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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 2022, doplněnou fotodokumentací. 

 
Pojďme si představit město Příbor, jedno z nejstarších obcí na severovýchodní Moravě. Historický střed 
města s dominantou kostela Narození Panny Marie se rozpíná na vyvýšenině nad levým břehem řeky 
Lubiny a je viditelný z různých dálkových pohledů. Kostel je mistrovsky zasazen do okolní malebné 
krajiny, dokresluje její kouzlo a krajina na oplátku tvoří dokonalou kulisu stavbě samotné.  
 

 
 
HISTORIE MĚSTA PŘÍBORA 

Město Příbor se svou bohatou kulturní tradicí se stalo přirozeným společenským centrem východní části 
novojičínského okresu. Hospodářské středisko s původně textilní výrobou vynikalo především 
duchovními hodnotami, které zde rozvíjel řád piaristů se svými školami a gymnáziem. Pro svůj význam  
v oblasti české kultury a školství si vysloužilo přívlastek „moravská Litomyšl“.  

K nejstarším památkám patří již zmíněný farní kostel Narození Panny Marie z doby založení města 
v polovině 13. století. Kostel sv. Valentina, kostel sv. Kříže a hřbitovní kaple sv. Františka Serafinského 
vznikly na přelomu 16. a 17. století. Rozvoj nakonec završil olomoucký biskup Karel II. z Lichtenštejna-
Kastelkornu založením piaristického kláštera, tradičního střediska vzdělání, spolu s gymnáziem v roce 
1694. Další významnou turistickou a kulturní památkou je Rodný dům Sigmunda Freuda. Chloubu 
centrální části města tvoří v jádru zachované renesanční měšťanské domy s podloubím po třech 
stranách náměstí, dále funkcionalistická radnice a jednotlivá sochařská díla. Výraznou pohledovou 
dominantou je sousoší Panny Marie v centru náměstí a sousední kašna sv. Hygie. 

 

kostel Narození Panny Marie, foto: Roman Valný 



CENA ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ PRO ROK 2022 
MĚSTO PŘÍBOR 

2 

 

POPIS MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE 

Potvrzením mimořádné hodnoty historického středu města bylo jeho prohlášení městskou památkovou 
rezervací roku 1989. Neméně hodnotná je i maloměstská či venkovská zástavba a monumentální stavby 
kvalitní architektury i v jeho ochranném pásmu, které bylo vymezeno rozhodnutím Okresního úřadu 
v Novém Jičíně roku 1998. Hodnota památkově chráněného území je určena nejen početností 
jednotlivých vynikajících památek i jejich kvalitou, ale také mimořádně působivými přírodními 
komponentami (terén, zeleň, řeka).  
 
Na podzim roku 2021 provedl Národní památkový ústav, ú. o. p. v Ostravě ve spolupráci s oddělením 
evidence nemovitých památek Generálního ředitelství Národního památkového ústavu v Praze revizi 
zákresu hranic městské památkové rezervace Příbor. Ta nyní zaujímá plochu přibližně 9,25 ha. 
V současné době je na území města registrováno 64 nemovitých kulturních památek, z nichž 55 se 
nachází na území MPR Příbor. Většina z těchto památek, ať už jde o stavby nebo prvky drobné 
architektury, se nachází na území městské památkové rezervace nebo jejího ochranného pásma  
a většina z nich patří soukromým vlastníkům.  

 
 

Městská památková rezervace Příbor a její ochranné pásmo 
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Památkové hodnoty MPR  
Příbor 
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VÝZNAMNÉ PAMÁTKOVÉ OBJEKTY  
 
Kostel Narození Panny Marie 
Výraznou dominantou Příbora je farní kostel Narození 
Panny Marie, který je poprvé připomínán v roce 1251, což 
je současně nejstarší zpráva o městě. Jedná se o pozdně 
gotickou trojlodní stavbu s představenou hranolovou věží 
před západním průčelím. Boční kaple pochází ze 17. století. 
Ve vnější zdi kostela je zpodobení Getsemanské zahrady. V 
interiéru kostela stojí za zhlédnutí renesanční portály v 
presbytáři, renesanční mříž před kaplí sv. Urbana, kamenné 
erby olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského a 
pražského arcibiskupa Martina Medka či rokokový mobiliář. 
Na hlavním oltáři farního kostela je umístěna socha Panny 
Marie pocházející z 1. poloviny 15. století, patřící do okruhu 

krásných českých madon. 

Piaristický klášter 
Největší památkou v rámci města Příbora je barokní 
budova bývalého piaristického kláštera na Jičínské ulici. 
Klášter samotný byl založen roku 1694 olomouckým 
biskupem Karlem II. z Lichtenštejna – Kastelkornu. Do 
roku 1700 bylo postaveno hlavní jižní křídlo, mezi roky 
1700–1712 dostavěno západní křídlo a v roce 1716 bylo 
připojené krátké východní křídlo. Historie piaristické 
zahrady v Příboře spadá do počátku 18. století. Poté, kdy 
piaristé v roce 1700 dokončili stavbu kláštera, začali s 
rozšiřováním areálu výkupem pozemků pro budování 

zahrady. U piaristických zahrad byla za prvořadou 
považována jejich estetická funkce.  

 
Kostel sv. Valentina 
Historie kostela sv. Valentina v Příboře, dnes již 
neodmyslitelně svázaná se zdejším piaristickým řádem, 
sahá až do závěru 16. století, kdy byl na jeho místě 
postaven dřevěný kostelík o sto let později darovaný 
příchozím piaristům. Do své nynější barokní podoby byl 
přestavěn mezi lety 1760–1766 kvůli požadavkům na jeho 
rozšíření.  

 
Kostel sv. Kříže 
Filiální kostel sv. Kříže vznikl v roce 1516 jako kostel pro 

věřící z okolních vesnic. Po zboření v roce 1611 byl znovu 
vystavěn v letech 1645 a 1778. Kostel samotný je tvořen 
jednolodní stavbou s ustupujícím polygonálně ukončeným 
presbytářem s opěráky. Interiér kostela je doplněn řadou 
renesančních, popřípadě ještě gotizujících prvků. Rustikální 
hlavní oltář pochází z poloviny 18. století, je zdoben imitací 
mramoru a zlacenými řezbami. U hlavního oltáře jsou tři 
okna provedená v různobarevné mozaice. Hřbitov kolem 
kostela sloužil s přestávkou v letech 1611–1645 až do roku 
1720 a pro vypravování pohřbů byl využíván až do roku 
1962.  
 
 

 

Kostel Narození Panny Marie 
Výraznou dominantou Příbora je farní kostel Narození 
Panny Marie, který je poprvé připomínán v roce 1251, 
což je současně nejstarší zpráva o městě. Jedná se  
o pozdně gotickou trojlodní stavbu s představenou 
hranolovou věží před západním průčelím. Boční kaple 
pochází ze 17. století. Ve vnější zdi kostela je zpodobení 
Getsemanské zahrady. V interiéru kostela stojí za 
zhlédnutí renesanční portály v presbytáři, renesanční 
mříž před kaplí sv. Urbana, kamenné erby olomouckého 
biskupa Stanislava Pavlovského a pražského arcibiskupa 
Martina Medka či rokokový mobiliář. Na hlavním oltáři 
farního kostela je umístěna socha Panny Marie 
pocházející z 1. poloviny 15. století, patřící do okruhu 
krásných českých madon. 

