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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 2018 
 

 

 
 

Název MPR/MPZ 
 

Městská památková rezervace Štramberk 

 
 

 

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 2018, doplněnou fotodokumentací. 

 

Horské městečko v centru Štramberské vrchoviny na svazích Zámeckého kopce, Kotouče, 

Bílé hory, Libotínských vrchů a Červeného kamene v předhůří Beskyd, pro svou malebnost 

zvané „Moravský Betlém“. Štramberk založil 4. prosince 1359 syn českého krále Jana 

Lucemburského (1296-1346), moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský (1322-1375), 

mladší bratr římského císaře a českého krále Karla IV. (1316-1378), povýšením podhradí na 

město.  

Levou polovinu městského znaku představuje erb starodávného českého 

rodu Benešoviců (založen v 11. století) - zavinutá stříbrná střela v 

červeném poli, pravou znak Moravy - stříbrná orlice v modrém štítu.  

Městu i širokému okolí vévodí zřícenina hradu Strallenberg s válcovou 

věží zvanou Trúba. Neopakovatelný architektonický unikát představuje 

urbanistický soubor roubených chalup z 18. a 19. století, z nichž 

převážná většina tvoří městskou památkovou rezervaci. Štramberk proslavil voňavý cukrářský 

výrobek – perníkové „Štramberské uši“, které zde pečou již dlouhá staletí v upomínku 

legendárního vítězství štramberských křesťanů nad mongolským vojskem 8. května 1241, v 

předvečer Nanebevstoupení Páně.  

Území města bylo osídleno již v době prehistorické. Svědčí o tom nálezy v jeskyních Šipka a 

Čertova díra (dnes již zasypaná). Zbytky sídliště a kosterní pozůstatky člověka neandrtálského 

pocházejí z doby asi 40 000 let před n. l. Další archeologické nálezy jsou z mladší doby 

kamenné (asi 3 000 let před n. l.) a mladší doby bronzové (asi 800 let před n. l.), kdy vzniklo 

na Kotouči hradisko. Osídlení středověké je doloženo pro první polovinu 13. století, na jehož 

konci byl také vystavěn štramberský hrad, který je starší než městečko, které se pod ním 

rozkládá (první zmínka o hradní vsi pochází z roku 1211). Založení a vlastnictví hradu je 

obestřeno nejasnostmi. 
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Ve středu 4. prosince roku 1359 markrabě moravský Jan Jindřich Lucemburský, bratr císaře 

římského a krále českého Karla IV., vydává městu Štramberku lokační listinu (Štramberk je 

jediné město Novojičínska, u něhož se zakládací listina dochovala). 

V listině se praví, že město bylo založeno pod hradem k zajištění míru na severovýchodě 

Moravy proti domácím a cizím nepřátelům. Město obdrželo právo mílové, které mu 

zajišťovalo, že v okolí jedné míle okolo města nesměl nikdo provozovat řemesla, která byla 

provozována ve městě Štramberku (jedna míle = 8km). Mezi další práva uznaná městu patřilo 

právo várečné, které mu zajišťovalo možnost vařit pivo, právo prodávat maso a péci chleba. 

Každé úterý byl povolen týdenní trh. Městské právo stanovovalo v čele města rychtáře s 

dědičnou rychtou a konšely. Město bylo zproštěno všech platů a dávek markraběti. 

Od 15. století byla většina obyvatelstva včetně vrchnosti nekatolická, hlásila se nejvíce k víře 

českobratrské. 

V době pobělohorské (1624) se dostal Štramberk do vlastnictví jezuitů. Během třicetileté 

války bylo město a okolí několikrát zasaženo válečnými událostmi a zpustošeno. Olomoučtí 

jezuité se snažili vybudovat ve Štramberku centrum protireformačních snah. Byly proto 

zřízeny 2 kostely, Křížová cesta na Kotouč, Boží hrob v jeskyni Čertova díra a byla obnovena 

tradice štramberských poutí. To všechno se mělo stát také impulzem k hospodářskému 

povznesení města. Reformy císaře Josefa II. však obě pouti zrušily a zasáhly tak tvrdě do 

osudu Štramberka. Spousta nekatolíků v té době emigrovala do Saska, kde v Horní Lužici 

založili osadu českých bratří.  

Obyvatelstvo města se dlouho živilo převážně obchodem a řemesly, doplňkově zemědělstvím. 

První řemeslnické cechy vznikaly již počátkem 17. století.  

V 60. letech 19. století vznikaly ve městě první české spolky.  

V roce 1880 nalezl profesor K. J. Maška z Nového Jičína na Kotouči tzv. šipeckou čelist - 

část dolní čelisti neandrtálského dítěte - což byl archeologický objev mimořádného významu.  

V roce 1895 vznikla ve Štramberku odbočka Klubu českých turistů, který pod vedením 

MUDr. Adolfa Hrstky zachránil zbytky štramberského hradu, jež byl za třicetileté války těžce 

poškozen a v 18. století zcela zpustl. Tento spolek později zříceninu hradu koupil a v letech 

1903-1904 nechal zastřešit a upravit na rozhlednu válcovitou věž zvanou Trúba. Ta je dodnes 

charakteristickou dominantou města.  

Větší hospodářský rozvoj města začal až koncem 19. století založením vápencového lomu na 

hoře Kotouči. V důsledku tohoto byla postavena v roce 1881 místní dráha ze Štramberka do 

Studénky a později v roce 1896 ještě ze Štramberka do Veřovic. Přesto, že Štramberk byl 

vysloveně českým městem, připadl po Mnichovu do zabraného sudetského území a 10. října 

1938 byl obsazen německým vojskem. Již od počátku okupace se ve Štramberku organizoval 

ilegální odboj. Tzv. "Štramberští partyzáni" tvořili významné hnutí odporu na severní 

Moravě. Štramberk byl osvobozen 6. května 1945.  
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Poválečná doba přinesla Štramberku nový rozvoj těžby vápence na Kotouči. Kromě toho se 

zde vyráběl velmi kvalitní cement a vápno.  

Pro své jedinečné archeologické a architektonické památky i přírodní zvláštnosti byl 

Štramberk od roku 1951 chráněnou lokalitou a v roce 1969 se stal městskou památkovou 

rezervací. Historické jádro města Štramberka bylo dle § 4 odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb., o 

kulturních památkách, dne 29. května 1969 výnosem ministra kultury České socialistické 

republiky č. j. 8372/69 – II/2 prohlášeno za památkovou rezervaci. 

Nejhodnotnější oblastí MPR Štramberk je předměstí vystavěné z typických roubených chalup 

na vysokých kamenných podezdívkách na Horní a Dolní Baště. Zástavba zde vznikala bez 

regulací, živelně, jen s omezením svažitého a skalnatého terénu. Mnohé z chalup jsou 

přilepeny ke skále, nebo k hradbám. Dispozice domů byla převzata z vesnických valašských 

chalup, ale byla přizpůsobena městskému prostředí i nedostatku prostoru a složitému terénu – 

hospodářská část byla výrazně omezena. Malebnost těchto uliček je nezapomenutelná a do 

jisté míry i ojedinělá. Na Horní Baště se dokonce dochovala původní Bašta oválného 

půdorysu. 

Městská památková rezervace Štramberk byla vyhlášena za účelem zabezpečení památkové 

ochrany a péče o dané území pro historickou, kulturní a jinou osobitost místa, historické 

vazby prostorů i nemovitostí a vnější obraz sídla. S ohledem na požadovanou úpravu a 

současný stupeň poznání historického vývoje předmětné kulturní památky lze konstatovat, že 

k památkovým hodnotám objektu patří především hmota a půdorys objektu s jeho začleněním 

v urbanistické struktuře sídla, dochované historické konstrukce, dispoziční řešení, starší 

materiálová skladba, použité dobové technologie a autenticita kulturní památky. 

K památkovým hodnotám je nutno počítat také romantické úpravy z počátku 20. století a její 

dominantní postavení v obraze města, jejíž obnova vyžaduje citlivý přístup respektující 

autenticitu objektu v maximální možné míře.  
 

Město Štramberk má na svém území celkem 127 objektů, které jsou zapsány v ústředním 

seznamu kulturních památek Ministerstva kultury ČR: 

 

 16 památek je v majetku města 

 5 památek ve vlastnictví Římskokatolické církve 

 1 památka ve vlastnictví Moravskoslezského kraje 

 105 památek ve vlastnictví fyzických osob 

 

Již od počátku devadesátých let minulého století se město věnuje systematické péči o 

městskou památkovou rezervaci. V roce 1992 byla radou města zřízena pracovní skupina – 

Komise pro regeneraci MPR Štramberk. Tato pracovní skupina je zařazena mezi odborné 

komise rady města a v souladu se zákonem o obcích má tato skupina statut poradní a odborné 

komise. V této komisi mimo zástupců místní samosprávy pracují i zástupci veřejnosti a 

rovněž zástupci státní správy, zabývající se problematikou obnovy kulturních památek a 

objektů s kulturní hodnotou. Od zahájení činnosti komise jsou veškeré stavební záměry 

v MPR v této komisi projednávány, posuzovány a usměrňovány. Komise rovněž projednává 

Program regenerace městské památkové rezervace, který je každoročně schvalován 

v zastupitelstvu města, a každé volební období pak dlouhodobější čtyřletý plán.  
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Celé území městské památkové rezervace prochází průběžně nejen obnovou mnohých objektů 

a staveb, ale i postupnými úpravami veřejných prostranství a komunikací. Neustále je 

věnována velká pozornost udržování pořádku a čistoty, péči o městskou zeleň a životnímu 

prostředí jako takovému. Opravy a úpravy jednotlivých objektů a staveb v městské památkové 

rezervaci jsou velmi citlivě a pozorně sledovány jak pracovníky městského úřadu Štramberk, 

tak i pracovníky památkové péče všech stupňů. 

