obě nábřeží řeky Otavy. Nábřeží Jana Seitze je spíše klidové, prochází zde pouze místní 
komunikace. V roce 2008 byla na nábřeží vybudována část cyklostezky, která spojuje oba 
konce města podél řeky a je velmi využívána jak cyklisty a inline - bruslaři, tak pěšími. Také 
zde probíhá postupná výměna starých stromů v jednostranném stromořadí za nové. Druhé 
nábřeží Karla Houry, je naopak velmi frekventované, prochází zde hlavní průjezdná 
komunikace II.třídy. Doprava je však převážně osobní, takže město jako takové nezatěžuje 
nad rámec běžné dopravní obsluhy. Zároveň jsou tu umístěny autobusové zastávky 
dálkových i místních spojů. V roce 2011 byla dokončena celková rekonstrukce tohoto 
nábřeží. Bylo vyprojektováno nové řešení, které odpovídá všem současným normám a 
předpisům. Nový asfaltový povrch komunikace byl hrazen Správou a údržbou silnic. 
Navazující odstavné a parkovací plochy jsou již dlážděné z kamenných kostek, stejně tak oba 
chodníky, na jedné straně v mozaice a na straně přilehlé k náměstí podle architektonického 
návrhu. Zásadním bylo vysázení nových stromů v prostoru nábřeží. Dále nové stožáry 
veřejného osvětlení, přístřešky autobusových zastávek a další městský mobiliář, vše dle 
návrhu architekta. Celková rekonstrukce si vyžádala náklady 15,7 mil. Kč. V roce 2008 byla 
podobným způsobem, tj. se spolufinancováním Správou a údržbou silnic opravena ulice 
Dlouhoveská ve III. čtvrti. Chodníky a zpevněné plochy v režimu rozpočtu města stály 6,0 mil. 
Kč. Postupně po etapách byla v těchto letech prováděna rekonstrukce ulice Příkopy, 
v návaznosti na opravy kanalizace a vodovodu. Byla nově předlážděna původními dlažebními 
kostkami a osazeny nové sloupy veřejného osvětlení. Rekonstrukce povrchů ulic na území 
centra města pokračuje i nadále. V roce 2009 byly dokončeny ul. Vodní a Americké armády. 
Včetně obnovy kanalizace a vodovodu náklady činily 11,7 mil. Kč, akce byla podpořena dotací 
z ROP Jihozápad. Opět obsahovala dlážděné povrchy komunikací a chodníků a městský 
mobiliář včetně VO. Na etapy postupuje dále rekonstrukce ulice Havlíčkova a 
Klostermannova, které jsou technicky řešeny obdobným způsobem. Financování je již pouze 
z rozpočtu města. Mezi dopravní stavby na veřejném prostranství a na území MPZ je možné 
zařadit také nové parkoviště „U Rendla“, které bylo dokončeno v roce 2006 včetně nového 
přechodu pro pěší. Náklady činily 1,6 mil Kč, včetně veřejného osvětlení a osázení zelení za 
300 tis. Kč. Dalším veřejným prostorem jsou dětská hřiště, na území MPZ jsou dvě. Obě byla 
v roce 2009 obnovena, osazeny nové herní prvky a mobiliář s dotací ROP Jihozápad ve výši 
asi 2,8 mil. Kč. V roce 2010 byl realizován projekt Sušická pavučina, opět podpořený z ROP 
Jihozápad, v rámci kterého byly některé obnoveny a jiné nově vyznačeny pěší stezky po 
městě a okolí s různou tématikou. Na území MPZ jsou z toho tři stezky. První zlatá „Sušice 
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královské město“, druhá stříbrná „Architektura XX. století“ a na Vrch anděla Strážce vede 
Křížová cesta. Tato byla vybudována nově s osazením kovaných zastavení. Pro všechny trasy 
jsou vydány propagační materiály, které informují o městě a jednotlivých objektech. V roce 
2017 byla dokončena obnova silnice II/171 – Volšovská ulice v průtahu městem Sušice v 
úseku od začátku obce ve směru od Červených Dvorců až po křižovatku s ulicí Lerchova, 
která částečně zasahuje do MPZ Sušice. Stavba řešila opravu krytu vozovky silnice a stavební 
úpravy přidružených pruhů a chodníků. Došlo také k vybudování nového kruhového objezdu. 
Účelem stavby byla optimalizace a homogenizace šířkového uspořádání Volšovské ulice, 
vyřešení pohybu pěších, úprava křižovatek, včetně zajištění přechodů pro pěší a míst pro 
přecházení a výstavba parkovacích pruhů.  
 