Piaristický klášter 
Největší památkou v rámci města Příbora je barokní 
budova bývalého piaristického kláštera na Jičínské ulici. 
Klášter samotný byl založen roku 1694 olomouckým 
biskupem Karlem II. z Lichtenštejna – Kastelkornu. Do 
roku 1700 bylo postaveno hlavní jižní křídlo, mezi roky 
1700–1712 dostavěno západní křídlo a v roce 1716 bylo 
připojené krátké východní křídlo. Historie piaristické 
zahrady v Příboře spadá do počátku 18. století. Poté, kdy 
piaristé v roce 1700 dokončili stavbu kláštera, začali  
s rozšiřováním areálu výkupem pozemků pro budování 
zahrady. U piaristických zahrad byla za prvořadou 
považována jejich estetická funkce.  

 
Kostel sv. Valentina 
Historie kostela sv. Valentina v Příboře, dnes již 
neodmyslitelně svázaná se zdejším piaristickým řádem, 
sahá až do závěru 16. století, kdy byl na jeho místě 
postaven dřevěný kostelík o sto let později darovaný 
příchozím piaristům. Do své nynější barokní podoby byl 
přestavěn mezi lety 1760–1766 kvůli požadavkům na 
jeho rozšíření.  

 
Kostel sv. Kříže 
Filiální kostel sv. Kříže vznikl v roce 1516 jako kostel pro 
věřící z okolních vesnic. Po zboření v roce 1611 byl znovu 
vystavěn v letech 1645 a 1778. Kostel samotný je tvořen 
jednolodní stavbou s ustupujícím polygonálně 
ukončeným presbytářem s opěráky. Interiér kostela je 
doplněn řadou renesančních, popřípadě ještě gotizujících 
prvků. Rustikální hlavní oltář pochází z poloviny 18. 
století, je zdoben imitací mramoru a zlacenými řezbami. 
U hlavního oltáře jsou tři okna provedená 
v různobarevné mozaice. Hřbitov kolem kostela sloužil 
s přestávkou v letech 1611–1645 až do roku 1720 a pro 
vypravování pohřbů byl využíván až do roku 1962.  
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Radnice 
Dvoupatrová dvoukřídlá funkcionalistická budova je postavená na 
místě staré renesanční radnice, která byla v letech 1850 a 1896 
rozšířena přikoupením sousedních domů (č. p. 17 a č. p. 19). Nachází 
se v exponované nárožní poloze náměstí. Kvalitní funkcionalistická 
architektura byla postavená v roce 1938 podle projektu architekta 
Stanislava Kučery z Brna na místě domů č. p. 18 a 19. Místo rožní části 
staré radnice, tzn. místo čísla 17, byl rozšířen vjezd na náměstí, nynější 
ulice Jičínská. V jednoduchém interiéru se dominantně uplatňují 
především komunikační prostory s ušlechtilými materiály  
v kontrastech světlé a tmavé barvy, matného a lesklého povrchu 
(schodiště s typickým pochromovaným funkcionalistickým zábradlím). 
Jedná se o jednu z mála funkcionalistických radnic v České republice. 
 
 
Rodný dům Sigmunda Freuda  
Město Příbor odkoupilo Rodný dům Sigmunda Freuda v lednu 2006  
a zrekonstruovalo jej podle projektu architekta Zdeňka Tupého  
v duchu 2. poloviny 19. století. Rekonstrukce byla odborně provedena 
v rekordním čase pěti měsíců. Slavnostně byl dům otevřen 27. května 
2006 za přítomnosti prezidenta Václava Klause. Současně byly 
uspořádány oslavy 150. výročí narození Sigmunda Freuda, které  
v Příboře trvaly tři dny a byla slavnostně odhalena měděná kopie 
Freudovy vyšetřovací pohovky – umělecké dílo v životní velikosti. 
 
 
Sousoší Panny Marie  
Jedná se o cenné barokní sousoší s ústřední postavou Panny Marie 
Immaculáty s Ježíškem na klíně, která je datována rokem 1713. 
Samostatná socha Panny Marie na mohutném hranolovém podstavci 
je obehnána pískovcovou balustrádou, před jejímiž nárožními 
kuželkami stojí sochy sv. Floriána a sv. Rocha. Sochy světců v tradičním 
ikonografickém pojetí byly zhotoveny pravděpodobně v 2. polovině 
18. století. Na počátku 90. let 20. století nahrazeny kopiemi a originály 
uloženy do depozitáře kostela sv. Kříže. První známá renovace sousoší 
proběhla v průběhu rekonstrukce náměstí v roce 1967. Další 
restaurátorské práce probíhaly roku 1992, kdy sochy světců nahradily 
jejich kopie. V roce 2021 prošla památka dalším komplexním 
restaurátorským zásahem, který zabezpečil její stav na další léta. 

 

 
Hřbitovní kaple sv. Františka Serafinského 
Jedná se o raně barokní architekturu menších rozměrů. Kostelík, který 
byl postaven v roce 1622 na návrší nad městem, je společně se starým 
hřbitovem velmi starým a magickým místem s pozoruhodnou 
minulostí. V území se nachází několik pěkných ukázek hřbitovní 
architektury, staré hroby a hrobky, které poutají pozornost svým 
výtvarným ztvárněním, především svou sochařskou výzdobou. 
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MĚSTO PŘÍBOR 

Město Příbor, s uvědoměním své historické výjimečnosti a památkových hodnot stavebního fondu, se 
snaží vyvíjet řadu aktivit pro jejich obnovu a záchranu. Jedním z nástrojů k obnově kulturních památek  
v městské památkové rezervaci je Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón Ministerstva kultury. Město Příbor se do programu zapojilo v roce 1993. Jeho 
postupné naplňování přineslo nejen záchranu či obnovu mnoha ohrožených, poškozených nebo jinak 
zdevastovaných památek, ale i výrazně zlepšilo atraktivnost vzhledu našeho města a podnítilo další 
vlastníky k následování. Celkový přehled nákladů vynaložených v rámci programu regenerace MPR 
Příbor v letech 2000–2022 ze státního rozpočtu činil téměř 49 mil. Kč. 

Program prokázal, že každá koruna vložená do památek vytváří další investice z jiných zdrojů. Díky 
iniciativě soukromých vlastníků, orgánů státní správy a městské samosprávy výrazně přispěl Program ke 
změně orientace směrem k obnově a rehabilitaci namísto náhrady novou výstavbou nebo ponechání 
staveb svému osudu. Z toho lze usuzovat, že se výrazně posílil kladný přístup k obnově památkových 
hodnot ve městě, nejen ze strany města, ale především ze strany občanů, kteří v tomto území trvale 
bydlí a pracují. Místní obyvatelstvo je velmi činorodé, z posledních let je patrné, že mnozí mají upřímný 
zájem se spolupodílet na rozvoji města.  

Město Příbor disponuje také vlastním fondem na obnovu historicky cenných objektů v městské 
památkové rezervaci i v jejím ochranném pásmu v rámci samostatného programu s názvem Program 
Dědictví města Příbora. Předmětem žádostí jsou převážně obnovy fasád, oprava střech či výměna oken, 
které dotvářejí celkový kolorit centra města. Částka alokovaná v tomto programu byla v roce 2022 
navýšena na 500 tis Kč.  Významnou roli sehrává v Příboře i Komise pro regeneraci městské památkové 
rezervace Příbor, založena v roce 1993. Zřizovatelem komise je Rada města Příbora a je zařazena mezi 
komise rady města jako její poradní iniciativní orgán. Zároveň skupina funguje spolu s pracovníky 
městského úřadu i jako poradní orgán vůči vlastníkům památek a investorům působícím v historickém 
centru města. V rámci grantů je podporována i činnost nevýdělečných místních kulturních či 
sportovních institucí, spolková činnost občanů nebo sociální služby. 