Veřejné prostory MPR Štramberk působí vyhledávaně a živě jak pro vlastní obyvatele, tak pro 

návštěvníky města, jehož jsou přirozeným obchodním, správním a obytným centrem. Domy 

jsou odpovídajícím způsobem využívány a obnovovány. Turisty přitahuje nezapomenutelnost 

malebnosti městečka na svazích Štramberské pahorkatiny často nazývaného „Moravský 

Betlém“, dochované typické roubené chalupy se svým neregulovaným, živelným 

urbanismem, Jaroňkova ulička, která je pro svůj urbanismus a kouzelnou atmosféru nazývána 

štramberskou „Zlatou uličkou,“ hrad Trúba, který je dominantou širokého okolí, ale i městský 

park Národní sad s jeskyní Šipkou, který nabízí krásné pohledy na městečko. Atraktivitu 

místa zvyšuje i botanická zahrada s arboretem v Kamenárce, zajímavá geomorfologie 

Štramberka, typická flóra a možnost navštívení několika galerií a muzeí ve městě. 

K významným rodákům Štramberka patří český sběratel lidové slovesnosti a učitel Cyril 

Hykel (mimo jiné napsal knihu O pokladech na Kotouči: Pohádky a pověsti ze Štramberka a 

okolí), slavný český cestovatel a spisovatel Jiří Hanzelka, dialektolog, bohemista a romanista 

Adolf Kellner, který se zabýval i sobě blízkým lašským nářečím, dále svébytný český luterský 

kazatel Martin Štěpán, nebo básník, prozaik, kritik a literární historik Zdeněk Bár. Obyvatelé 

města jsou na tyto slavné rodáky hrdí a duch zdravého patriotismu je v historickém centru 

často připomínán na pamětních deskách na fasádách domů, v instalacích muzeí apod. 

Ve Štramberku se dodržuje mnoho místních tradic a zvyků. Každoročně jsou pořádány 

koncerty, trhy, soutěže, oslavy místních svátků a zvyků jako např. otevírání Hradu, šermířská 

klání, novoroční koncerty, štramberský masopust, mezinárodní festivaly dechových hudeb, 

tradiční štramberská pouť, Dny evropského dědictví, Živý Betlém, jarmarky, Dětský den a 

další. Tyto akce jsou často pořádány ve spolupráci s neziskovým sektorem - místními spolky, 

sdruženími, nadacemi a uměleckými soubory, mezi které patří např. Divadlo Pod věží 

Štramberk, z. s.. Dětský divadelní soubor Pod věží, Divadelní soubor Kotouč Štramberk, 

Dechový orchestr Štramberk, z. s., Hudební skupina Ogaři, Junák, Klub českých turistů – 

OKČT Štramberk, Skupina scénického šermu Allegros, Sbor dobrovolných hasičů, Pěvecké 

sdružení – Chrámový sbor, Sokol Štramberk, Taneční soubor Pod věží a další.  

Obyvatelé města Štramberka vykazují relativně značnou sociální soudržnost, což se projevuje 

i v oblasti pořádání výše uvedených akcí, v jejich návštěvnosti i ve fungování neziskového 

sektoru. Zároveň tyto akce přispívají k prezentaci města, k utváření identity města i rozvoji 

turistického ruchu. 

 

Nejvýznamnějším počinem nedávné minulosti z hlediska památkové péče bylo dokončení 

obnovy Jaroňkovy útulny včetně obnovy interiéru dle dobové fotografie z roku 1920 a objekt 

byl 14. dubna 2016 znovu otevřen pro veřejnost. Celkové náklady na obnovu činily 4,2 mil. 

Kč. 
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                 Fotografie po rekonstrukci 

 

V roce 2017 byla realizována celková obnova (restaurování) kašny – nádrže z umělého 

kamene a litinové fontány na pozemku p.č. 15/1, v k.ú. Štramberk  r.č. 11197/8-3881 

 

 

       
 

             Fotografie po rekonstrukci 
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Město se v roce 2018 podílelo na obnově nemovitých kulturních památek ve vlastnictví 

města, soukromých osob a církve. Za podpory z Programu regenerace městských 

památkových rezervací byly realizovány níže uvedené obnovy kulturních památek 

v celkové hodnotě 5,2 mil. Kč: 

 

1. Městský dům, Kopec 107, na parcele č. 77 v k.ú. Štramberk r.č.  10907/8-3875 

Obnova tří stran fasády domu (bez průčelí), obnova vnitřních omítek v předsíni a ložnici, 

výměna oken ve štítu, obnova dřevěné podlahy v ložnici, odvlhčení dvorní fasády a další 

související práce. 

 

2. Městský dům, Náměstí 36, na parcele č. 41, v k.ú. Štramberk  r.č. 10906/8-3870 

Repase hlavních dveří a další související práce. 

   

3. Farní kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Bartoloměje, Štramberk r.č.13246/8-3467 

Obnova fasády, krovu a střechy lodi kostela včetně sanktusníku – oprava omítek, fasádní 

nátěr, tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské práce, klempířské 

konstrukce, zajištění trhlin ve zdivu, oprava kříže a makovice sanktusníku a další 

související práce.  

  

4. Areál hradu Trúba, pozemek p.č. 2824, v k.ú. Štramberk  r.č. 13244/8-3465 

Repase oken věže a další související práce. 

  

5. Areál hradu Trúba, pozemek p.č. 2825, v k.ú. Štramberk  r.č. 13244/8-3465 – Hrstkova 

chata č. p. 136. 

Nátěr šindelové střešní krytiny a lokální výměna krytiny a další související práce 

 

6. Městské opevnění, pozemek p.č. 5, v k.ú. Štramberk  r.č. 13242/8-3463 

I. etapa celkové obnovy hradební zdi a další související práce. 

 

V oblasti MPR se město Štramberk nesoustředí pouze na památkové objekty, ale na 

MPR jako celek a za tímto účelem Zastupitelstvo města Štramberka na svém zasedání 

dne 14. 12. 2016 schválilo Pravidla pro přidělování příspěvků vlastníkům nemovitostí 

v MPR, které nesplňují podmínky pro přiznání příspěvku z Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury a 

nacházejí se na území MPR Štramberk a vyčlenilo v rámci rozpočtu 2018 na tyto 

finanční příspěvky částku 0,5 mil. Kč. V rámci tohoto programu byly v roce 2018 

realizovány níže uvedené akce v celkové hodnotě 0,7 mil. Kč: 

 

1. Rodinný dům, Zauličí č. p. 253, na parcele č. 971 v k.ú. Štramberk  

Oprava a nátěr fasády. 

 

2. Rodinný dům, Dolní Bašta č. p. 370, na parcele č. 898 v k.ú. Štramberk   

Výměna střešní krytiny, klempířských prvků a oprava komínů. 

 

3. Rodinný dům, Zauličí č. p. 239, na parcele č. 960, v k.ú. Štramberk   

Obnova fasády a nátěr dřevěného štítu. 
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4. Rodinný dům, Náměstí  č. p. 3, na parcele č. 23, v k.ú. Štramberk   

Obnova fasády, oprava římsy a repase vstupních dveří včetně zárubně a nadsvětlíku. 

  

 

      
 

Město v roce 2018 realizovalo z prostředků EU v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 2014-2020 projekt „Snížení energetické náročnosti veřejných budov“. Projekt 

řeší snížení energetické náročnosti tří veřejných budov. Jedná se o objekt č. p. 9, který je 

využíván jako městský úřad, objekt č. p. 10,11, který slouží jako kulturní dům a objekt 

č. p. 310, ve kterém se nachází radnice. Všechny objekty se nachází v Městské 

památkové rezervaci Štramberk. Realizací projektu dojde k celkové úspoře energie a 

současně k úspoře emisí CO2. Realizací projektu se výrazně zlepší vliv na životní 

prostředí ve svém okolí, především pak v oblasti zlepšení kvality ovzduší.  Celkové 

náklady projektu jsou 6,8 mil. Kč. 

 

Všechny skutečnosti výše uvedené nás vedou k podání přihlášky do soutěže o Cenu za 

nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městské památkové rezervace za rok 2018. 