 
V přehledné formě uvádíme přehled významných akcí, které přispěly ke zlepšení stavu 

parků, veřejných prostranství, atd. v MPR nebo MPZ 

 
Obnova kapucínského kláštera  - stavební úpravy rajského dvora  
 
Před obnovou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po obnově 
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Oprava komunikace Americké armády a Vodní  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekonstrukce sušického nábřeží 
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Provedení zásahů na sušickém náměstí (lokální úprava povrchu, výsadba zeleně, instalace 
mříží, veřejné osvětlení) 
 

 
 

 
 
Starý židovský hřbitov – vztyčování, stabilizace, konzervování a restaurování náhrobků 
Před obnovou      Po obnově 
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C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ do konce 

roku 2017 a uveďte významné akce, které byly v letech 2005 - 2017 podniknuty ke 
zlepšení stavu /čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových 
organizací a dobrovolníků, atd./. 

 
Závady v oblasti životního prostředí na území MPZ v současné době již nejsou. Území 

města je kompletně celé kanalizačně napojené na městskou ČOV. Jako poslední byla 
napojena tzv. III. čtvrť, již bylo před rokem 2005. V dalších letech docházelo k dalším 
investicím do městské ČOV. V roce 2017 byly investovány do jejího rozvoje prostředky ve 
výši 2 mil. Kč. V rámci zlepšení životního prostředí dochází ve městě k rekonstrukci kotelen 
bytových domů. V roce 2017 byly provedeny investice ve výši 6 mil. Kč a v roce 2018 je 
počítáno s navýšením prostředků a investicemi ve výši 7,5 mil. Kč.  

Přímo v prostoru centra města a MPZ není vyhlášeno žádné chráněné území z hlediska 
životního prostředí. Na území celého katastru města se nachází několik chráněných území. 
Jsou to zejména čtyři registrované významné krajinné prvky (VKP). Dále jsou na území města 
vyhlášené památné stromy, celkem šest. Sušice včetně okolí je zahrnuta do regionálního i 
nadregionálního ÚSES (územní systém ekologické stability), což je zaneseno v územním 
plánu. Těsně k centru města a MPZ přiléhá říční ostrov Santos. Je to území cca 47 ha, které je 
hlavně rekreační plochou a lesopark zde tvoří přirozenou ochranu města před povodněmi. 
Za pomoci privátní Nadace Proměny, proběhla v letech 2012 a 2013 celková obnova tohoto 
území. Kácení dřevin a vysázení nových dřevin a rostlin, úprava cest, mobiliář i umělecké 
prvky v krajině. Na projekt byla vyhlášena architektonická soutěž a celkové náklady byly 
téměř 30 mil. Kč. Tento ostrov zásadně ovlivňuje úroveň životního prostředí ve městě. 
Samostatným problémem Sušice, který může být spojován s životním prostředím, je 
parkování aut. V centru města je stále nedostatek parkovacích míst. Zároveň, ale není 
v zájmu udržení živého centra města, auta úplně vymístit. Pro odlehčení území MPZ byla 
vybudována dvě nová parkoviště. Jedno u nového bazénu, které je na území MPZ a druhé 
v těsné blízkosti. 
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C.3.  Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2017 a uveďte hlavní investiční 

akce v MPR nebo MPZ v letech 2005 - 2017 /kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, 
elektrické vedení, atd./. 

 
V rámci uličních prostorů MPZ jsou vedeny inženýrské sítě, které slouží k zásobování 

jednotlivých objektů. V území se nachází liniové části technické infrastruktury, jako jsou: 
vodovody, středotlaká plynovodní vedení, rozvody kabelového vedení elektrické sítě VN 1-35 
kV, telekomunikační a datové rozvody a kanalizační stoky jednotné kanalizace. Stav 
technické infrastruktury, a to zejména potrubních řadů odpovídá době pokládky, což se 
projevuje na častých poruchách a je nutné přistupovat k postupné výměně a rekonstrukci 
těchto vedení.  

V MPZ se dle územně analytických podkladů nachází následující bodové stavby a 
zařízení související s liniovou technickou infrastrukturou území: 

- Vodní zdroj (mezi ulicemi Havlíčkova a Příkopy) 

- Distribuční trafostanice (např. ulice Ostrovní, V Brance, Klostermannova) 

- Malá vodní elektrárna (Fuferna, jez u ulice Ostrovní) 

Blíže neurčená komunikační zařízení – vysílače a anténní systémy jsou umístěné např. 
na budově radnice či budově České pošty v Poštovní ulici.  
 

