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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 
 

                                                      FRYŠTÁK 

 
 

 

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. 

Obnova presbytáře kostela sv. Mikuláše, jedné z nejstarším památek MPZ města Fryštáku, který stojí na 

původních gotických základech ze 14. století a bývalo zde pohanské pohřebiště, je velmi pozitivně vnímán nejen 

ze strany křesťanské komunity, ale i ze strany občanů města Fryštáku. Jedná se o pokračování obnovy, která 

započala opravou střešní konstrukce, restaurováním soklů, portálů a kropenek, a v roce 2018 výměnou dlažby 

v presbytáři, nového obětního stolu, ambonu a sedes a obnovou dlažby u 4 bočních oltářů s použitím dlažby 

původní z opravovaného presbytáře. Z Programu regenerace MPR a MPZ byla uplatněna v roce 2018 pouze 

výměna dlažby, ostatní prvky byly pořízeny z vlastních zdrojů farnosti.   

  

Městská památková zóna města Fryštáku je situována v těžišti městského území a tvoří ji v podstatě historické 

městské jádro a přilehlé lokality z Horní a Dolní Vsi. Nejvýznamnější částí se jeví prostor náměstí Míru, kde je 

soustředěna většina pamětihodností. Nejstarší budovou na náměstí představuje Hrubá hospoda, kterou postavili 

v polovině 17. století jako panskou hospodu. Dominantu náměstí tvoří městská radnice, nazývaná „ratúz“, jež 

byla původně dřevěná a po požáru v roce 1680 ji svépomocí obyvatelé zhotovili znovu. Charakter náměstí 

dotváří rozlehlý komplex základní školy, jež byla vystavěna v letech 1888-1890.       

 

 

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.) 

 

Počet nemovitých památek – 10 a plocha MPZ – 26 hektarů. 

 

 

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. 

 

Zemědělský dvůr – č. ÚSKP - 50491/7-8920 – neochota vlastníků jakkoli změnit stav památky – doba trvání 

stavu – min. 20 let. 

 

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. 

 

Zemědělský dvůr – č. ÚSKP - 50491/7-8920 – jeden ze spoluvlastníků zde žije, ale využívá polovinu  hlavní 

budovy, ostatní prostory jsou nevyužívány a chátrají. 
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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. 

 

Kostel sv. Mikuláše – č. ÚSKP - 15865/7-1870 – výměna stávající keramické dlažby za novou z mramorových 

dlaždic – duchovní využití. 

 

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.) 

 
Na území Městské památkové zóny města Fryštáku nedošlo v roce 2018 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. 

 

Na území Městské památkové zóny města Fryštáku nedošlo v roce 2018 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. 

 

Městu Fryšták není známa žádná budova na území města, která by svým stavem byla 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. 

 

Žádné budovy. 

 

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

 

Žádné demolice. 

 

 

 

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. 

 

Stav veřejné zeleně a ploch je vyhovující, obnovovány, komunikace a chodníky jsou průběžně opravovány, 

budovány i nové. Městský mobiliář je doplňován o prvky ze dřeva, ale i pro odpočinek a sport. 

Město Fryšták v roce 2015 započalo s přípravou prostorů pro dětská hřiště – v Dolní Vsi byly umístěny dřevěné 

dětské prvky, následovalo doplnění o fitness prvky a odpočinek, došlo také k výsadbě květin a keřů pro zvýšení 

výskytu vzácných druhů motýlů – tzv. Motýlí louka – rok 2017. V roce 2018 došlo k výsadbě dvou ks stromů. 

V Horní Vsi bylo v roce 2017 rozšířeno stávající dětské hřiště u vodní nádrže, a to o dětské prvky, odpočinek a 

poznávání. 

Na Vítové bylo v roce 2015 vybudováno nové dětské hřiště s dětskými prvky a prvky pro odpočinek. 

Dále byl v roce 2017 opraven místní hřbitov včetně nové výsadby 15 stromů. 

V roce 2018 došlo po skončení restaurování kapličky na Vítové k úpravě terénu kolem kapličky, k výsadbě  

nových keřů a úpravu stromu nad kapličkou – jírovec. 
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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.) 

 

Město Fryšták je zasaženo místí i dálkovou dopravou a chybí obchvat, který se odkládá v rámci výstavby D49. 

Zátěž středu města jak tak výrazná. Na území města nebyly ze strany města Fryštáku či dobrovolníků, svazků a 

neziskových organizací podniknuta v období roku 2008 – 2018 žádná opatření ke zlepšení stavu životního 

prostředí. 

 

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.). 