 

Do soutěže o „Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR za rok 2018“ 

se město Štramberk hlásí především z těchto důvodů: 

 

1. Město Štramberk věnuje systematickou péči o území městské památkové rezervace, která 

v sobě zahrnuje nejen kulturní památky, ale i další objekty a veřejná prostranství 

2. Město je i nadále úspěšné v získávání finančních prostředků z EU i z jiných dotačních 

titulů na obnovu památek, veřejných prostranství a dalších objektů v MPR. 

3. Centrum města (náměstí a jeho nejbližší okolí) je častým místem pořádání kulturních a 

společenských aktivit, historických akcí a podobně. 
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4. Městu se daří prohlubovat spolupráci s neziskovými organizacemi především na akcích, 

pořádaných s cílem poznání historie a současnosti města a jeho nejbližšího okolí. 

5. Město již tradičně každoročně pořádá Dny evropského dědictví a v rámci těchto dnů 

organizuje pro návštěvníky města prohlídky pamětihodností města a připravuje pro 

občany a návštěvníky bohatý kulturní program. 

6. Městu se daří zapojovat místní školské zařízení, občany, spolky, sponzory a různé 

partnery do přípravy a konání Dnů evropského dědictví a dalších kulturně-společenských 

akcí ve městě. Tím se prohlubuje zapojení občanů a roste jejich zájem o dění ve městě a 

okolí. 

7. Město Štramberk je členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 

8. Město Štramberk se v roce 2016 stalo krajským vítězem Soutěže o cenu za nejlepší 

přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ za rok 2016 a v celostátním kole 

získalo Cenu ministryně pro místní rozvoj za nominaci na Historické město roku 2016. 

9. Město Štramberk se v roce 2017 stalo krajským vítězem Soutěže o cenu za nejlepší 

přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ za rok 2017 a v celostátním kole 

získalo Cenu časopisu Moderní obec. 

 

          
 

Cena ministryně pro místní rozvoj – 2016                   Cena časopisu – Moderní obec - 2017 
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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 2018. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 

 

Na konci roku 2018 bylo na území Městské památkové rezervace Štramberk 98 objektů. 

Rozloha Městské památkové rezervace Štramberk je 28,8 ha. 
 

 

A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2018 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

Na konci roku 2018 nebyla v Městské památkové rezervaci Štramberk žádná kulturní 

památka v havarijním stavu. 
 

 

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2018 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

Na konci roku 2018 nebyla v Městské památkové rezervaci Štramberk žádná kulturní 

památka, která by nebyla využívána. 
 

 

A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2018, se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

V roce 2018 byly opraveny v Městské památkové rezervaci Štramberk níže uvedené  

památky: 

 

1. Městský dům, Kopec 107, na parcele č. 77 v k.ú. Štramberk r.č.  10907/8-3875 

Obnova tří stran fasády domu (bez průčelí), obnova vnitřních omítek v předsíni a 

ložnici, výměna oken ve štítu, obnova dřevěné podlahy v ložnici, odvlhčení dvorní 

fasády a další související práce. 

 

Udržovací práce na objektu spočívající v lokální opravě vnitřních omítek v předsíni a ložnici, 

nesoudržné omítky byly oklepány a nahrazeny vápenným systémem a vápenným nátěrem v 

bílé barevnosti. Byla provedena renovace a obnova původní prkenné dřevěné podlahy v 

zadní místnosti (ložnici). Byla provedena lokální oprava nesoudržných omítek na třech 

stranách fasády domu mimo průčelí. Fasáda byla opravena vápennou technologií v 

přízemních partiích s trassem a opatřena vápenným nátěrem v bílé barevnosti. Omítky fasády 

byly provedeny tradičním způsobem jako hladké štukové ručně natahované dřevěnými 

hladítky. Na okno v přízemí byla osazena kovaná probíjená ručně kovaná provlíkaná mříž 

pravoúhlého tvarosloví vyrobená uměleckým kovářem a opatřena kovářskou černou barvou 

– z důvodu zabezpečení objektu. V půdním prostoru byla provedena výměna stávajících 

nečleněných zdvojených oken tzv. školních oken osazených zde v 2. pol. 20. století. Nová 

okna 2 ks byly vyrobeny tradičním řemeslným způsobem členěná do tvaru latinského kříže 

se svislou příčlí a vodorovnou příčlí v horní 1/3 okna dle historického stavu a místních 

analogií, zasklena jednoduchým čirým sklem, mořená do odstínu ořech. Kolem objektu byl 

proveden štěrkový zásyp s drenáží. Účel využití – rodinný dům.   
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2. Městský dům, Náměstí 36, na parcele č. 41, v k.ú. Štramberk  r.č. 10906/8-3870 

Repase hlavních dveří a další související práce. 

 

Udržovací práce na objektu spočívající v repasi hlavních vstupních dveří do objektu. 

Účel využití – rodinný dům. 

 

 
 

 

3. Farní kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Bartoloměje, Štramberk r.č.13246/8-3467 

Obnova fasády, krovu a střechy lodi kostela včetně sanktusníku – oprava omítek, 

fasádní nátěr, tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské práce, 

klempířské konstrukce, zajištění trhlin ve zdivu, oprava kříže a makovice 

sanktusníku a další související práce.  

 

V letech 2016 – 2017 byla provedena obnova věže kostela. V letošním roce byla provedena 

obnovu fasády, krovu a krytiny lodi kostela. Vše dle schválené projektové dokumentace 

Ing. arch. Tupého z roku 2013. Oproti původnímu projektu došlo k drobné změně při výběru 

střešní krytiny, kdy namísto původně režné bobrovky byla použita bobrovka s glazurou 

červenohnědého odstínu. Tento typ střešní krytiny je již použit v úžlabí u věže kostela.  

Bylo provedeno očištění fasády, chemické a mechanické odstranění akrylátového fasádního 

nátěru, odstraněny nesoudržné omítky, byly „sešity“ trhliny helikální výztuží, doplněny  
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římsy v původní profilaci, provedena penetrace soudržných omítek, doplněny jádrové 

omítky, po jejich vyzrání byl proveden vápenný štuk. Byl doplněn a srovnán současný sokl. 

Byl proveden nový fasádní nátěr silikátový dle barevnosti průčelí kostela, provedena 

demontáž současné střešní krytiny lodi kostela, vč. oplechování, hromosvodu a sanktusové 

věže. Bylo zdemontováno bednění, provedena sanace a obnova krovu, výměnou 

poškozených prvků krovu tesařským způsobem a doplnění krovu. Byl proveden nátěr 

tesařských konstrukcí proti houbám a dřevokazným škůdcům, provedeno 

nové oplechování střechy lodi, vč. výlezových oken, žlabů, svodů, odvětrání atd. Byla 

provedena nová střešní krytina lodi kostela na podstřešní paropropustnou folii. Nová střešní 

krytina glazovaná červená bobrovka, vč. hřebenáčů a dalších doplňků (větrací tvarovky, 

sněhové zachytávače, větrací pás, výlezová okna apod.). Klempířské prvky (žlaby, svody 

atd.) byly provedeny nově z měděného plechu, byla provedena obnova krovu sanktusové 

věže vč. nové krytiny sanktusové věže z měděného plechu, vč. všech ozdob. Makovice byla 

zkontrolována, repasována, v případě špatného stavu vyrobena jako přesná kopie. Kříž z 

hrotnice očištěn, žárově pozinkován a natřen černě. Byl obnoven hromosvod.   

Účel využití – stavba občanského vybavení – cestovní ruch. 

       
 

 

4. Areál hradu Trúba, pozemek p.č. 2824, v k.ú. Štramberk  r.č. 13244/8-3465  

Repase oken věže a další související práce. 

 

Udržovací práce na objektu, spočívající v celkové repasi okýnek v tubusu věže, tzn. 

obdélných dělených okýnek ve střílnách a čtvercových okýnek členěných do kříže 

v posledním patře věže.  

Účel využití – stavba občanského vybavení – cestovní ruch. 
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5. Areál hradu Trúba, pozemek p.č. 2824, v k.ú. Štramberk  r.č. 13244/8-3465 – 

Hrstkova chata č. p. 136. 

Nátěr šindelové střešní krytiny a lokální výměna krytiny a další související práce. 

 

Udržovací práce na šindelové střeše, které spočívají v lokální výměně poškozených šindelů a 

nátěru celé plochy šindelové střechy přípravkem Karbolineum extra v odstínu palisandr dle 

stávajícího stavu. 

Účel využití – stavba občanského vybavení – cestovní ruch. 

 

 

6. Městské opevnění, pozemek p.č. 5, v k.ú. Štramberk  r.č. 13242/8-3463 

I. etapa celkové obnovy hradební zdi a další související práce. 
               

Záchovná údržba části městského opevnění v části za starou školou č. p. 18, za prostorem 

náměstí v jižní části města. Jedná se především o přezdění vypadlých a uvolněných 
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kamenů, dále odplevelení zdí a v části dozdívek lokální přespárování tradiční maltou 

(vápennou s vyšším obsahem písku), spáry nahrubo, ne hlazené a zapuštěné od líce 

kamenného zdiva, dle stávajícího stavu spárování hradebních zdí. 