Technická infrastruktura je v průběhu let postupně stále rekonstruovaná a doplňovaná. 
Město má obnovenou a plně funkční úpravnu vody a veřejný vodovod. Kanalizační síť je 
v některých částech jednotná, někde oddělená splašková a dešťová. Veškeré splaškové 
odpadní vody jsou svedeny do městské čistírny odpadních vod, která má dostatečnou 
kapacitu. Část města je plynofikovaná. Další plynofikace již neprobíhá, pouze některé 
jednotlivé objekty jsou nově napojovány. Opravy a úpravy elektrického vedení provádí 
samostatně společnost ČEZ Distribuce. Především je to odstraňování venkovního vedení el. 
en. a umísťování kabelů do země. V návaznosti na to, město provádí opravy vedení 
veřejného osvětlení a osazování nových sloupů. Zásadní investiční akce v oblasti technické 
infrastruktury již byly uvedeny v oddílu C.1. Jedná se o kompletní rekonstrukce ulic, kdy 
probíhá oprava nebo výměna kanalizačních a vodovodních řadů a přípojek a následuje 
oprava povrchů komunikací a chodníků, osazení nových sloupů VO, mobiliáře a výsadba 
zeleně. V letech 2005 až 2017 to byly ulice Příkopy, Vodní, Americké Armády, Dlouhoveská, 
Havlíčkova, Klostermannova a Volšovská.  
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D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ: 
Doporučujeme 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 roce 2005 v MPR nebo v MPZ ........konkrétní počet není k 
dispozici 

 
   Počet trvalých obyvatel v roce 2017 v MPR nebo v MPZ ........ konkrétní počet není k 

dispozici 
 
 Počet trvalých obyvatel v roce 2005 ve městě Sušici: 11529. 
  
  Počet trvalých obyvatel v roce 2017 ve městě Sušici: 11127. 
 
Z interního systému evidence obyvatel Městského úřadu Sušice nelze v současné době získat 

informace týkající se přesného počtu obyvatel.  
Všeobecně lze konstatovat, že lze za posledních deset let pozorovat pozvolnou tendenci 

týkající úbytku obyvatel.  
 
Městský informační a orientační systém v Sušici: 
V centru města je umístěn variabilní systém směrových šipek zjednodušující přístup 

k významným stavebním památkám, turistickým cílům, provozovnám služeb a 
občanskému vybavení.       

Ve městě jsou rozmístěny plány města s vyobrazením centra města a přilehlých částí.  
V různých částech města existují výlepové plochy určené pro výlep plakátů s nabídkou 

kulturních a sportovních akcí.  
Sušická pavučina – projekt podpořený z ROP Jihozápad, v rámci kterého byly některé 

obnoveny a jiné nově vyznačeny pěší stezky po městě a okolí s různou tématikou. Na 
území MPZ jsou z toho tři stezky. První zlatá „Sušice královské město“, druhá stříbrná 
„Architektura XX. století“ a na Vrch anděla Strážce vede Křížová cesta. Tato byla 
vybudována nově s osazením kovaných zastavení. Pro všechny trasy jsou vydány 
propagační materiály, které informují o městě a jednotlivých objektech. 

Otavská cyklistická stezka – sušický úsek měří 11 km, jeho část prochází historickým 
centrem města a podél řeky Otavy. Každá trasa je označena pavučinou určité barvy. 
Vlastního města se týká Naučná stezka Sušice – Město královské /první městský okruh 
a naučná stezka Architektura XX. století /druhý městský okruh prochází historickým 
centrem města.  Ostatní trasy z centra města vycházejí a vedou do okolí města Stezky. 
Jsou doprovázeny informačními tabulemi, panoramatickými mapami a odpočinkovými 
místy.  

Křížová cesta vede od řeky Otavy ke kapli Anděla Strážce.  
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D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům, 
jakou má provozní dobu atp. 

Městské informační centrum Sušice, Náměstí  Svobody 138, 342 02 Sušice  
Provozní doba:   
Mimosezóna 1.10.-30.4.  
po-pá    09:00 - 16:00 
přestávka       12:30 - 13:00 
svátky zavřeno 
Sezóna 1.5. - 30.9.  
po-pá 09:00 - 17:00 
so 09:00 - 14:00 
ne (1.7.-31.8.) 09:00 - 14:00 
přestávka   12:30 - 13:00 
svátky 09:00 - 14:00 
 
Služby:  MIC nabízí a zajišťuje: 