Město Příbor se věnuje této soutěži již mnoho let. Za své snahy získalo město již dvě nominace 
ústředního kola. Velký zasloužený úspěch si město připsalo v roce 2015, kdy obdrželo titul Historické 
město roku 2015. Přičinila se o to zejména dlouholetá soustavná regenerace městské památkové 
rezervace. Ta zahrnovala obnovu domů, historické zástavby, úpravu parteru náměstí a ulic včetně 
kamenných dlažeb. Finanční odměna putovala na obnovu barokních varhan v kostele svatého Valentina. 
K nejvýraznějšímu počinu tohoto roku ve městě se stala revitalizace zahrady piaristického kláštera za 
zhruba 21 miliónů Kč. Další rozsáhlou akcí byla obnova památkově chráněného areálu farního kostela 
Narození Panny Marie. V prostranství byly zrestaurovány kapličky křížové cesty, kříže a náhrobky, 
zajištěna statika ohradní zdi, obnoveny plochy zeleně i zpevněné plochy z oblázkové štětové dlažby.  
 
Mezinárodní propagace města a podpora turismu v Příboře je pro město také jedním z důležitých cílů. 
Na tomto místě je potřeba zmínit snahu zástupců města o propagaci a prezentaci města Příbora i na 
takových místech jako je festival historických měst v Antayi v Turecku (Kaleici Old Town 
Festival, Antalya, Turkey), kde se každoročně scházejí starostové a další zástupci historických měst  
z celého světa. Město Příbor se festivalu zúčastnilo roku 2019 a také rok poté, kdy z důvodu 
koronavirové krize se přihlášená města, včetně Příbora, prezentovala prostřednictvím videospotů. 
Město Příbor bylo na festivalu velmi kladně hodnoceno a zanechalo pozitivní ohlasy. 
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OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK Z ROKU 2022 

Město Příbor dokázalo za poslední roky opět velmi výrazně proměnit podobu svého historického jádra, 
o čemž svědčí řada zachráněných a obnovených památkových i historicky cenných objektů, což vedlo 
k jejich významnému zhodnocení, včetně jejich zpřístupnění a prezentace veřejnosti. Nejvýznamnějším 
počinem z hlediska památkové péče se stala komplexní obnova funkcionalistického skvostu městské 

radnice, která probíhala v jednotlivých etapách od roku 2018.  
 
RADNICE  

náměstí Sigmunda Freuda, č. p. 19, rejst. č. ÚSKP 
11369/8–3953 

Výstavba nové radnice probíhala na náměstí v Příboře 
v letech 1936 až 1938 podle projektu Ing. arch. Stanislava 
Kučery a Jaroslava Turka. Dříve na tomto místě stála 
budova renesanční radnice z 2. poloviny 16. století. Po 
dokončení stavebních prací se úřední záležitosti vyřizovaly 
v novém dvoupatrovém dvoukřídlém objektu ve strohém 
funkcionalistickém stylu, kterému dominují věžní hodiny. 
Jedná se o jednu z mála funkcionalistických radnic v České 
republice a jednu z mála kvalitních funkcionalistických 
budov ve městě, která se svým ztvárněním zcela vymyká 
okolní historizující zástavbě na náměstí. K větším 
přestavbám uvnitř radnice se představitelé města 
odhodlali koncem 70. let 20. století, kdy byla zřízena 
zasedací místnost městské rady a slavnostní obřadní síň. 
V roce 1990 obnovili fasádu proudem vody a pískem  
a roku 2002 renovovali původní dřevěná okna včetně 
větracích mechanismů. Památkové ochrany se příborská 
radnice dočkala roku 1996.  

Funkcionalistická budova prošla v posledních letech náročnou rekonstrukcí, kterou město rozdělilo do 
dvou etap. V roce 2018 proběhla obnova fasády radnice z náměstí a ulice Jičínské. Části fasád z teraca 
byly restaurovány v souladu s odborným návrhem. Očištěním břízolitových omítek ze strany ul. Jičínské 
a opravou jejich nesoudržných částí se podařilo zachovat plastičnost fasády, která se při dopadu 
slunečních paprsků efektně třpytí. Díky podpoře Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj 
mohlo město v roce 2020 až 2021 pokračovat další stavební etapou – fasádou dvorního traktu včetně 
úpravy dvora v návaznosti na zajištění bezbariérového přístupu. Obnovila se fasáda, vyměnily se okenní 
výplně za kopie stávajících a za repliky s ocelovými rámy dle historických fotografií. Opravy se dočkal  
i krov. V roce 2021 byla přistavěna nová výtahová prosklená šachta do výklenku dvora a obnoven 
stávající interiér. Pozornost se věnovala i přilehlým plochám nového dvorního traktu, kde vznikl 
nástupní prostor z žulové dlažby.  
 
Vnitřní dispozice většinou zůstaly zachovány, změny se uplatnily především u sociálního zařízení, 
kuchyněk, úklidové komory a míst napojení nového výtahu na jednotlivá podlaží. Tím se zajistil 
bezbariérový přístup. Součástí stavby byla dílčí rekonstrukce zastaralé a již nevyhovující 
elektroinstalace, vodovodních rozvodů a kanalizace. Všechny vnitřní úpravy respektují obnovu prostor 
v duchu původní historické budovy. Za velmi zdařilé lze považovat repase dveřních výplní, kde bylo 
ponecháno i původní kování, dále zárubní, obnova a doplnění obkladů, dřevěných dubových parket ve 
všech místnostech, dlažby, ale i repasi původních litinových radiátorů. K zajímavým prostorům 
dokládající dochované hodnoty patří kancelář starosty, ve které se podařilo restaurátorským způsobem 
obnovit dřevěnou dýhovanou podlahu čtvercového tvaru. Ta byla objevena v průběhu stavby pod 
zalepeným kobercem. V celé budově radnice je stále zřetelný funkcionalistický styl, kterému se 

radnice  
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podřídilo i následné vybavení společných prostor. Krásným uvítacím prvkem je schodiště se zábradlím 
z lesklého chromu a obnovený obklad z černého opaxitového skla. Veškeré práce podléhaly důsledné 
kontrole ze strany pracovníků památkové péče.  

V roce 2021 se krásná budova nadčasové 
architektury z české meziválečné avantgardy 
vrátila do současného života. V roce 2022 
pokračovaly práce v suterénu budovy  
a jeho adaptace na spisovnu a archiv městského 
úřadu. Z důvodu vzlínající vlhkosti do zdiva bylo 
v těchto prostorách více jak půl roku sledováno 
vnitřní klima. Proběhla injektáž nejpostiženějších 
míst. Následně se opravily omítky, podlaha a 
zasklil se světlík. Jelikož záměr využívat místnosti 
pro archiv podléhá zvláštním předpisům na 
bezpečnost, vyměnily se také dveře za 
protipožární a instalovala se bezpečnostní čidla.  
 