Účel využití – stavba občanského vybavení – cestovní ruch. 
 

 

 
 

7. Roubený dům, Jaroňkova 105, pozemek p.č. 73, v k.ú. Štramberk  r.č. 13238/8-3459  

Celková obnova roubeného domu. 

Jedná se o celkovou obnovu roubeného domu s jádrem z konce 18. století, rozšířeným v 1. 

polovině 19. století a na přelomu 19. a 20. století. Spolu s roubenou studnou tvoří součást 
pohledově ucelené skupiny původní zástavby při cestě k areálu štramberského hradu. 

      Účel využití – stavba občanského vybavení – cestovní ruch. 
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A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2018 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 

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

 

V roce 2018 nedošlo v Městské památkové rezervaci Štramberk u žádné památky ke zrušení  

prohlášení za kulturní památku. 

 
A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2018 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika 

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

 

V roce 2018 nedošlo v Městské památkové rezervaci Štramberk u žádného objektu  

k prohlášení za kulturní památku. 

 

 

 

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 2018 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

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

 

 

Ke konci roku 2018 není žádná budova v Městské památkové rezervaci Štramberk 

v havarijním stavu. 
 

 

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2018, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

V roce 2018 byly provedeny opravy níže uvedených budov v Městské památkové rezervaci 

Štramberk: 

 

1. Rodinný dům, Zauličí č. p. 253, na parcele č. 971 v k.ú. Štramberk  

Oprava a nátěr fasády. 

      Jedná se o obnovu fasády a její nátěr. Účel využití – rodinný dům. 
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2. Rodinný dům, Dolní Bašta č. p. 370, na parcele č. 898 v k.ú. Štramberk   

Výměna střešní krytiny, klempířských prvků a oprava komínů. 

 

Jedná se o výměnu stávající střešní krytiny, částečnou opravu krovu, výměnu klempířských 

prvků, oprava dvou komínů. Komíny byly omítnuty a opatřeny nátěrem v bílé 

barevnosti. Při výměně střešní krytiny bylo nutné vyměnit i podhledová dřevěná prkna, Nová 

vláknocementová šablona – česká šablona Betternit grafitová. 

Veškeré oplechování v šedé barevnosti. Střešní krytina přístavby zůstala plechová, ošetřena 

pouze nátěrem v šedé barevnosti. Účel využití – rodinný dům. 

 

 
 

3. Rodinný dům, Zauličí č. p. 239, na parcele č. 960, v k.ú. Štramberk   

Obnova fasády a nátěr dřevěného štítu. 

 

Jedná se o obnovu fasády, která byla opatřena světlým nátěrem v barvě RAL 1014. Soklová 

část v barvě RAL 1036. Účel využití – rodinný dům. 

 

 
 

4. Rodinný dům, Náměstí  č. p. 3, na parcele č. 23, v k.ú. Štramberk   

Obnova fasády, oprava římsy a repase vstupních dveří včetně zárubně a 

nadsvětlíku. 
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Jedná se o obnovu fasády (štít od náměstí, zeď u fary a zeď do ulice) a repasi dvoukřídlých 

vchodových dveří včetně zárubně a nadsvětlíku. Účel využití – rodinný dům. 

 

 
 

5. Snížení energetické náročnosti budov číslo popisné 9, 310,10 a 11 na pozemcích p. č. 

16, 989, 14 a 13 v k. ú. Štramberk.  

Projekt řeší snížení energetické náročnosti tří veřejných budov. Jedná se o objekt č. p. 9, 

který je využíván jako městský úřad, objekt č. p. 10,11, který slouží jako kulturní dům a 

objekt č. p. 310, ve kterém se nachází radnice. Všechny objekty se nachází v Městské 

památkové rezervaci Štramberk. Realizací projektu dojde k celkové úspoře energie a 

současně k úspoře emisí CO2. Realizací projektu se výrazně zlepší vliv na životní 

prostředí ve svém okolí, především pak v oblasti zlepšení kvality ovzduší.  Celkové 

náklady projektu jsou 6,8 mil. Kč. Účel využití – objekt občanské vybavenosti. 

 

       
 

 
B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2018 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

 

V roce 2018 nebyla demolována žádná budova v Městské památkové rezervaci Štramberk. 
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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 2018. Uveďte významné akce, které byly v letech 2008-

2018 podniknuty ke zlepšení stavu. 

Na celém území Městské památkové rezervace Štramberk bude při opravách stávajících 

komunikací a zpevněných ploch i při rekonstrukcích a obnovách těchto prostor, u kterých 

jsou v některých případech použity nevhodné povrchy jako je asfalt, beton a prefabrikáty, 

používána přírodní kamenná dlažba dle konkrétního místa – štramberský vápenec, tradiční 

štětová dlažba nebo žulová kostka apod. Bude zde osazen vhodný mobiliář kvalitního 

uměleckého a řemeslného zpracování (dřevo, litina), jednotný pro celou MPR Štramberk.  V 

celé MPR Štramberk bude postupně odstraněna nevhodná zeleň a bude nahrazena zelení 

tradiční, vhodnou do památkově chráněného území, i dle dobového vyobrazení, bude se 

jednat o místní druhy zeleně, jejichž výsadba bude konzultována se specialistou na 

historickou zeleň v rámci Národního památkového ústavu Ostrava. Ve veřejných prostorech 

MPR budou zachovány a postupně obnovovány původní kamenné zídky i schodiště typické 

pro zvlněný terén města Štramberk.  

 

Parky a veřejná prostranství jsou udržována dle plánu péče a v souladu s koncepcí Programu  

Městské památkové rezervace Štramberk. 

  

Byla realizována rekonstrukce místních komunikací Kopec, Bělohorská, Horní Bašta, Vrchní  

cesta 

  

V roce 2016 byl pořízen mobiliář do areálu hradu Trúba v celkové hodnotě 350 tis. Kč. 
 

      
 

 Rekonstrukce komunikace     mobiliář v areálu hadu Trúba 
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V roce 2017 byl realizován ostrůvek zeleně pod Náměstím 

 

     
 
 Ostrůvek zeleně pod Náměstím    Vrchní ulice 

 

 

 

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2018. Uveďte významné akce, které 

byly v letech 2008 - 2018 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 

neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

 

Hlavní závady životního prostředí v Městské památkové rezervaci Štramberk nejsou  

evidovány. Je prováděna pravidelná údržba a opravy. 
 

 

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2018 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2008 - 2018 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

Snahou představitelů města je co největší možná koordinace prací a správců jednotlivých 

inženýrských sítí, které jsou završovány konečnými úpravami komunikací a veřejných ploch. 

Při těchto úpravách je kladen důraz na ukládání kabelových rozvodů nízkého napětí, 

veřejného osvětlení a městského rozhlasu do země. V současné době lze konstatovat, že 

v převážné většině ulic na území městské památkové rezervace je stav technické 

infrastruktury velmi dobrý a vedení inženýrských sítí je již umístěno v zemi. Rekonstrukce a 

obnova dalších sítí technické infrastruktury bude prováděna kontinuálně v souvislosti 

s postupnými úpravami a obnovou veřejných prostranství a komunikací. 

 

Technická infrastruktura v městské památkové rezervaci Štramberk je v dobrém stavu. Je  

prováděna pravidelná údržba a opravy. 
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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. 

                2008 980   2018  1050 

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

provozní dobu atp.? 

 

Město Štramberk provozuje Městské informační centrum, certifikováno skupinou B 

 

MIC je vybaveno  

 černobílým digitálním kopírovacím strojem Minolta Di 152 P tisknoucím až do 

formátu A3. Tento kopírovací stroj je napojen na PC, takže je zajištěn černobílý tisk 

(plakáty, pozvánky, letáky aj). Tato kopírka slouží nejen pro vnitřní potřeby MIC, ale 

i pro veřejné kopírovací služby. 

 scannerem  

 veřejná stanice internetu – 1 místo – zpoplatněno 

 nově je využíván pro potřeby propagace nový barevný kopírovací stroj Konica 

Minolta do formátu A3, který je umístěn na MěÚ (hlavně pro naši propagaci) 

 jsou k dispozici propagační materiály různých druhů i formátů 

 

MIC poskytuje níže uvedené informace  

 o městě a jeho okolí,  

 o otevíracích dobách,  

 o možnostech ubytování, stravování,  

 o vlakových a autobusových spojích,  

 tipy na výlety ve městě a okolí, v MS kraji, příp. jinde v ČR (turistické trasy a 

cyklostezky),  

 o pamětihodnostech a atraktivitách v regionu,  

 o telefonních číslech,  

 o firmách podnikajících na území města a okolí,  

 o společenských a kulturních akcích aj. 