- informace o Sušici a Šumavě (památky, přírodní zajímavosti)  
- tipy na výlety do okolí a zajímavá místa  
- informace pro pěší turisty, cyklisty, lyžaře a vodáky  
- informace o kulturních a sportovních akcích v Sušici a okolí  
- informace o ubytovacích a stravovacích možnostech v Sušici a okolí  
- informace o autobusovém a vlakovém spojení po celé České republice  
- předprodej jízdenek s místenkou na autobusové spoje v systému AMS  
- široký výběr bezplatných propagačních materiálů ze Sušice a Šumavy  
- pohlednice, turistické známky, magnetky, dřevěné pohledy, mapy, turistické vizitky, 

cykloznámky, pamětní minci, sirky ze Sušice, turistické průvodce, knihy, publikace 
Národního parku Šumava, keramiku, dárky ze Šumavy, dárky pohádkové kanceláře, 
VHS a DVD o Šumavě a Národním parku Šumava  

- zpřístupnění radniční věže  
- úschovnu zavazadel  
- základní informace občanům o provozu Městského úřadu  
- komentované prohlídky Sušice s průvodcem a Prohlídky sakrálních staveb v Sušici 

v průběhu letních prázdnin 
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D.3. Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 

2017 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./. 
 
Voprchovský  dům - Muzeum Šumavy 

Celý objekt je zpřístupněn veřejnosti pro individuální prohlídky, dále pro 
komentované prohlídky Sušice v průběhu letních prázdnin se zaměřením na Sušický 
mechanický betlém. Muzejní sál „V hradbách“ je využíván celoročně jako přednáškový sál. 
Prostory muzea slouží po celý rok výstavním účelům a konají se zde i jiné kulturní akce.  
 
Kaple Anděla Strážce 

Kaple je zpřístupněna v rámci komentovaných prohlídek sakrálních staveb v Sušici 
v průběhu letních prázdnin.  V roce 2017 byla kaple otevřena v září během sušické pouti. O 
sušické pouti je kaple otevřena veřejnosti při pobožnostech a hlavní poutní mši. Kaple je také 
zpřístupněna při akci zvané „Noc kostelů“, která se konala 9. června. V průběhu letních 
prázdninových měsíců roku 2017 se v prostorách kaple konala akce „Noc na Andělíčku“, 
která zahrnovala koncerty s doprovodným duchovním programem.  
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie  

Kostel je zpřístupněn v rámci komentovaných prohlídek sakrálních staveb v Sušici 
v průběhu letních prázdnin.  Kostel byl otevřen veřejnosti při akci „Noc kostelů“ dne 9.6. 
2017.  
 
Kostel sv. Felixe, kapucínský klášter  

Kostel zpřístupněn v rámci komentovaných prohlídek sakrálních staveb v Sušici 
v průběhu letních prázdnin a celoročně při bohoslužbách.  Prostory kapucínského kláštera se 
využívají i pro konání koncertů. Objekt byl otevřen veřejnosti při akci zvané „Noc kostelů“ 
dne 9.6.2017.   
 
Děkanský kostel sv. Václava  

Kostel je zpřístupněn v rámci komentovaných prohlídek sakrálních staveb v Sušici 
v průběhu letních prázdnin a celoročně při bohoslužbách.  Prostory kostela se využívají pro 
konání koncertů. Kostel byl otevřen veřejnosti při akci zvané „Noc kostelů“ dne 29.5.2017.  
 
Starý židovský hřbitov 

Židovský hřbitov je zpřístupněn v rámci komentovaných prohlídek sakrálních staveb 
v Sušici v průběhu letních prázdnin.  Celoročně je možný vstup pro individuální prohlídky.  
 
Radnice  

Radnice je sídlem Městského úřadu, Městské informačního centra, Městské policie, 
notáře, bezplatné právní poradny pro občany Sušicka. Pro veřejnost jsou zpřístupněny i 
podkrovní výstavní prostory a radniční věž. 
 
Krocínovský dům  

Jde o sídlo hotelu Fialka, v současné době zpřístupněna pouze jeho restaurační část.  
 
Městské hradby  

Městské hradby jsou přístupné veřejnosti při prohlídce areálu Muzea Šumavy, 
starého židovského hřbitova, ale i dalších částí městské památkové zóny.   



 28 

Branka č.p. 156, Nábřeží Karla Houry 
Prostor v Brance slouží k výstavním účelům 

 
Centrum městské památkové zóny v Sušici – Náměstí Svobody je využíváno k nejrůznějším 
kulturně výchovným, společenským a sportovním akcím:  
 