Obecnými principy památkové obnovy objektu bylo zachování původních prvků a povrchových úprav, 
rehabilitace vzhledu a doplnění chybějících prvků jejich kopiemi případně replikami. Cílem obnovy bylo 
jednak zlepšení stavebně technického stavu, zajištění bezbariérového přístupu, především však 
zachování a celková rehabilitace památkových hodnot objektu. Tento projekt byl spolufinancován 
z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury. Pro bezbariérový přístup se uplatnila 
dotace Ministerstva pro místní rozvoj a zbylá část byla hrazena z rozpočtu města. Celkové náklady na 
rekonstrukci dosáhly 27 milionů Kč.   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

původní stav 

dvorní trakt radnice s výtahem 

interiér 1.NP 
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Finanční podpora z Programu regenerace Příspěvek z MK (Kč) 

 
2018  

Obnova čelní, dvorní, západní štítové fasády, 
výměna okenních výplní, výměna klempířských 
prvků  

 
800 000 

 
2020  

Stavební úpravy radnice – II. etapa – obnova dvorní 
fasády, replika 3 ks kovových oken, oprava krovu a 
další související práce  

 
1 178 000 

 
2021  

Celková obnova objektu – II. ETAPA – obnova 
stávajícího interiéru (dveře, zárubně, prahy, 
skládané podlahy) a restaurování čtvercové 
dýhované podlahy  

 
557 000 

místnost starosty 
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RODNÝ DŮM SIGMUNDA FREUDA 
ul. Zámečnická č. p. 117, rejst. číslo ÚSKP: 101582 

Významnou akcí v roce 2022 se stala obnova Rodného domku Sigmunda Freuda, světoznámého 
zakladatele psychoanalýzy, která navázala na instalaci nové výtvarné a interaktivní expozice jeho 
proslulé pravnučky Jane McAdam Freud v interiérech domu s názvem „Muzeum myšlení“.   

 
 

 

 

 

 

 

 

Dům, v němž se narodil 6. května 1856 světově známý zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, byl 
původně součástí souvislé uliční zástavby, při jejíž asanaci v 70. letech 20. století byl zachován jako 
jediný objekt. V průběhu let byla jeho dobová autenticita zcela setřena pozdějšími stavebními úpravami. 
Změnilo se i členění fasády vlivem nového rozvržení okenních otvorů. Objekt odkoupilo město Příbor od 
soukromého vlastníka v roce 2004 a následující rok byl zapsán Ministerstvem kultury do Ústředního 
seznamu kulturních památek ČR. „Malé město s obrovskými plány“, tak popisuje článek dobového tisku 
redaktor Lidových novin již v roce 2004, kdy Příbor začal o propagaci Freuda v jeho rodném městě více 
přemýšlet. Nová historie Rodného domku se začala psát v roce 2006, kdy byl objekt zrekonstruován  
a celou svou vnitřní i vnější architekturou se tak vrátil do 2. poloviny 19. století. Dokončená obnova 
rodného domku se stala krásným příkladem dobré praxe, za kterým stálo úsilí politiků, příborské 
radnice a zástupců památkové péče. Dům, kde se narodil Sigmund Freud, představuje typ stavby, 
kterou nezasvěcený mine bez povšimnutí, zatímco zasvěcený se za ní ohlédne v úžasu. 

Stále přetrvávající mezinárodní ohlas i velká popularita zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda 
motivovaly město Příbor v roce 2021 k vytvoření nového vizuálně atraktivního pohledu na svého 
slavného rodáka. Na novou podobu výtvarné a interaktivní expozice Freudové pravnučky Jane McAdam 

Rodný dům Sigmunda Freuda 
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Freud s názvem „Muzeum myšlení“ navázala v roce 2022 obnova samotného objektu, která zahrnovala 
sanaci zdiva, nátěr fasády, šindelové střechy a všech dřevěných prvků – oken, dveří a venkovní pavlače  
a dále obnovu komínů. S reinstalací expozice proběhly v jednotlivých místnostech i lokální 
restaurátorské práce, které spočívaly v obnově nátěrů a nástěnných maleb. 

Zatímco všechny předchozí příborské 
kulturní aktivity spojené s Freudem měly 
spíše historický, naučný nebo 
popularizační charakter, nová expozice 
nazvaná „Muzeum myšlení“ se vydala 
zcela odlišným směrem. Autorka výstavy 
přivádí návštěvníky do tajemného 
labyrintu skrytých psychoanalytických 
symbolů. Všechny tyto odkazy, jež jsou 
pevnou součástí naší každodenní 
existence, se tak v autorčině pojetí 
stávají i analýzou Freudova vlastního 
života. Záměrem autorčiny výstavy je 
myšlenka, že ne vše lze vyjádřit a popsat 
jednoznačně. Právě skryté významy jsou motivací k tomu, aby je 
návštěvníci Freudova příborského rodiště odhalovali nejen ve 
výstavě, ale i sami na sobě. 

Jane McAdam Freud v roce 2022 otevřela galerii s instalací svých 
dalších uměleckých děl v měšťanském domě č. p. 29 na náměstí 
Sigmunda Freuda, v přízemí funkcionalistického objektu bývalé 
prodejny obuvi (dříve Baťa). Výstava s názvem „Bodyscapes – 
umění, ne válka“ představuje několik abstraktních portrétů, které 
reflektují budoucnost s určitou mírou nejistoty zaviněnou 
epidemií koronaviru. V umění můžeme tyto těžké emoce zažít  
a pomoci je uvolnit.   
 
V plánu byly nové prohlídkové trasy, výtvarné kurzy a workshopy. 
Avšak úmrtí umělkyně dne 9. srpna 2022 ukončilo její angažmá ve 
městě, kde v poslední době žila. Její přínos k současnému umění, 
sochařství a konceptuálnímu myšlení bude žít dál v Rodném domě 
Sigmunda Freuda a v její galerii v Příboře, jako kreativní prostor propagující propojení mezi uměním 
a psychoanalýzou, který se Jane podařilo vytvořit před jejím odchodem. Současnou expozicí nabývá 
Rodný dům Sigmunda Freuda dalšího kulturního statusu. Vedle muzea a památníku se stává také 
výtvarnou galerií a labyrintem Freudových psychoanalytických teorií.  

 

 
 
 
 
 
 

výstavní prostor  

v domě č. p. 29 

výstavní prostor v Rodném domě S. Freuda 

Jane McAdam Freud (1958–2022) je oceňovaná multidisciplinární umělkyně a myslitelka, dcera Luciana Freuda a pravnučka 
Sigmunda Freuda. Její přínos pro současné umění, sochařství a konceptuální myšlení je uznáván mezinárodně. Díla Jane 
McAdam Freud jsou vystavena ve významných soukromých a veřejných sbírkách, včetně Britského muzea, Victoria and 
Albert muzea, Ashmoleann, Fitzwilliam a Brooklyn muzea a také jsou součástí archivů Národní galerie v Londýně. Jane byla 
reprezentovaná také v Gazelli Art House v Londýně a CE Contemporary Gallery v Miláně.  
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FARA  
ul. Stojanova č. p. 364, rejst. číslo ÚSKP: 47013/8–2311 

Příspěvky z Programu regenerace jsou postupně a pravidelně čerpány i na církevní objekty. Celková 
obnova fary ve Stojanově ulici začala v roce 2018 a stále pokračuje po etapách dle projektu Ing. arch. 
Tupého. Stávající klasicistní vzhled fary je výsledkem přestavby barokního objektu z roku 1820. Fara 
vždy sloužila původnímu účelu, ale i přes provádění základní údržby, objekt pomalu chátral. Zvrat nastal 
právě v roce 2018, kdy nechal farář objekt staticky zajistit, dále následovala výměna všech okenních 
výplní a v letech 2021–2022 obnova fasády ze severní a západní strany včetně zhotovení kopie 
původních vstupních dveří. Prostory slouží jako obydlí kněze, pro farní společenství, zkoušky scholy 
nebo chrámového sboru. Obnova exteriéru pomalu navrací historickému objektu jeho důstojný vzhled.   