 

MIC se zabývá i jinou doplňkovou činností jako je např.  

 předprodej vstupenek na kulturní akce pořádané městem i cizími subjekty, 

 prodej suvenýrů, k dispozici je široký sortiment propagačních materiálů, map, knih, 

brožur, suvenýrů, buď vydaných námi, společné materiály vzniklé s LBB, nebo 

z Moravskoslezského kraje, či z jiných informačních center, od podnikatelů apod. 

 

Návštěvníci a občané využívali služeb  

 veřejného internetu,  

 skenování,  

 kopírovací služby, 

 distribuce Štramberských novinek, 

 úschovna zavazadel 

 dětský koutek. 
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V rámci možností jsme zmodernizováním a vybavením MIC dosáhli zkvalitnění služeb pro  

veřejnost, rozšířili jsme služby pro veřejnost, dětský koutek, úschovna zavazadel, kvalitní 

počítač pro veřejnou stanici internetu. 

 

Od 1. září 2018 je Městské informační centrum přemístěno na náměstí /č. p. 31/ - přízemí 

budovy Muzeum Zdeňka Buriana. 

    

Provozní doba 

květen - září       po - ne          8:30-12:00 12:30-17:00 

říjen - duben       út - so          8:30-12:00 12:30-16:00 

 

Lašská naučná stezka 
   

Lašská naučná stezka vede obcemi Kopřivnice a Štramberk. Informační tabule představují 

návštěvníkům nejzajímavější místa v jejich nejbližším okolí. Štramberská část stezky je 

dlouhá 6 km.  

 

         
Město Štramberk             Jeskyně Šipka 

 

 

Interaktivní naučná stezka – Sluneční stezka na Bílou horu 

Bílá hora má v úseku od botanické zahrady po vrchol zřízenu „Sluneční stezku“, vedoucí 

serpentinami úbočím, na níž je zřízeno 12 zastavení se symbolikou zvěrokruhu, dále je pod 

vrcholem připravena k dalšímu ztvárnění oválná plošina, ohrazená kamennou zdí. Filosofie 

obsahu a technické provedení stezky jsou výsledkem promyšlené koncepce stezky z 90. let 

20. Století. Sluneční stezka s jejími tématy geologie a paleontologie, znamení zvěrokruhu 

(vyobrazení, symboly, pověsti, příběhy), hvězdné oblohy (planety, hvězdy, Slunce…), má 

významný rozměr filosofický a meditativní, prolínají se edukativní a interaktivní prvky. 
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D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2018 a s jakým zaměřením 

(kulturně výchovným, společenským atd.). 

 

V roce 2018 nebyla nově zpřístupněna veřejnosti v MPR žádná kulturní památka. 

 

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 poskytují 

 

Hotel Šipka     21 lůžek   

Hotel Gong     48 lůžek   

Hotel Roubenka    30 lůžek 

Penzion Stará škola    40 lůžek 

Hotel Štramberk    9 lůžek 

Jaroňkova pekárna    12 lůžek    

RS U Kateřiny                       180 lůžek 

Penzion U Holubů    10 lůžek 

Ubytování u čertovského úlu I, II  2 + 4 lůžka 

Ubytování u Tížků    2 lůžka 

Ubytování v tělocvičně   30 osob 

 

Ubytování v soukromí  

 

Dřevěnice Šárka Gajdová   5 lůžek 

Alžběta Janková - Zauličí 183    8 lůžek    

Marie Guznarová - Nádražní 716   6 lůžek   

Josef Jašek - Zauličí 187    5 lůžek   

Josef Petráš -  Zauličí 242   8 lůžek 

Zdeněk Kubelka – Dolní 775    8 lůžek 
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Dřevěnice Ševelovi, Hraničky 159  6 lůžek       

Stylové ubytování Štramberk – Kúty  6 lůžek  

Michaela Luňáčková, Náměstí 23  7 lůžek 

Ubytování pod Trúbou – B. Šuterová  26 lůžek 

Ubytování Chaloupka pod náměstím                7 lůžek 

Ubytování v podhradí  – E. Marková             18 lůžek 

Ubytování Struziakovi       14 lůžek 

Ubytování u tety Janky   7 lůžek 

Ubytování u Davidů    16 lůžek 

Penzion v Závišicích    10 lůžek 

---------------------------------------------------------------------------- 

Celkem:     537 lůžek 

 

 

               
 
   Hotel Štramberk               Penzion Jaroňkova pekárna                            Hotel Šipka 

 

 

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. 

 

V oblasti severní Moravy patří Štramberk jako turistická destinace k těm významnějším 

oblastem cestovního ruchu. Dá se bez nadsázky říci, že v Moravskoslezském kraji patří k těm 

nejatraktivnějším vyhledávaným místům, možná i díky tomu, že je blízko velkým městům a 

obydleným aglomeracím a obyvatelstvo zde zajíždí na výlety do Štramberka.  Dnes už turisté 

nevyhledávají Štramberk jen pro nejslavnější dominantu města Štramberskou Trúbu, což se 

letos opět projevilo v celkové návštěvnosti města, ale hlavně pro jeho neopakovatelnou 

atmosféru, prostě městu nechybí „genius loci“. Podařilo se zajistit plnohodnotný chod hradu 

Štramberka. Opravená Jaroňkova útulna, vyčištěná věž Trúba i nádvoří hradu se opět plynule 

zařadily do nabídky cestovního ruchu ve Štramberku. Naše město má dobré a známé jméno 

v oblasti cestovního ruchu. Nic však není jen tak, věnujeme tomu mnoho času a mravenčí 

práce, propagaci, webové stránky.  Pořadatelé různých zájezdů, festivalů, či setkání 

dospělých i mládeže zařazují do svých plánů a nabídek Štramberk jako významnou destinaci. 

Zajímavostí jsou návštěvy turistů ze zemí, které donedávna ještě o Štramberku ani nevěděly. 

Z poznatků, které máme, lze konstatovat, že turistům se u nás většinou líbí, protože je 
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okouzlí město svou starobylou krásou, zajímavou přírodou, atraktivitami (dřevěnice, muzea, 

areál hradu s Trúbou, zvonička s amfiteátrem, jeskyně Šipka, Národní sad, botanická 

zahrada, rozhledna na Bílé hoře, náměstí s kostelem, měšťanskými domy a kašnou, lesní 

komplex Libotín, kostel sv. Kateřiny), kulturním vyžitím, klidným životem a také čistotou 

města, chutnají jim Štramberské uši. 

 

1. Gotická věž hradu Trúba s areálem 

Zřícenina hradu, jehož původ není znám (pověst praví, že měl původně stát na protějším 

vrchu Kotouči, stavbu však překazili trpaslíci z jeskyně Čertova díra). Je spojován se 

zeměpanskou správou území či obranou zemských hranic. Nejnovější práce považují za 

stavitele hradu šlechtický rod Benešoviců, resp. olomoucká přemyslovská knížata po roce 

1200. Ve 13. století byl hrad majetkem duchovního a rytířského řádu templářů 

(Literatura: T. J. Pešina, Prodromus Moraviographiae, 1663). Po zrušení řádu v r. 1312 

byl hrad v držení českého krále Jana Lucemburského a v l. 1333 – 1346 moravského 

markraběte Karla, pozdějšího českého krále Karla IV. Od r. 1350 (1359 jako castrum 

Strallenberg) byl 25 let majetkem zakladatele města, moravského markraběte Jana 

Jindřicha, od r. 1375 pak jeho syna, markraběte Jošta Lucemburského. Nejvýznamnějším 

majitelem hradu po r. 1380 byla moravsko-slezská větev rodu Benešoviců - páni z Kravař 

(do r. 1433). Po roce 1533 začal hrad postupně chátrat. Nejstarší vyobrazení z r. 1722 

svědčí o dvoupalácové dispozici s hospodářskými budovami a dvěma hranolovými 

baštami. V roce 1783 se přední část hradu zřítila a zdivo bylo rozebráno na stavební 

materiál. Severovýchodní opevnění vnitřního hradu se dochovalo v původní výšce. V 

letech 1901-1903 byla válcová věž (tzv. bergfrit - výška 40m, průměr 10m) zastřešena a 

upravena na rozhlednu dle návrhu významného pražského architekta Kamila Hilberta. 

Vnější hradby byly místy dozděny a postaveny dvě hradní brány. V opevnění je vsazena 

bronzová pamětní deska MUDr. Adolfa Hrstky (1864-1931, štramberský starosta a lékař, 

neúnavný propagátor města) od akad. sochaře Františka Juráně. Gotická věž hradu s 

areálem a přilehlými úseky opevnění (NKP), pro níž se ujal název Trúba (lidově 

Kulatina), tvoří výraznou dominantu města, které je od roku 1994 jejím majitelem.  

             

 Gotická věž hradu Trúba s areálem            Jaroňkova útulna 
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Jaroňkova útulna (dříve U Mědínků, NKP) - dnešní podoba dřevěné budovy, přiléhající 

k hradní věži na místě horního paláce, je z r. 1925. Stavbu s lidovými prvky navrhl malíř 

Bohumír Jaroněk.  