Leden: Příchod Tří králů do Sušice, Ukončení adventu -  zhasnutí sušického vánočního stromu 
Duben: Jom ha Šoa /mezinárodní den vzpomínání na oběti holocaustu 
Květen: Květnové oslavy osvobození města Sušice, Sušické slavnosti – tradiční slavnost 
k zahájení letní turistické sezóny v Sušici, Czech Cup města Sušice - kvalifikace na Mistrovství 
ČR v Timbersports 
Květen – říjen: farmářské trhy - trhy s farmářskými produkty a doprovodným kulturním 
programem 
Červenec: folklórní vystoupení v rámci folklórního festivalu v Klatovech, Šumavský 
Strongman – silový závod v extrémních disciplínách    
Červenec – srpen: komentované prohlídky Sušice s průvodcem 
Září: Sušická pouť, start závodu Svatobor Tour - závod horských kol a běh na Svatobor, 
Stolpersteine – slavnostní položení pamětních kamenů připomínajících oběti holocaustu 
Říjen: Den seniorů, Svatohubertské slavnosti  
Listopad: Oslavy 17. listopadu 
Prosinec: Rozsvícení vánočního stromu, Mikuláš a čerti na náměstí, tradiční vánoční trhy na 
náměstí, společné zpívání koled, rozdávání Betlémského světla 
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D.4. Charakterizujte 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/. 

 
V MPZ Sušice se nalézají tyto ubytovací zařízení: 
 Hotel Fuferna, Hohel Gabreta, Hotel Pekárna, Hotel Svatobor, Apartmány Bašta, 

Apartmány U Vavřince, Penzion Libuše, Penzion Milli, Penzion U Vítovců, ubytování 
v soukromí Koruna, Ubytování v Sušici, Ubytovna TJ Sušice.    

 
V MPZ Sušice fungují tato stravovací zařízení: 
 Restaurace Fialka, Fuferna, Gabreta, Gloria, U Hrádků, La Piota, Lidový dům, Pilsner 

restaurant Sokolovna, Sporthotel Pekárna, Svatobor, U Chovatelů, U Kněžů, U Švelchů, 
U Vítovců, dále bistra Kebab, U Mužíků, kavárna Fialka, cukrárna Madam Čokoláda, 
čajovna Čajové pohlazení, kavárny Café Bar V jablíčku, Café Koruna, Café L´Amour, 
Gabreta, rychlé občerstvení Mc Vítek, vinárny U Vítovců, Vinotéka Fialka, Vinotéka 
Intergraf.                                       

 
Složení ubytovacích a stravovacích zařízení se stále mění, některá zanikají a jiná nová 

vznikají, ale počty se v posledních letech stabilizovaly, nijak zásadně se nemění.  
 
Obchodní síť:   
 Cestovní kancelář, cestovní agentura, Cukrovinky, Dárkové předměty, Dětské potřeby, 

Domácí potřeby, Drogerie, Elektro, Farmářský obchod, Galanterie,  Hračky,  Hudebniny,  
Instalatérství, Knihkupectví, Květinářství,  Lékárny,  Maso,  Uzeniny,  Mobilní telefony, 
Moto příslušenství, Nábytek, Nákupní střediska, Nářadí, Obuv, Optika, Papírnictví, PC, 
kancelářská technika, Pekařství, Potřeby pro zvířata, Sportovní potřeby, Tabák, Textil a 
oděvy, Zdravá výživa, Zlatnictví, hodinářství.  

 
Ostatní služby:  
 Advokátní kanceláře, autopůjčovny, autoservisy, banky, Fotoateliéry, holičství a 

kadeřnictví, jazyková škola, kosmetické služby,  manikúra a pedikúra, realitní kanceláře, 
reklamní agentury, pojišťovny, projektová činnost, směnárny, sklenářství, zahradnictví, 
základní škola, základní umělecká škola. 

 
Zdravotnická zařízení v památkové zóně:  
 Poliklinika - Ordinace: Praktičtí lékaři pro dospělé, interní a diabetologická ambulance, 

Dopravně zdravotní služby, oční ambulance, ortopedie, ortopedická protetika, ORL 
ambulance, kožní ambulance, zubní ordinace, zubní laboratoř, RTG + SONO, 
neurologická ambulance, masáže, nutriční terapeut 

 Mimo polikliniku – Chirurgická ambulance, Urologická ambulance, Gynekologická 
ambulance, Zubní ordinace, Ordinace praktického lékaře  

 
Tělovýchovná zařízení v památkové zóně:  
 Atletický stadion - atletická tartanová dráha (6 drah), atletické sektory (2 x skok daleký, 

skok vysoký, skok o tyči, koulařský sektor, vrhačský sektor – disk, kladivo), sportovní 
hala Sušice, krytý plavecký bazén, zimní stadion, posilovny, půjčovny sportovního 
náčiní 
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 Kulturní zařízení: Kulturní dům Sokolovny, kino, galerie, výstavní prostory – radnice, 
muzeum, Branka, hudební kluby.  

 
Dopravní obslužnost:  
 Z prostoru městské památkové zóny – Nábřeží Karla Houry odjíždějí autobusové linky. 