 

 
 
 
 
   
 

 

 
 
KOSTEL SV. KŘÍŽE  
ul. Místecká, rejst. číslo ÚSKP: 30681/8–1663 

Roku 2022 následovaly restaurátorské práce na malovaných vitrážích 
v presbytáři kostela sv. Kříže. Jedná se o zděný podélný jednolodní 
kostel s odsazeným, polygonálně uzavřeným presbytářem a řadou 
gotizujících prvků, postavený na poč. 17. století  
v bezprostřední blízkosti náměstí. Novodobé opravy kostela dovršily 
práce jako je obnova nátěru v letech 1994–1995, restaurování 
kamenného renesančního epitafu v interiéru kostela a nátěr střechy 

původní stav fary 

kostel sv. Kříže 
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a klempířských prvků v roce 2017. Kostel se v současné době nalézá ve špatném stavu a zasloužil by si 
celkovou obnovu. Přednost v tuto chvíli však získaly právě vitrážová okna, jejichž stav by se rychle 
zhoršoval. Okenní otvory s vitrážemi obdélníkového tvaru zakončené obloukem jsou umístěné 
v prostoru presbytáře kostela. Vitráže z barevného katedrálního skla znázorňují vlevo od oltáře postavu 
Bolestné Panny Marie a vpravo od oltáře obraz sv. Jana Evangelisty. Celé vitráže jsou bohatě malované 
s malovanou bordurou po obvodu. Středové okno za oltářem je tvořeno z různobarevných kruhovitých 
ornamentů.  
 
Některé části byly poškozeny mechanicky v podobě prasklin či chybějícího skla, narušena byla  
i sklomalba. V restaurátorské dílně Pavla Bruštíka v Zábřehu na Moravě byly připraveny 
vyjmuté jednotlivé výplně jak s figurálním motivem i ornamentálním motivem. Tyto zde bylo 
možné si zblízka prohlédnout a určit míru poškození u jednotlivých skel, to bylo v tomto případě 
minimální. U poškozených částí, kde skla byla značně popraskaná nebo zcela chyběla, se místa doplnila 
kopiemi. To se týkalo především ornamentální vitráže. Silně degradovaná malba musela být znovu 
domalována. V závěru byla zrestaurovaná skla vsazena do nových olověných profilů. Pracím 
předcházela fotodokumentace a pečlivá příprava spočívající mj. i ve vyhotovení technického nákresu. 
Mozaiky jsou zajištěné z vnější strany kovovými sítěmi, aby se zvýšila jejich ochrana. Oprava vitráží 
kostela sv. Kříže byla téměř v plné výši hrazena z Programu regenerace. Kostel je využíván jako 
depozitář. Veřejnosti se otevírá pravidelně na svátek sv. Kříže, je zapojen do mezinárodního dne 
památek a sídel a do Dnů evropského dědictví. Umění zrestaurovaných vitráží tento okamžik setkání 
v jednolodní stavbě kostela zajisté pozvedne a vytvoří jedinečnou atmosféru, která je v každém denním 
světle mírně odlišná. Tato malovaná skleněná okna vznikla před více jak 100 lety a až dosud nebyla 
dotčena restaurátorským zásahem. Ten nyní zabezpečil jejich stav na další léta, stejně jako se to 
podařilo v roce 2017 při obnově vitráží v presbytáři kostela Narození Panny Marie a u vitráže nad 
vstupem kostela sv. Valentina.  

 
V roce 2022 byl proveden také stratigrafický průzkum 
interiéru i exteriéru kostela. Nález ukázal překvapivou 
bohatou výmalbu včetně figurálních námětů. Jedná se  
o rozsáhlé dochované malby barokního období na stěnách 
balkonu hudební kruchty, na svornících a kolem jižního okna 
v presbytáři. Nejzachovalejší nástěnné malby s figurálními 
výjevy datované do konce 19. století ukázaly sondy na 
vítězném oblouku v lodi kostela. Zda se jedinečný objev bude 
restaurovat a prezentovat lidem záleží na finančních 
možnostech majitele, tedy církve. V současné době probíhá 

návrh řešení na snížení zemní vlhkosti kostela.  

vitráže v kostele sv. Kříže 
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MĚŠŤANSKÉ DOMY 

Za podpory Programu regenerace v roce 2022 byla dále podpořena obnova střešního pláště památkově 
chráněného městského domu č. p. 16 v ul. Jičínské, kde nevyhovující „boloňský šindel“ z počátku 90. let 
20. století nahradila skládaná střešní krytina typu Dacora a dále obnova krovu, podlahy půdy  
a komínových těles městského domu č. p. 685 v ul. Nádražní.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÝPKA  
ul. Ostravská č. p. 764, rejst. číslo ÚSKP: 103152 

Nemovitou kulturní památkou je i objekt sýpky č. p. 764, 
který se sice nenachází v městské památkové rezervaci, 
ale v jejím ochranném pásmu, přesto však zasluhuje naši 
pozornost. Využitelnost technických památek je  
v současnosti velmi aktuálním problémem. Osud 
příborské sýpky dokládá obtížnou situaci mnoha 
podobných objektů, které ztratily v souvislosti s novým 
způsobem života své využití, které se neslučuje s tím 
dnešním. Řadě z nich dodnes hrozí zánik. V případě 
objektu sýpky v Příboře se ale památku díky iniciativě  
a pochopení nového vlastníka podařilo zachránit a najít 
pro ni nové kvalitní využití. Přestavovaným objektem je 
historická sýpka z 1. poloviny 20. století na okraji města 
Příbora, která byla v roce 2008 prohlášena za kulturní 
památku, a to jen díky obyvatelům města Příbora, jimž 
osud chátrající budovy nebyl lhostejný. Nový majitel začal 
sám s postupnou rekonstrukcí již v roce 2021. V celém 
procesu obnovy kladl zvláštní důraz na zachování 
autentických původních materiálů a tradičních 
řemeslných postupů. Výsledkem je obnovený interiér bez jakýchkoliv zásahů do její stavební podstaty. 
Vnitřní prostory, kde stropy podpírají řady dřevěných pilířů, jsou nezměněné, jedinečné a budí 
impozantní dojem. Objekt sýpky tak nadále zůstává velkoprostorovou stavbou s členěním pouze na 
podlaží a ukazuje svojí kulturně historickou hodnotu. V roce 2022 navazovala obnova části střešní 
krytiny a krovu, kterou město podpořilo ze svého příspěvkového programu s názvem Program Dědictví 
města Příbora částkou 240 tis. Kč. Opotřebovanou plechovou střešní krytinu nahradila hliníková střešní 
šablona PREFA.  

měšťanský dům č. p. 685 měšťanský dům č. p. 16  

sýpka 
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V rekonstruovaných prostorách zřídil majitel soukromé muzeum veteránů, které by do budoucna rád 
otevřel veřejnosti například ve významných dnech města. Překonáním otřepaného protikladu mezi 
historickým a modernistickým pojetím, kdy zde nevzniká kontrast například tím, že se k staré budově 
přidá ocel a skleněná konstrukce, byla nalezena ta správná atmosféra. Rekonstrukce exteriéru  
v současné době stále probíhá. Odvaha a vytrvalost majitele, který stojí za obnovou interiérů a trpělivá 
oddanost vysokým cílům je příkladem pro mnohé z nás. Sýpka, která je výraznou pohledovou 
dominantou ze směru hlavní příjezdové komunikace z Ostravy, se s novým zajímavým využitím může 
stát dalším turistickým tahákem města.  