 

Chata MUDr. Adolfa Hrstky (dříve Rašínova, NKP) - turistická chata, roubený srub z r. 

1925 na místě dolního paláce. Během stavby objektu byl v základech objeven zajištěný 

vchod do nitra Zámeckého kopce a jeskyně, zvaná Slámova sluj.  

 

Stará věž - Zvonice kostela sv. Bartoloměje (NKP) - hranolová zděná věž s dřevěným 

ochozem na stráni pod hradem, pozůstatek gotického farního kostela z pol. 14. století s 

kamennou plastikou Madony s Ježíškem z r. 1738. Církevní objekt od r. 1994 slouží 

kulturním účelům pod názvem Amfiteátr pod Starou věží.  

 

      

Stará věž              Chata MUDr. Adolfa Hrstky 

Městské opevnění - je původní a ukazuje na půdorys hradu. Hradební zeď na severu 

navazuje na opevnění hradu a tvarem nepravidelného pětiúhelníku vymezuje původní 

město.  

 

 

 

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


25 

 

              

Kulturně výchovné společenské akce 

                            

         Velikonoční malování                      Den dětí                                               Štramberská muzejní noc 

          

 Dny města                          Slavnosti štramberských uší 
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Promenádní koncerty     Noc s hvězdářem 

    

Šermířské klání se starodávným jarmarkem  Gulášové hody 

    

Živý betlém s koledami    Štramberské léto 

2. Muzeum Zdeňka Buriana a Muzeum Novojičínska – Měšťanský dům  
Na přelomu června a července 2011 byl ve Štramberku zahájen provoz nového muzea 

malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana. Expozice, která byla od roku 1992 v budově 

bývalých masných krámů, resp. tržnice pod náměstím, se u příležitosti 30. výročí 

umělcova úmrtí (1. 7. 1981) přestěhovala blíže k místu, kde Zd. Burian ve Štramberku 

žil, tedy na náměstí samotné. Pro tyto účely byl rekonstruován půdní prostor městské 

budovy č. 31, kde do té doby sídlila expozitura Muzea Novojičínska. V současné době 

tedy obě muzea sídlí pod jednou střechou a jsou tak velkým lákadlem pro všechny ctitele 

historie a umění. 

Nové Muzeum Zd. Buriana ve Štramberku nabízí expozici života a díla světově 
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uznávaného malíře pravěku a dobrodružství, který část života prožil v tomto městě a 

jehož celoživotní inspirací se stala proslulá jeskyně Šipka. Expozice, která je celoročně 

přístupná, je tematicky obměňována tak, aby přinášela co možná nejkomplexnější pohled 

na Burianovo dílo. Výstavy originálů i reprodukcí jsou doplněny nabídkou aktuálně 

vydávané literatury s malířovými ilustracemi. 

 

            
              

                                                                      Muzeum Zdeňka Buriana 

 

3. Kostel sv. Jana Nepomuckého 
Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (NKP) dominanta náměstí, barokní farní chrám 

založený 16. května 1721 regensem P. Karlem Pfefferkornem s výzdobou malíře Jano 

Köhlera (NKP). Jednotnému interiéru vévodí v retabulu vzácné sousoší Kalvárie 

pocházející z poutního kostela Povýšení sv. Kříže na Kotouči a kaple Panny Marie 

Lurdské. Věž farního kostela byla přistavěna v l. 1907-8. Výzdoba kostela a mozaika 

Panny Marie na farní budově je dílem brněnského malíře Jano Köhlera z počátku 20. 

století, misijní kříž u kostela je z r. 1834. 
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                                                            Kostel sv. Jana Nepomuckého 

 

4. Horní a Dolní Bašta  
Nejzachovalejší a nejcennější část městské památkové rezervace. Nejvíce roubených 

domů vedených v seznamu památek. Štramberské předměstí a podhradí se rozrůstalo již 

v 16. století. Dnešní dochované sruby jsou vesměs z 2. pol. 18. stolení a 1. pol. 19. 

století. S osídlováním předměstí valašskými pastevci začal nový způsob výstavby domů 

valašského typu. Lidoví stavitelé dovedli těmi nejjednoduššími prostředky vytvořit 

dokonalou harmonii obydlí s okolím. Svou rázovitostí a uspořádáním vytvářejí roubené 

domy na Horní Baště ojedinělý celek, který je zachovaným obrazem, jak v minulosti 

dřevěná předměstí a podhradí vypadala. Z těchto důvodů byl Štramberk vyhlášen 

městskou památkou rezervací (1969). 

Je zde zachovaná půlkruhová bašta městského opevnění z konce 15. století. Na Horní 

Baště je jedna z kapliček křížové cesty. 

U konce Horní Bašty se spustíme doleva spojnicí ke zdravotnímu středisku na Dolní 

Baštu, po které se vrátíme na Náměstí (Dolní Bašta je souběžnou ulicí s Horní Baštou). I 

zde nás mohou zaujmout opravené dřevěnice, které byly renovovány v souladu s 

Programem regenerace Ministerstva kultury ČR. 

 

                        
                         Horní Bašta                          Dolní Bašta 
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Propagace kulturních památek na webových stránkách města: 

 http://www.stramberk.info/ 

 

Propagace Programu regenerace MPR a MPZ na webových stránkách města: 

 http://www.stramberk.cz/cs/mesto/mestska-pamatkova-rezervace/program-regenerace-

mpr-a-mpz.html 
 

 

 

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 2018. 

 

Kromě sportovně zaměřených sdružení, máme spolky kulturní a společenské, které se snaží 

vyplnit volný čas jak svým členům, tak svým divákům a posluchačům. Také ony mají velké 

zásluhy na výchově nové generace, ať už se jedná o Sdružení hudebníků dechového 

orchestru města Štramberka, divadelní soubor Pod Starou věží, Divadelní spolek Kotouč 

či ostatní hudební a pěvecké soubory. Město umožňuje zkoušet těmto spolkům v prostorech 

města a spolky za to pro město uspořádají zdarma minimálně dvě akce. 

 

Kluby vyvíjející na území města svoji činnost. 

 

TJ Kotouč Štramberk 

TJ Orel Štramberk 

TJ Sokol Štramberk 

Český svaz včelařů 

Český svaz zahrádkářů 

Český kynologický svaz 

Spolek chovatelů poštovních holubů 

Český svaz chovatelů 

Moravská Šipka 

Český červený kříž 

Horolezci a speleologové  

 

Další spolky a organizace, které sdružují občany města a zabývají se také výchovou dětí a 

mládeže 

 

Sdružení hudebníků dechového orchestru města Štramberka 

Skupina scénického šermu Allegros – zájemci o pohyb a historii 

Český junák 

Český svaz ochránců přírody 

Sbor dobrovolných hasičů 

Divadelní spolek Kotouč 

Divadelní soubor pod věží 

Dětský, studentský a taneční divadelní spolek pod Starou věží 

Schola 
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Sdružení hudebníků dechového orchestru města Štramberka 

 
Dny města Štramberka 2018 

Dne 15. září 2018 se v rámci Dnů města Štramberka opět uskutečnila soutěž dechových 

orchestrů v pochodu do štramberských krpálů. Orchestry vyrazily v 10:30 od Restaurace 

Prosek směrem na náměstí - před kostel sv. Jana Nepomůckého, kde se v 13:00 uskutečnil 

společný koncert všech zúčastněných orchestrů. Vyhodnocení soutěže a předání ceny - 

Štramberského Škrpálu, proběhlo ve 13:30. Posluchači měli rovněž možnost navštívit 

Městskou galerii či Muzeum Zdeňka Buriana. Pro děti byl připraven skákací hrad. 

  

Skupina scénického šermu Allegros – zájemci o pohyb a historii 

Šermířské klání se starodávným jarmarkem 2018 

 

Dne 1. září 2018 se uskutečnilo Šermířské klání se starodávným jarmarkem. Představily se 

skupiny historického šermu, dobová hudba a tance, zábavné programy oblékání do zbrojí, 

mučicí nástroje, sokolnictví, šermířské pohádky.  
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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.). 

 

Kulturní a společenské akce 

  

Město pořádá akce kulturně společenského charakteru, které mají místní, regionální, ale 

některé i celorepublikový, popřípadě i mezinárodní charakter. Tyto akce nejen, že 

návštěvníky pobaví, ale také přispějí k úspěšné propagaci města Štramberka. Jsou to 

promenádní koncerty, výstavy, divadelní představení, festivaly apod. Vzpomeňme jen ty 

nejvýznamnější, které naše město propagují v nejbližším okolí, ale i jinde 

 

 Novoroční Tříkrálový koncert 

 Spolupořádání Divadelní přehlídky amatérských divadelních souborů 

 Místo konání přehlídky netradičních divadelních forem Kopřiva 

 Dny města – Štramberský krpál 

 Starodávné jarmarky 

 Slavnosti Štramberských uší 

 Konferenční činnost 

 Tradiční každoroční setkávání ctitelů života a díla Zdeňka Buriana Siddie Burka 

 Štramberské kulturní léto (promenádní koncerty) – návštěvnost se ustálila na cca 100 - 

150 - 200 návštěvníků na jeden promenádní koncert 

 Ostatní produkce (divadla, koncerty cizích subjektů) 

 Výstavní činnost (díla rodáků, výstavy Zdeňka Buriana, Štramberský štětec, Štramberské 

Vánoce – betlémy) 

 Dny evropského dědictví – každoročně se město zapojuje do této celorepublikové akce:  

8. 9.a 9.9.2018 ve Štramberku 

 Přednášky 

 Podzimní Posezení u cimbálu  

 Před adventní koledování  

 Předvánoční jarmark  

 Zvonkování 

 Výstava betlémů Štramberské Vánoce 

 Vánoční překvapení – koncert nebo divadlo 

 Spolupořádání Živého betlému aj. 