Sušice leží stranou hlavních dopravních komunikací. Mezi dopravci chybí větší 
konkurence, ruší se řada autobusových a vlakových spojů.  

  
 V rámci MPZ jsou řešena parkoviště, která jsou situována u hlavních cílů dopravy. 

Parkoviště s největším počtem parkovacích míst se nachází na náměstí Svobody, kde je 
zároveň nejvyšší koncentrace komerčních cílů a zároveň je zde sídlo samosprávy. 
Parkoviště je placené a je tedy určeno převážně pro krátkodobé stání. Naplacená 
parkoviště s menší kapacitou jsou situována u ulice T. G. Masaryka (napojení Jiráskova 
nábřeží) a na pravé straně toku Otavy u křižovatky ulic Dlouhoveská x Nuželická. 
V prostoru MPZ je umožněno parkování v uličním prostoru, pokud není vyznačeno 
jinak dopravním značením. Část parkovacích míst je zpoplatněna a je tedy určena pro 
krátkodobé parkování.  

 
             

 

 

 
 



 31 

D.5. Úroveň propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce 
/města/, prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci 
/městě/, na webových stránkách obce /města/ - informace pro návštěvníky MPR 
nebo MPZ; informace občanům obcí a měst s MPR nebo MPZ týkající se státní 
památkové péče včetně programů na obnovu kulturních památek. Uveďte odkaz na 
příslušné www.stránky. 

 
http://www.mestosusice.cz/mususice/odborskcr.asp 
 
 Na webových stránkách městského úřadu Sušice jsou v sekci odboru školství, 

památkové péče a cestovního ruchu uvedeny informace týkající se programu 
regenerace s přímým odkazem na Ministerstvo kultury a další dotační programy. Je zde 
zveřejněn v letošním roce zpracovaný Program regenerace města Sušice a též seznam 
kulturních památek nalézajících se v MPZ Sušice.  

 
 

http://www.stránky/
http://www.mestosusice.cz/mususice/odborskcr.asp
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E. Společenský život: 
E.1. Vyjmenujte místní 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 2017. 

 
Okrášlovací spolek města Sušice 
Vánoční trhy, Sušické slavnosti, oslavy státních svátků 
 
Kulturní spolek Rašelina 
JOM-HA-ŠOA - Den holocaustu, Sušice-náměstí, Muzeum Šumavy, 
 
Římskokatolická farnost Sušice 
Svatohubertské slavnosti v Sušici – setkání v kostele sv. Václava v Sušici s cílem udržování 
starobylých tradic našich předků, propojení kulturní a duchovní činnosti, oslava myslivosti a 
lesnictví, vystoupil pěvecký sbor Svatobor ze Sušice a Jihočeští trubači 
Velikonoční koncert v kostele sv. Václava v Sušici  
Dny víry v Sušici ve dnech 23. - 30. července  s Českou dominikánskou provincií.  Přednášky, 
výstava, duchovní program, koncerty, filmy, prohlídky kostelů a jiné. 
 
Kruh přátel hudby v Sušici 
Abonentní koncerty vážné hudby v Sušici v roce 2017:  
16. února - Cimbálová muzika České filharmonie 
27. dubna - Kalabis Quintet 
15. června - Varhanní recitál 
21. července - Academia Mariae Santcae Strašín 
12. října - Symfonický orchestr GMHS 
7. prosince - Martinů Voices 
 
Svatobor – pěvecký sbor 
Každoroční koncerty v prostorách kulturních památek (Smetanův sál - Gymnázium Sušice, 
kostel sv. Václava) 
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E.2. Vyjmenujte 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./. 
 
Slet čarodějnic (poslední týden v dubnu) – pořádají žáci Gymnázia Sušice, upálení 
čarodějnice, kulturní program. 

 
Oslavy osvobození (květen) – oslavy u pamětní desky umístěné na Muzeu Šumavy a 
vzpomínkový akt u Památníku padlých, historická vojenská technika. 

 

Majáles (květen) – tradiční studentský svátek, který se slaví pravidelně od roku 1994, 
pořádají žáci Gymnázia Sušice. 

 

Sušické slavnosti (květen) – pořádá Město Sušice, Sušické kulturní centrum – SIRKUS a 
Okrášlovací spolek města Sušice. Jde o několikadenní kulturní akci k zahájení turistické 
sezony, koná se pravidelně od roku 1998, hlavní program (přehlídka zájmové umělecké 
činnosti dětí i dospělých, vystoupení hudebních i tanečních skupin, účast souborů ze 
zahraničí, ohňostroj atd.) probíhá na náměstí Svobody, doprovodné programy na ostrově 
Santos a na Fufernách.  