 

OBNOVY VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MPR V ROCE 2022 
 
MĚSTSKÝ DŮM, č. p. 415 

ul. Nádražní 

Z dotačního programu města byly v roce 2022 dále 
podpořeny akce obnovy domu č. p. 415 ve Freudově 
ulici částkou 195 tis. Kč. Jedná se o přízemní volně 
stojící dům bývalé pekárny v centru města. Kořeny 
domu, původně bývalých městských jatek, sahají 
hluboko do roku 1591. Dům tvoří důležitý prvek 
urbanistické struktury města na jihozápadním obvodu 
městského historického jádra a pohledově se 
uplatňuje z významných míst vnitřního prostoru sídla. 
V roce 2021 vlastník zajistil statiku domu  
a rekonstrukci střešního pláště včetně krovu. Práce na 
obnově objektu provedené v letošním roce spočívaly  
v osazení všech okenních (26 ks) a dveřních otvorů  
(5 ks). Objekt v současné době prochází kompletní 
rekonstrukcí do původní historické podoby dle dobové 
historické fotodokumentace. Jedná se o komerční objekt, který bude sloužit jako provozovna bez 
rušivého vlivu v přízemí s bytovými jednotkami v podkrovní části. Náročná obnova bude pokračovat 
v příštím roce rekonstrukcí fasády.  

Zbylé finance z Programu Dědictví pro rok 2022 putovaly na obnovu okenních výplní u objektu č. p. 1 
v ul. Politických vězňů, č. p. 100 v ul. Lidické a č. p. 59 v ulici Karla Čapka. 
 
 

 

výstavní prostory sýpky 

dům, č. p. 415 
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HISTORICKÉ ULIČKY V MPR A OP MPR 

Nemalou zásluhu na oblibě místního Genia loci 
mají nepochybně zrekonstruované uličky pod 
farním kostelem a navazující uličky pod starým 
hřbitovem s dochovanou historickou 
zástavbou. Historické uličky jsou částečně na 
území MPR a částečně v ochranném pásmu 
MPR. Rekonstrukce ulic, kde původně živičný 
povrch i dosud neupravené pěší trasy 
nahradila nová žulová dlažba a dlažba z říčních 
kamínků, probíhaly po jednotlivých etapách. 
Některé chodníky ulic byly nahrazeny 
výhradně říčními valouny, čímž historická část 
graduje. V roce 2021 byly dokončeny stavební 
práce na rekonstrukci ulic Křivá, Tržní a Pod 
Hradbami pod starým hřbitovem a ulice K. H. Máchy pod kostelem Narození Panny Marie, kterým 
předcházely rekonstrukce ulic V Kopci, Stojanova, Josefa Hory a Remešova (2013–2014) dle zpracované 
projektové dokumentace "Stavební úpravy uliček pod kostelem v Příboře" z roku 2013.    
 
Zdařilým způsobem byla v roce 2020 provedena rekonstrukce kamenné opěrné zdi, jejíž součástí byly 
stavební úpravy spojovací uličky Farní s nábřežní ulicí Smetanovou, kde vzniklo schodiště z pískovcových 
schodišťových stupňů s oblázkovou dlažbou a zábradlím, kde pozvolna vstoupají vrstevnice až  
k farnímu kostelu Narození Panny Marie. Nová spojovací ulička rozšířila možnosti procházek napříč 
historickou částí města a nabídla atraktivní rozhledy na řeku Lubinu a východní část města.  
 
Na rekonstrukci ulic navázala i obnova schodiště v ul. Úzké v roce 2022, kde stávající poškozený povrch 
z godulského pískovce nahradily žulové schodišťové stupně a podesty z valounkové štětové dlažby. 
Zvolený materiál byl vybrán tak, aby byl v souladu s podmínkami památkové péče a aby korespondoval 
s podobou schodišť a zadláždění uliček v přilehlém okolí. Typická křivolakost a malebnost obnovených 
dlážděných uliček spolu s dochovanou nízkou zástavbou vytváří nezapomenutelnou romantickou 
atmosféru. Celková délka rekonstrukce komunikací navracející se do historické podoby, které proběhly 
v roce 2020–2022, byla cca 550 m. Chybí ještě opravit ulici Žižkovou a spojovací uličku v Kopci–Žižkova. 

ul. K. H. Máchy 

schodiště propojující ul. Farní  
a Smetanovou 
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VÝZNAMNÉ OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK Z PŘEDCHOZÍCH LET 
 
PIARISTICKÝ KLÁŠTER A ZAHRADY  
(celková obnova, včetně propojení s ulicí K. Čapka, dokončena v roce 2016) 

Mimořádným počinem města se stala obnova nejrozsáhlejší památky piaristického kláštera situovaného 
východně od centra města. Piaristický klášter nechal postavit biskup Karel II. z Lichtenštejna v roce 
1694. Klášterní trojkřídlí barokní objekt, dílo architekta Giovanniho Pietra Tencally, spolu s vnitřní 
francouzskou zahradou dosud napovídá, s jakou důkladností stavbu kdysi prováděli. Celková obnova 
kláštera probíhala od roku 1997 a trvala celých 
20 let. Při opravách byla odkryta původní barokní 
iluzivní výmalba a původní oblázková štětová dlažba 
z říčních kamenů z řeky Lubiny. Budova, dokončená 
v roce 2012, postupně ožívala a městu přinesla 
reprezentativní prostory pro svatby či zasedání 
zastupitelů, koncerty a přednášky, pro knihovnu, 
uměleckou školu a příspěvkovou organizaci muzea 
Novojičínska, včetně depozitáře se zaměřením na 
regionálie města.  

V roce 2015 na projekt navázala revitalizace 
piaristických zahrad podle projektu týmu Ing. Pavly 

ul. Křivá 

vstupní objet z ul. Karla Čapka 

ul. Křivá ul. Tržní 

ul. Pod Hradbami 

ul. K. H. Máchy 
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Kašubové a Q studia Nový Jičín, kde vznikl unikátní kousek zahradně architektonického umění. Zahrada 
se proměnila na originálně koncipovaný a obyvateli hojně navštěvovaný veřejný prostor. Následné 
zpřístupnění z ulice Karla Čapka, přikoupením přiléhajícího objektu a jeho následnou rekonstrukcí v roce 
2016, vytvořilo přímé pěší propojení zahrad i budovy kláštera s náměstím Sigmunda Freuda. Příborští 
s novým vstupem do zahrad ukončili 20 let dlouhou a nákladnou opravu největší kulturní památky ve 
městě piaristického kláštera. Součástí nově vybudovaného vstupu bylo i vytvoření dalšího zázemí pro 
návštěvníky areálu zahrad – kryté posezení, veřejné toalety, WC, stojany na kola, bezbariérový vstup, 
informační panely.  

Zahrada se stala významným městským multifunkčním prostorem, který slouží jak ke kulturním akcím, 
svatbám, tak i k individuálnímu odpočinku, setkávání a rozjímání. Zasazení díla zahradní a krajinářské 
tvorby do celkového kontextu místa s podtržením zajímavých prvků ocenila odborná porota druhým 
místem v soutěži Park roku 2017. Soutěž pořádá každoročně Svaz zakládání a údržby zeleně, který je 
hlavním školitelem odborné veřejnosti na našem území. Tyto realizace považujeme za skutečně krásné 
příklady dobré praxe.  
 