 

Zahájení hradní sezóny 
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Velikonoční malování v Jaroňkově útulně 

 

                 
 

Den dětí na Trúbě 

 

          
 

 

Dny města Štramberka 
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Slavnosti štramberských uší 

 

    
 

 

 

     
 

Promenádní koncerty 
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Noc s hvězdářem 

 

                  
 

Šermířské klání se starodávným jarmarkem 
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Gulášové hody aneb Štramberský PsožroutFest 

 

              
            

  Májový polibek pod Trúbou                            Noční prohlídky Trúby 

 

          
 

      Muzeum Zdeňka Buriana 
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Předvánoční jarmark     Vánoční prohlídky 

 

          
 

Živý betlém se štramberskými koledami 

 

       
 

                                                                                   Kostel sv. Jana Nepomuckého   
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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 2018 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

 

Spolupráce s agenturami a firmami 

 

Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko o.p.s 

Nezisková organizace, zabývající se plánováním, organizací, komunikací a regulací 

cestovního ruchu. Činnost obnovena hlavně na získávání dotací na cestovní ruch a zaštítění 

celé oblasti Beskyd do jednoho subjektu cestovního ruchu. Tato nástupnická organizace 

Agentury Beskydy-Valašsko přebírá činnost kolem aktivit v cestovním ruchu. Účastní se 

veletrhů cestovního ruchu, prezentačních akcí v OC, vydává propagační materiály, jichž je 

Štramberk součástí, např. Dovolená po farmářsku, Pivní stezka Beskydami, Na Lysou horu 

s Ondrášem, Ubytujte se u nás, Po stopách slavných osobností, Toulky za historií Beskyd a 

Valašska, Vstupte do Beskyd, 10 TOP zajímavostí apod.  

 

Firma Šmíra – Print Enterprises, a.s. 
Tato firma podniká v oblasti cestovního ruchu a má celou řadu aktivit zejména v oblasti 

Městské památkové rezervaci Štramberk. Podílí se na obnově budov v Městské památkové 

rezervaci Štramberk. 

 

Agentura pro regionální rozvoj 

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. je akciovou společností, jejímž jediným vlastníkem je 

Moravskoslezský kraj. Byla založena za účelem podpory rozvoje regionu a svými činnostmi 

naplňuje roli servisní organizace Moravskoslezského kraje. Veškerou svou činnost zaměřuje 

ve prospěch kraje, jeho obyvatel, ekonomických subjektů a institucí. Hlavní spolupráce 

spočívá hlavně v oblasti cestovního ruchu, pořádají presstripy, famtripy, konference apod.  

 

 

Lašská brána Beskyd 

S tímto sdružením máme schválený akční plán. Členové sdružení se vzájemně propagují 

nejen prostřednictvím internetových stránek, ale i přímo na jednotlivých informačních 

centrech.  Pod společnou hlavičkou vystupujeme na veletrhu Regiontour.  Plánujeme 

společné aktivity v oblasti cestovního ruchu – soutěže, propagační materiály aj. Smlouvou o 

spolupráci s Lašskou bránou Beskyd je schválená částka na propagaci ve výšce 90.000,- Kč. 

Veškeré prostředky byly použity na výrobu propagačních materiálů a propagaci našeho 

regionu – města. LBB patří k nejvýznamnějším partnerům v činnosti turistického ruchu. 

Jsme pravidelně propagování na společných webových stránkách www.lasska-brana.cz . 

Dotace na modernizaci stránek poskytlo město Kopřivnice. 

 

 

Moravskoslezský krajský úřad 

MSK spolupracuje s městy hlavně v oblasti cestovního ruchu, pořádá veletrhy, roadshow, 

prezentace v obchodních centrech. Při vydávání tiskovin zařazuje Štramberk mezi TOP 

atraktivity.  Aktivita  - projekt "Moravskoslezský kraj – kraj plný zážitků III", cíl pro 

návštěvníka, který si vychutná pobyt v Moravskoslezském kraji podle svých představ a 

zájmů. Realizace byla rozložena na léta 2013 až 2015. Projekt, kofinancovaný z prostředků 

Evropské unie, schválil Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Jde o 

pozvání do kraje tak, aby si návštěvníci na míru a podle svých zájmů naplánovali, rozšířili a 
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prodloužili svůj pobyt v regionu, případně doporučili výlet do Moravskoslezského kraje 

svým přátelům a známým nejen v Česku, ale i v zahraničí. Turisty a hosty do kraje lákala 

televizní kampaň vysílaná v rámci celé České republiky, doplněná o kampaň v kinech. 

Součástí projektu byla také osobní pozvání návštěvníků při prezentačních akcích v 

obchodních centrech v Česku, Polsku a na Slovensku nebo na domácích i zahraničních 

veletrzích cestovního ruchu. Počítal mimo jiné také s dotiskem oblíbených propagačních 

materiálů a s uspořádáním odborné konference z oblasti cestovního ruchu.  

Jsme součástí Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2014 - 

2020 

 

Co všechno bylo uděláno na podporu rozvoje: 

1. Muzeum Zdeňka Buriana na náměstí pracovalo úspěšně v plném provozu 

2. instalace zahajovací nosné výstavy roku Zdeněk Burian a jeho svět  

3. v MIC dobře sloužil dětský koutek a zázemí pro návštěvníky (ne úplně plnohodnotná 

úschovna zavazadel, přece ale sloužila)  

4. jsou v provozu vysílače na stažení průvodce Lašskou bránou Beskyd do mobilních 

telefonů 

5. pořádali jsme dvě nosné kulturní akce a dva starodávné jarmarky ve Štramberku  

6. pokračovaly opravy dřevěnic a památek v souladu s Programem regenerace MPR a 

MPZ 

7. byl zpracován Program regenerace MPR a MPZ – aktualizace pro období 2018 - 2022 

8. je třeba vyzvednout opravu kostela sv. Jana Nepomuckého na náměstí a kašnu na 

náměstí 

9. natrvalo je nainstalován lidový betlém do kapličky v Národním sadu, zde provádíme 

pravidelnou údržbu prostřednictvím dobrovolníků 

10. spolupracujeme s  Radou regionálního rozvoje, Lašskou bránou Beskyd, Odborem 

cestovního ruchu MSK, s, A. T. I. C. ČR, ČCCR, KLACRem MSK. Muzeem 

Novojičínska, Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy-Valašsko o. p. 

s. aj. 

11. spolupracujeme s místními podnikateli, spolky, organizacemi na rozvoji cestovního 

ruchu 

12. k dispozici je katalog s ubytováním, také na CD  

13. společně s Lašskou bránou Beskyd jsme vytvořili jazykové mutace do mobilního 

průvodce a další jeho aktualizaci 

14. u příležitosti EHD – 

- možnost nahlédnutí do výroben Štramberských uší na náměstí 

- doprovodné tiskoviny – pověsti s tématikou nejstarších dějin a k nim souvisejících 

památek ve Štramberku, pohádky a pověsti ze Štramberka, kde hraje roli nejstarší 

historie 

- v amfiteátru Pod starou věží prováděna v sobotu průvodcovská služba, bylo sehráno 

1 x divadelní představení – dětský divadelní soubor Pod věží – O pyšné princezně 

- v sobotu 8. 9. byl zajištěn u Radvanické štoly bohatý program pro návštěvníky a 

turisty 

- výstava Zdeněk Burian a jeho svět - "“Orlové velké armády" – v Muzeu Zdeňka 

Buriana na náměstí 

15. zajistili jsme výrobu a distribuci propagačních materiálů – společně s DM TO B -V a 

LBB  
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16. z dotace na TIC jsme pořídili propagační materiály 

17. zajistili jsme dostatek zboží a propagačních materiálů na rok 2018 určených k prodeji, 

zrušili jsme komisní prodej 

18. zajistili jsme výstavy v MZB a v městské galerii 

19. zajistili jsme celoroční kulturní a společenské akce pro veřejnost v KD, na náměstí a 

Národním sadě - proběhlo kulturní léto, funguje stále kulturní a společenský život ve 

městě obzvláště v době turistické sezony (areál hradu, Trúba, Náměstí, Národní sad, 

amfiteátr Pod starou věží aj.) 