 

Farmářské trhy (jednou měsíčně od května do října) – tradiční farmářské trhy spojené 
s kulturním vystoupením. 

 

Sušická pouť (vždy první neděli v září) – bohoslužby (Kaple Anděla Strážce), trhy, pouťové 
atrakce, výstavy, hudební zábavy apod.  

 

Oslava Den vzniku samostatného československého státu (28. října) – pořadatel Město 
Sušice, Okrášlovací spolek města Sušice, Sušické kulturní centrum – SIRKUS. Lampiónový 
průvod, slavnostní akt, ohňostroj.  

 

Oslava dne boje za svobodu a demokracii (17. listopadu) – pořádá Gymnázium Sušice, 
tradiční setkání na sušickém náměstí u „lípy svobody“.  

 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku (první adventní neděli)  
 
Vánoční náměstí – trhy, vánoční kulturní program 
 
Příchod Tří králů (6. 1.) – zajišťuje Oblastní charita Sušice, zakončení období Vánoc na 
náměstí, zhasnutí stromu, příchod Tří králů. 
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E.3. Uveďte 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 2017 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů /. 

 
 Obecně lze říci, že podnikatelská sféra nemá vetší zájem o záchranu místních 

památkových objektů. Objekty využívají pouze pro své aktivity, bydlení/pronájem a ke 
komerčním účelům.  
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F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2017: 
F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2017 a v kolika 

případech (údaje uveďte zaokrouhleně): 
- celkem na území obce /města/: …….….3 akce…………….1 685 778 Kč 
- z toho na území MPR nebo MPZ: …….….2 akce……………..1 405 778 Kč 
- v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním  

 vlastnictví (na území MPR nebo MPZ)……. 1 akce……………137 778 Kč 
 

Využití dalších finančních prostředků na území města (kraj, MK ČR): 

Krajský úřad Plzeňského kraje 

Sušice č.p. 54 - fara - oprava fasády I. Etapa 150 000,- 
Není 
KP 

Ministerstvo kultury ČR - Regenerace MPZ Sušice 

Sušice č.p. 21 - střecha, fasáda 590  000,- + 50 000,- (rezerva PR) KP 

Sušice kapucínský klášter 490 000,- (rezerva PR)  KP 

Ministerstvo kultury ČR - ORP 

Sušice č.p. 565 - oprava komína 66 000,- KP 

Sušice - nový židovský hřbitov 490 000,- KP 

 
Z kapitoly památkové péče se financovaly i další aktivity: 
149 890,- Kč na akci: Hřbitovní kostel v Sušici – geodetické zaměření kostela jako podklad pro 
SHP 
 
Z programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Sušice „Obnova objektů v městské 
památkové zóně Sušice“ byla v roce 2017 poskytnuta žadatelům finanční podpora 
v následující výši: 

 

1 
Oprava fasády na objektu č.p. 129/I, ul. Americké armády Sušice  
(náklady 128. 000,- Kč) 

 
60. 000,-Kč 

2 
Oprava fasády na objektu č.p. 74/III, ul. Dlouhoveská Sušice  
(náklady 157. 988,- Kč) 60. 000,-Kč 

3 
Oprava fasády na objektu č.p. 130/I, ul. Americké armády Sušice  
 (náklady  144. 660,- Kč)   80. 000,-Kč 

4 
Oprava fasády na objektu Bašta 54, 342 01 Sušice 
 (náklady 533. 780,- Kč)   250. 000,-Kč 

5 
Oprava fasády, výměna oken a střešní krytiny na objektu č.p. 67/III, ul. Mariánská 
Sušice  
(náklady 531. 888,- Kč) 150. 000,-Kč 

 Podíl města celkem 600.000,-Kč 

 
Město Sušice financovalo v letošním roce rovněž obnovu kulturní památky Boží muka (rejstř. 
č.14304/4-3382) v celkové výši 280 000 Kč a obnovu ul. Volšovská, která je z části součástí 
městské památkové zóny Sušice.  

 
V případě obnovy kulturních památek na území města Sušice jde o 0,48 % 
z celkového rozpočtu obce.  
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F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ 
v roce 2017 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte 
tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ 
na rok 2017, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2017. 

 
1) Kapucínský klášter s kostelem sv. Felixe č.p.1 

490 000,- (rezerva PR) + 137 778,- (Město Sušice) 
rejstř. č. ÚSKP 47083/4-337 
obnova krovu a střechy severní části hlavní lodi včetně střechy kaple kostela sv. Felixe - 

tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské práce, klempířské 
konstrukce a další související práce 

 
2) Dům č.p.21 

590  000,- + 50 000,- (rezerva PR) 
rejstř. č. ÚSKP 16947/4-3349  
obnova uliční fasády - oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce a další související 

práce; výměna oken a ouvisející práce; obnova střechy - tesařské konstrukce a jejich 
chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce 
(zateplení dvorní fasády včetně souvisejících prací není předmětem poskytnutí 
příspěvku) 
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F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte zda bylo požádáno na rok 2017                 

o finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a 
využity. 