 

Stav technické infrastruktury ve městě Fryšták je vyhovující, město samotné i jeho místní části jsou zásobovány 

plynem, vodou i odvodem splaškových vod. V roce 2017 byla dokončena stavba dobudování vodovodů pro 

místní část Dolní Ves – Žabárna a Vylanta. 

Pro volební období 2018-2022 se předpokládá pokračování dobudování infrastruktury v místní části Lukovské a 

Suché, a to hlavního řadu vodovodu. 

Elektrické vedení a rozvod veřejného osvětlení je plně zajištěno a ve všech částech města. 

 

 

 

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               3598   2018                     3704 

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

provozní dobu atp.? 

 

Infocentrum ve městě není zřízeno, v pracovní době takto funguje městská knihovna a radnice. 

 

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 nebyly nově zpřístupněny žádné kulturní památky. 

 

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

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

období). 

 

Město Fryšták v roce 2018 provedlo výstavbu 2 nových parkovacích stání – u zdravotního střediska a u budovy 

radnice. 

 

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. 

 

www.frystak.cz, odkaz Město Fryšták – památky. 

 

 

 

 

E. Společenský život 
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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. 

 

Žádná sdružení na území města Fryštáku takto nepůsobí. 

 

 

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.). 

 

Farmářské trhy – 4x ročně s hudebním i řemeslným programem. 

Den hudby – setkání žáků ZUŠ a dechových hudeb. 

Valašské setkání – dechové hudby se zahraniční účastí. 

Vodění medvěda a pochovávání basy. 

Pálení čarodějnic, pouštění draků, lampionový průvod, rozsvěcení vánočního stromu, setkání 25. 12. u betlému. 

Staříčkova pouť – v prostorech kostela sv. Mikuláše a farního dvora. 

Přeshraniční spolupráce s obcí Muráň (SK) – fotbalová a sportovní utkání, výměnné pobyty, setkání u 

příležitostí významných svátků. 

Přeshraniční spolupráce s obcí Kanianka (SK) – prostřednictvím Základní umělecké školy Morava. 

 

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). 

 

Podnikatelé na území města Fryštáku nepřispívají finančně na obnovu památkově chráněných objektů. 

V roce 2018 byla provedena obnova kostela - svůj podíl uhrazen z výtěžku sbírky od lidí a z financí farnosti. 

 

 

 

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       2        319  

Z toho na území MPR nebo MPZ       2        319  

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 

nebo MPZ) 

      1        110  

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  % 

2 0,41 

 

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.) 

Výměna stávající keramické dlažby v presbytáři za novou z mramorových dlaždic              150 

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého               50 

  

  

  

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 
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G. Koncepční příprava regenerace 

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

 

Vydaný Územní plán MF - 20. 12. 2012, účinnost 4. 1. 2013 

 

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

zastupitelstvem). 

nemá 

 

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

 

Městská památková zóna Fryšták – program regenerace, schválen 02/2008, aktualizace 09/2014,  

schválen usnesením zastupitelstva dne 9. 3. 2008, usnesením č. U Z 03/2008/V/19. 

Datum schválení aktualizovaného Programu zastupitelstvem: 19. 11. 2014, U Z 02/2014/VII/06. 

Program pro roky 2015 – 2020. 

 

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

schválení).  

nemá 

 

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

CLLD,  ITI,  IPRU). 

 

 

 

 
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. 

 
Z období posledních 5ti let se objekty v městské památkové zóně restaurují a obnovují, i s přispěním 
financí ze strany vlastníků objektů a dochází tak ke zlepšení prostředí památkové zóny.  
 
V MPZ města Fryštáku nejsou prvky reklam na takové úrovni, že by znehodnocovaly charakter   
zóny a nejbližšího okolí. 
 
Ve městě Fryšták není zřízen vlastní fond pro území MPZ MF na obnovu památek či opravu 
nepamátkových objektů. 
 

 

 
Schválil    Mgr. Lubomír Doležel, starosta   Datum      14. 12. 2018           

 

 

Podpis      ……………………… (zpracovala G. Najmanová, MBA, vedoucí Útvaru kanceláře starosty) 
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Doplňující informace 

 

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

památkového ústavu, elektronicky i tiskopis přihlášky.   

 

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

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

 

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

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

 

- Přihlášku předkládá starosta, resp. primátor v termínu do 15. 12. 2018. Přihlášku zašlete v elektronické 

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

 

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

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

 

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

posledních 10 let. 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

nepamátkových objektů v MPR a MPZ za rok 2018. 

 

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

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

banneru hradí soutěžní město/obec.  
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