20. celý areál hradu Štramberka a Trúby se plnohodnotně zařadil do letošní turistické 

sezóny 

21. zajistili jsme dostatek zboží a propagačních materiálů na tento rok určených na 

propagaci a k prodeji, vč. Trúby 

22. na ochozu Štramberské Trúby máme nainstalovány panoramatické výhledy do okolí 

23. na horním i dolním nádvoří areálu hradu jsou nainstalovány sety lavic se stolem 

24. několikrát za sezónu jsme vyčistili celou věž Trúby  

25. spolupracujeme s médii (celostátní a regionální tisk, rozhlas, televize) 

26. využíváme inzerci v námi vyhodnocených důležitých novinách a časopisech, společně 

s Lašskou bránou Beskyd se dělíme o náklady  

27. podařilo se zrealizovat vytvoření a vybavení dětského hřiště v dolní části prostoru u 

Penzionu stará škola 

28. probíhají prezentační akce v obchodních centrech 

29. vzdělávací workshop pro pracovníky TO Beskydy -  Valašsko  

30. setkání přátel Zd. Buriana Siddie Burka 2018 – letní (přednášky, besedy o díle Zd. 

Buriana) 

31. sběratelská burza 2 x ročně 

32. setkání přátel Zd. Buriana Siddie Burka 2018: Podzimní vítr (přednášky, besedy o díle 

Zd. Buriana) 

33. křest knihy Dobrodružství jménem Orient, akce společně s nakladatelstvím přímo na 

půdě Muzea Zd. Buriana 

34. k dispozici jsou cizojazyčné průvodcovské texty k expozici MZB, ale i MNJ 

(němčina, angličtina) 

35. funguje nový web hradu Štramberka, který je implementován do našich webových 

stránek a snažíme se ho stále zdokonalovat a doplňovat 

36. funguje web městského úřadu 

37. funguje web Muzea Zdeňka Buriana a městské knihovny 

38. zdárně se podařilo v letních měsících pokračovat v Amfiteátru pod starou věží 

promítání letního kina, což se setkalo s nadšením a s docela slušnou návštěvností, 

místy výbornou 

39. 2 x ročně provádí TS města úklid na trase Lašské naučné stezky, opravují se lavičky 

apod.  

40. Byla realizována první etapa interaktivní naučné stezky – Sluneční stezka na Bílou 

horu  

41. stali jsme se členy Destinačního managementu Beskydy Valašsko 
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F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2018 

 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2018 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 

Rozpočet  Počet      

akcí 

Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města 6 5.209.178 Kč  

Z toho na území MPR nebo MPZ 6 5.209.178 Kč  

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 

nebo MPZ) 
3 4.493.686 Kč 

 

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 

výdajů rozpočtu obce/města/městské části hl. města 

Prahy, na  obnově  památek v roce 2018 na území 

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

 5,67 % 

 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2018 s uvedením 

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

v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2018. 

Akce Kč (tis.) 

Městský dům č.p. 107 – obnova fasády domu, výměna oken, obnova podlahy, odvlhčení 299.000,- Kč 

Městský dům č.p. 36 – repase hlavních dveří 50.000,- Kč 

Kostel sv. Jana Nepomuckého – obnova fasády, krovu, střechy lodi kostela 1.857.000,- Kč 

Areál hradu Trúba – repase oken věže 36.000,- Kč 

Areál hradu Trúba – nátěr šindelové střechy Hrstkovy chaty č.p. 136 127.000,- Kč 

Městské opevnění – I. etapa celkové obnovy hradební zdi 126.000,- Kč 

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2018 o finanční prostředky z jiných 

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

Akce Kč (tis.) Zdroj 

Kostel sv. Jana Nepomuckého – obnova fasády, 

krovu, střechy lodi kostela 
500.000,- Kč Moravskoslezský kraj 

   

   

   

 

 

G. Koncepční příprava regenerace 

 
G.1. Územní plán (stav rozpracovanosti, datum schválení). 

 

 

Územní plán Štramberka vydán dne 31. 07 2013. 
 

 

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

zastupitelstvem). 

 

 

Město Štramberk nemá Regulační plán MPR. 
 

 

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

 

Program regenerace Městské památkové rezervace Štramberk pro období 2013 – 2017  

schválen zastupitelstvem dne 17. 12. 2012. 

  

Program regenerace Městské památkové rezervace Štramberk – aktualizace pro období 2018  

– 2022 schválen zastupitelstvem dne 13. 09. 2017. 
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G.4. Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ (stav rozpracovanosti, datum 

schválení).  

 

 

Strategie rozvoje města schválena Zastupitelstvem města Štramberka dne 12.09.2018. 
 

 

G.5. Další dokumenty využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ (např. plán památkové ochrany, strategie 

CLLD,  ITI,  IPRU). 

 

 

Akční plán města schválen Zastupitelstvem města Štramberka dne 12.09.2018. 
 

 

 

 
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. 

 

Štramberk je charakteristický několika atributy – jako unikátní dochovaný urbanistický 

soubor dřevěných i zděných domů situovaných v dramaticky modelovaném terénu pod 

torzem hradu Trúba, který tvoří přirozenou dominantu vnímanou jak z blízkých, tak i 

dálkových pohledů, který je od roku 1969 prohlášen za městskou památkovou rezervaci, dále 

hodnotným přírodně krajinným rámcem, prohlášeným za přírodní park Podbeskydí a 

všeobecně známou jeskyni Šipka, která je archeologickou rezervací. 

První písemná zmínka pochází z roku 1359 a městečko je v ní zmiňováno jako castrum 

Strahlenberg. Mimořádnou hodnotu má soubor dochovaných štramberských roubených 

domků, které jsou svérázným regionálním typem lidové architektury. Tyto domy byly 

stavěny z neotesaných loupaných klád ve svažitém terénu na vysokých kamenných 

podezdívkách. Tyto roubené domy ve vnitřním městě se od 18. století postupně přestavovaly 

na zděné a to zejména z kamene rozpadajícího se hradu ve stylu zlidovělého pozdního baroka 

a klasicismu. Poloha města mimo hlavní dopravní tahy měla za následek, že od počátku 20. 

století se vzhled města téměř nezměnil, takže převážně lidový ráz štramberské stavební 

kultury zůstal dodnes zachován. 

V roce 1992 město Štramberk jako člen Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

započalo s koncepční obnovou v rámci Programu regenerace MPR a MPZ. V uplynulých 15 

letech tak je možno ve městě zaregistrovat radikální zlepšení prostředí města, jeho vzhledu 

jednotlivých památkových objektů i demografické skladby obyvatelstva. 
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Jako pozitivní přínosy naplňování Programu regenerace MPR Štramberk lze uvést 

následující argumenty: 

a) záchrana, opravy a regenerace probíhají systematicky podle schválených 

koncepcí, jako jsou Program regenerace MPR, Koncepce rozvoje cestovního 

ruchu, územní plán města, obecně závazné vyhlášky, apod. 

b) program regenerace MPR má občanskou i politickou podporu 

c) v průběhu realizace programu regenerace MPR Štramberk se podařilo zachránit, 

obnovit a opravit řadu památkových objektů, historických prostranství a ulic. 

Jedná se o hrad Trúba, farní kostel, zvonice, částečně hradby městského opevnění, 

řada roubených domů, do kterých se vrátili obyvatelé. Podařilo se kabelizovat a 

rekonstruovat inženýrské sítě, postupně se osazuje historizující městský mobiliář 

a podařilo se i částečně obnovit původní kamenné dlažby v některých uličkách 

d) pozitivním faktorem je, že do opravených dřevěnic se vracejí lidé, čímž se daří 

zlepšovat demografickou skladbu občanů města 

e) program regenerace nezahrnuje pouze památkově chráněné objekty, ale zaměřuje 

se i na další objekty 

f) MPR Štramberk žije bohatým kulturním životem. Na náměstí jsou konány nejen 

tradiční poutě, ale i jarmarky, koncerty v rámci Štramberského léta, šermířská 

klání spojená s otevíráním hradu a další akce. V prostoru zámeckého vrchu byl 

vybudován přírodní amfiteátr, kde se konají kulturní akce. Nabídka kulturních 

programů byla v posledních letech značně rozšířena vstupem soukromého 

kapitálu, který rozšířil nabídku poskytovaných služeb (ubytování, stravování) 

 

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

 

Město Štramberk reguluje reklamu na území Městské památkové rezervace Štramberk. 

 

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

prostřednictvím veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod.  

  

Veřejná sbírka na obnovu - Farní kostel sv. Jana Nepomuckého a sv. Bartoloměje, 

Štramberk, r.č.:13468-3467, dotační program Moravskoslezského kraje.  

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. 

 

Město Štramberk má vlastní fond na opravu nepamátkových objektů, nacházejících se na 

území MPR nebo MPZ. Tento fond je rozdělován na základě schválených pravidel pro 

přidělování příspěvků vlastníkům nemovitostí v MPR Štramberk 
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Vypracoval: Ing. Oldřich Škrabal   Datum      12.12.2018           

 

 

Podpis       
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