Dnes je piaristická zahrada především oázou klidu v těsném sousedství centra města a jeho náměstí. 
Centrálním prvkem travnaté plochy je jezírko s fontánou připomínající dobu, kdy piaristé v zahradě 
chovali kapry. Odclonění sousedních domů tvoří výsadba ovocných stromů, evokující bývalou štěpnici. 
Poetičnost místa doplňují trvalkové záhony podél západního křídla budovy, treláže rozvoní růže.  
V piaristických zahradách se pravidelně konají společenské akce – svatební obřady, kurzy tance, módní 
přehlídky, výstavy, pod krytým pódiem se konají komorní koncerty apod. Atmosféru zahrady dotvářejí i 
líbezné tóny skladeb žáků hudebního oboru základní umělecké školy sídlící v objektu. Obnova komplexu 
piaristického kláštera je ukázkou, jak zdařilá může být realizace, když se sladí kvalitní projektanti, 
restaurátoři a realizátoři. Přes veškeré peripetie a dlouhý čas, který rekonstrukce potřebovala, 
piaristický klášter rozkvetl v klenot a právem mu opět patří jeho vůdčí úloha v kulturním  
a společenském dění města. Obnova zahrady spolu s klášterem, jehož oprava byla dokončena v roce 
2012, patří svým rozsahem a významem k největším akcím svého druhu na území Moravskoslezského 
kraje. 
 

piaristické zahrady 
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MĚSTSKÉ DOMY  
(obnovy z let 2019 a 2021) 

Z předchozích obnov měšťanských domů, které jsou kulturní památkou, nesmíme opomenout tzv. 
„Dům s duší“ č. p. 38 s dvorním traktem v ul. Místecké s neopakovatelnou atmosférou interiérů, který 
majitelé velmi příkladným způsobem v průběhu posledních let rekonstruovali na originálně zařízené 
apartmány. Realizace postoupila do celostátního kola za Moravskoslezský kraj v soutěži Památka roku 
2019 v kategorii „velké rekonstrukce“, kterou každoročně uděluje Sdružení historických sídel 
mimořádně vydařeným a významným obnovám. Stejnou příčku o dva roky později obhájila i obnova 
městského domu č. p. 266 v ul. Křivé se svou netypickou a ojedinělou fasádou s bohatou zdobnou 
štukovou výzdobou, která je příkladem ohlasu velké architektury v pololidovém stavitelství.  

  
 
UMĚLECKÁ DÍLA  
(akce obnovy z roku 2021) 

Jako velmi zdařilá akce se jeví nově zrestaurované 
sousoší Panny Marie v centru náměstí, které v roce 
2021 prošlo komplexním restaurátorským zásahem. 
V havarijním stavu se nacházely především 
architektonické části balustrády, které byly výrazně 
staticky nestabilní. Povrch kamenného materiálu 
pokrývala silná vrstva biologického nánosu. Obnova 
spočívala v důkladném zpevnění kamene 
a ve vhodném doplnění chybějící a poškozené 
profilace i modelace. Na závěr ozdobila sochu nově 
pozlacená svatozář Madony a Ježíška. Postavu sv. 
Rocha doplnil chybějící atribut poutnické hole 
opět v pozlacené úpravě, která spolu se zlacenými 
atributy Panny Marie a Ježíška a s pozlaceným 
hrotem praporce vytváří novou barevně ucelenou 
kompozici.  
 
 
 
 
 
 
 

dům č. p. 38 dům č. p. 266 

sousoší Panny Marie 
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Téhož roku se opravy dočkala i sousední kašna – fontána se 
sochou sv. Hygie, která je vedle sousoší Panny Marie další 
dominantou odpočinkového prostoru historického středu 
náměstí. Celek je kvalitní ukázkou umělecké litiny inspirovanou 
renesančními kašnami. Socha Hygie v životní velikosti 
představuje stojící akt mladé ženy s drapérií. Na pravém rameni 
přidržuje amforu, která je zakončena menší mísou, z níž přetéká 
voda do velké mísy. Opravená kašna slouží nejen jako prvek 
oživující prostředí, který navíc dokládá široké použití litiny  
v sériovém zpracování v 19. století, ale rovněž jako zdroj vody.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VÝZNAMNÉ OBNOVY V RÁMCI OCHRANNÉHO PÁSMA MPR Z PŘEDCHOZÍCH LET 
 
Nelze nezmínit významné dominanty situované na hranici památkové rezervace, které výrazným 
způsobem dotvářejí vnímání historické zástavby centra města. V roce 2016 byla dokončena náročná 
rekonstrukce kulturního domu a jeho přilehlého prostranství. Budova se svým vzezřením vrátila do 
doby svého vzniku, kdy se formovaly tendence k pluralismu a čerpání z pozdních stylových fází 
historismu. Obnovou vnějšího pláště prošla v letech 2019–2020 dominantní budova základní školy na 
ulici Jičínské. Při realizaci oprav se kladl důraz především na zachování neorenesančního charakteru 
budovy a zdůraznění role této historicky a architektonicky cenné stavby v urbanismu obce.  
  

fontána se sochou sv. Hygie 

kulturní dům ZŠ Příbor, Jičínská 
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Zajímavým prvkem dotvářející kolorit panoramatu historického jádra je i nová pěší lávka přes řeku 
Lubinu, spojující historické centrum s místní částí Benátky. Realizace proběhla v roce 2018. Lávka, která 
vzešla z architektonické soutěže v roce 2015, má jedinečnou segmentovou konstrukci první svého druhu 
na území České republiky. Je navržena jako minimalistický objekt bez jakéhokoliv vzepětí, a to při 
rozpětí 35 m. Dílo architektů Petra Teje, Marka Blanka a Jana Mourka se dočkalo v roce 2019 
významného ocenění v podobě čestného uznání za novostavbu v rámci XXVI. ročníku Grand Prix 
Architektů – Národní ceny za architekturu.  

 

 
HLAVNÍ DŮVOD K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A 
REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2022  
 
O Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace za rok 2022 město Příbor usiluje především 
z důvodu důsledného naplňování Programu regenerace MPR a pokynů Ministerstva kultury. Město 
Příbor dlouhodobě a systematicky provádí opravy kulturních památek, ostatních budov v MPR, pomníků 
a kamenných křížů, ale také chodníků, komunikací nebo veřejného osvětlení, informačního  
a orientačního značení v souladu s historickým rázem města. Obdobná je i situace v rámci veřejných 
prostranství a zeleně. Město realizuje spoustu zajímavých projektů a pořádá se zde řada sportovních  
a kulturních akcí spjata s historickým centrem města jako jsou dny EHD, Mariánská pouť, Otevřené 
chrámy aj., koncerty, přednášky, pravidelné komentované prohlídky historického jádra města nebo 
například Příborský běh, který závodníky zavede do úzkých historických uliček kolem kostela Narození 
Panny Marie a tajemných příborských zákoutí. Všechny tyto aktivity vedou k celkové harmonizaci  
a revitalizaci celého území města Příbora. Nejvýznamnějším počinem z hlediska památkové péče v roce 
2022 bylo dokončení nákladné rekonstrukce funkcionalistické radnice. Její postupná obnova byla 
dokončena právě opravou sklepních prostor v roce 2022. Roku 2022 se další významnou akcí stala 
obnova Rodného domu Sigmunda Freuda.  

 
 

lávka přes řeku Lubinu 
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DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU SE HLÁSÍME Z TĚCHTO DŮVODŮ 
 

• Mnohaletá systematická péče o území Městské památkové rezervace, která zahrnuje nejen kulturní 
památky, ale i ostatní objekty a veřejná prostranství, včetně jejich vybavení a vzhledu, kde se 
v posledních letech daří zapojovat i odbornou i širokou veřejnost v rámci dnů „Vycházky se 
starostou“, které jsou hojně navštěvované. 