 
Viz příloha „celkový přehled 2017“ 
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G. Koncepční příprava regenerace: 
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení/: 
 
 Územní plán Sušice zpracovaný společností AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 

Praha schválilo obecní zastupitelstvo 17.9.2014.  
 
 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /stav 
rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem/: 

 
 

G.3. Program regenerace /aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum 
jeho poslední aktualizace/: 

 
 Městský program regenerace MPZ Sušice, zpracovaný společností  AF-CityPlan, s.r.o., 

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 v srpnu roku 2017 byl schválen zastupitelstvem 
16.9.2017.  

 
G.4.  Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ /stav 

rozpracovanosti, datum schválení/.  
 
G.5. Vyjmenujte další dokumenty, využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ 

/např. plán památkové ochrany, program obnovy vesnice, strategický plán Leader, 
integrovaný plán rozvoje města apod./. 

 
 Strategie území správního obvodu ORP Sušice v oblasti předškolního výchovy a 

základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu 
(dokument je zpracován na období 2017 až 2024). 

 
 Strategie rozvoje města Sušice, zpracovaná Západočeskou univerzitou v Plzni v září 

2005 
 
 Marketingová strategie Šumavy v oblasti cestovního ruchu, zpracovaná Ing. Robertem 

Španělem a Ing. Lenkou Čechovou v květnu 2012. 
 
 Byl zpracován dokument „Strategický plán rozvoje zeleně“ Ing. Pavlem Šimkem, 

FLORART – projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu, včetně 
vyhodnocení aktuálního stavu ploch zeleně, systémový pohled na zeleň města, 
stanovení principů rozvoje nejhodnotnějších ploch zeleně, formulace zásad pro rozvoje 
nezastavitelných ploch města dle územního plánu, rozpracování rozvojových os mimo 
zastavěné území města s cílem propojit intravilán města na okolní krajinu.  
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H. Závěrečný komentář: 
 
Stručně uveďte celkové hodnocení vývoje území MPR nebo MPZ z pohledu památkové péče, 
popište celkový dojem z obrazu a funkcí území MPR nebo MPZ včetně veřejných 
prostranství, zeleně atd., proveďte hodnocení z pohledu obyvatel, návštěvníků, ale také 
podnikatelů.  
Zhodnoťte stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  
Uveďte informace o dalších zdrojích finančních prostředků získaných na obnovu kulturních 
památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím veřejných sbírek, neziskových organizací, 
sponzorských darů, apod.  
Uveďte, zda-li ve městě /obci/ existuje a funguje vlastní fond: 
 

 
Z pohledu památkové péče lze konstatovat, že vývoj území MPZ Sušice se 

dlouhodobě ubírá dobrým směrem. Snaha o celkovou obnovu kulturních památek 
v prostředí MPZ i mimo ni je zjevně patrná. Toto úsilí je výsledkem kvalitní spolupráce mezi 
městem a vlastníky jednotlivých objektů. Spolupráce mezi Městem Sušice, orgánem státní 
památkové péče a vlastníky nemovitostí je skutečně nadstandartní a vcelku bezproblémová. 
Návštěvníci města hodnotí vnější obraz města velmi pozitivně. Stejně tak vnímá velmi kladně 
prostředí MPZ Sušice i odborná veřejnost. Je jednoznačně patrné, že město Sušice vzkvétá, je 
čisté a upravené. To dokládá i každoroční nárůst návštěvníků, kteří jsou se službami města 
nadmíru spokojeni.  

Každoročně probíhá řada obnov památkově chráněných objektů. Vlastníci objektů 
umístěných v MPZ Sušice si váží poskytovaných dotací z rozpočtu města Sušice. Majitelé 
nemovitostí jsou motivováni k uskutečnění zdařilých obnov. Každoročně je součástí rozpočtu 
města 1 300 000 Kč určených pro oblast památkové péče (700 000 Kč na obnovu kulturních 
památek a s tím spojené další práce a 600 000 Kč na opravy nepamátkových objektů).  

Regulace reklamy probíhá standardní formou vydáváním závazných stanovisek 
odborem školství, památkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice či stavebním úřadem.  
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Závěrečné informace: 
 

- Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu 
kulturních památek – rod. 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 či město 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 2017. 

-  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. Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní 
rozvoj náklady na vytvoření bannerů nehradí. 

 