• Dokončení stavebních úprav funkcionalistického skvostu radnice, které započaly v roce 2018. 

• Propagace významné osobnosti S. Freuda prostřednictvím nové expozice jeho pravnučky McAdam 
Freud s názvem Muzeum myšlení. 

• Dokončení stavebních úprav historických uliček pod starým hřbitovem a dokončení II. etapy 
stavebních úprav uliček v okolí farního kostela Narození Panny Marie. 

• Město Příbor, přikoupením zchátralého objektu a jeho následnou rekonstrukcí včetně jeho 
prostranství přiléhajícího k ulici Karla Čapka v roce 2016, završilo přímé pěší napojení piaristických 
zahrad na historické centrum a vytvořilo harmonický kompoziční celek zeleně uprostřed města. 
Příborští s novým vstupem ukončili 20 let dlouhou a nákladnou opravu největší kulturní památky ve 
městě piaristického kláštera, který byl otevřen již v září 2012. 

• Oživení centra města pořádáním kulturních a společenských aktivit, historických akcí, Příborského 
běhu či venkovních výstav prostřednictvím umělecky ztvárněných výstavních prvků, které lze chápat 
i jako kovové sochy. 

• Město Příbor v tomto roce investovalo nemalé finanční prostředky do oprav kulturních památek, ale 
i do studií, projektových dokumentací, průzkumů, které budou následovně využity v dalších letech.   

• Město Příbor také investovalo do plánování využití objektů v majetku města, ale i do studií 
využitelnosti a zajištění stavebně technické zprávy soukromých měšťanských domů č. p. 44 a 45 na 
náměstí Sigmunda Freuda, které jsou ve špatném stavu a které se v posledních měsících staly 
předmětem úvah zastupitelů ke koupi pro zajištění budoucí záchrany těchto památek. 

• Městu se daří prohlubovat spolupráci s neziskovými organizacemi především na akcích, pořádaných 
s cílem poznání historie a současnosti města a jeho nejbližšího okolí.  

• Palčivým tématem byla v roce 2022 budoucnost muzea CETRAT v Příboře (provozováno MSK), 
kterému hrozilo přemístění do nového projektu v Nové Horce. Díky velkému úsilí města, které 
jednoznačně ukázalo, že má o fungování CETRATU v našem městě zájem, se podařilo pobočku 
zachovat v Příboře. 

• Město Příbor, společně se zástupci památkové péče, aktivně komunikuje s investory, kteří realizují 
své podnikatelské aktivity v rámci památkově chráněného území. 
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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 2022. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 

 
V roce 2022 bylo na území města evidováno celkem 64 nemovitých kulturních památek 
zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. 55 památek se nachází  
v městské památkové rezervaci, 7 památek je v ochranném pásmu městské památkové rezervace  
a dva prvky drobné architektury se nacházejí mimo toto památkově chráněné území. Celkem 12 
kulturních památek je ve vlastnictví města a 5 je ve vlastnictví římskokatolické církve.  
 
Počet nemovitých kulturních památek se neustále zvyšuje. Od roku 2000 byly nově prohlášeny za 
kulturní památky 4 objekty. V současnosti je k prohlášení za kulturní památku navrženo 12 dalších 
objektů.  
 
Na podzim roku 2021 provedl Národní památkový ústav, ú. o. p. v Ostravě ve spolupráci s oddělením 
evidence nemovitých památek Generálního ředitelství NPÚ v Praze revizi zákresu hranic městské 
památkové rezervace Příbor. Principy provádění revizí hranic chráněných území byly stanoveny na 
metodickém jednání Generálního ředitelství NPÚ v Praze a Ministerstva kultury uskutečněném v roce 
2020. Revize spočívala v porovnání popisu hranic uvedených v textu Nařízení vlády ČSR č. 54/1989 Sb. 
ze dne 19.04.1989 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové rezervace  
s geodaty pro dotčené chráněné území, které NPÚ dosud poskytoval. Z výsledků revize vzešla nutnost 
uvést do souladu s textem Nařízení vlády průběh hranice v ulici Jičínské, kde byla hranice dosud 
zakreslena po vnějším okraji komunikace, nikoli po vnější hranici zástavby, jak je v textu vyhlášky 
uvedeno. Shodně bylo přistoupeno k začlenění ve vyhlášce uvedené vnitřní parcely chráněného území 
č. 176/1 v k. ú. Příbor, a to v jejím celém rozsahu z doby vydání nařízení, ověřeném podklady  
z Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracoviště Nový Jičín. Městská 
památková rezervace Příbor nyní zaujímá území o ploše přibližně 9,25. Společně s ochranným pásmem 
má MPR Příbor rozlohu cca 56 ha. 
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A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2022 v havarijním stavu, včetně důvodu havarijního 

stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

Na konci roku 2022 nebyly na území MPR Příbor evidovány žádné kulturní památky ve zcela havarijním 
stavu.  
 
Rozsáhlejší údržbu zasluhují tři objekty na území MPR. Jedná se o objekty č. p. 43, 44 a 45. 
Objekty č. p. 44 a 45 jsou ve vlastnictví jediného vlastníka (fyzické osoby), který provedl v minulosti 
alespoň nutná opatření, aby nemovitosti dále nechátraly. V současné době je snahou majitele objekty 
prodat. V tomto roce bylo snahou odkoupení objektů č. p. 44 a 45 do majetku města a jejich následná 
rekonstrukce s adekvátním využití v zájmu rozvoje města. Avšak v názoru na odkoupení nebyli 
představitelé města jednotní. Předmětné domy mají mimořádnou hodnotu i potenciál, jejich záchrana 
a budoucí využití budou projednávány i v příštím roce.  
Stav jednotlivých objektů a prvků drobné architektury je průběžně monitorován a vyhodnocován. Podle 
stavu a finančních možností jsou tyto zařazovány přednostně do realizačních plánů regenerace. 
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A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2022 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

Z 64 evidovaných kulturních památek jsou v současné době nevyužívány domy č. p. 44 a 45. Oba domy 
jsou v soukromém vlastnictví jediného vlastníka. Objekty jsou konstrukčně i funkčně propojeny, mají 
společné vnitřní schodiště. Majitel v minulosti objekty staticky zajistil, byla vyměněna střešní krytina  
a obnoven krov. V současné době je snahou majitele objekty prodat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENA ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ PRO ROK 2022 
MĚSTO PŘÍBOR 

26 

 

A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2022, se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

Významné stavební opravy a úpravy se uskutečnily v rámci 8 objektů situovaných v MPR  
a evidovaných jako kulturní památka. Jedná se o tyto objekty: 
 
1. RADNICE 

(náměstí Sigmunda Freuda, č. p. 19, rejst. č. ÚSKP 11369/8–3953) 

Urbanisticky dominuje jihozápadnímu rohu náměstí. Jedná 
se o jednu z nejhodnostnějších kulturních památek města 
Příbora. Modernistická budova z poloviny 40. let 20. století 
se v roce 1996 stala kulturní památkou a úřadu slouží 
dodnes. Funkcionalistická budova prošla v posledních letech 
náročnou rekonstrukcí, kterou město rozdělilo do dvou etap. 
V roce 2018 proběhla obnova fasády radnice z náměstí  
a ulice Jičínské. Díky podpoře Ministerstva kultury  
a Ministerstva pro místní rozvoj mohlo město v roce 2020 až 
2021 pokračovat další stavební etapou – fasádou dvorního 
traktu včetně úpravy dvora v návaznosti na zajištění 
bezbariérového přístupu. Obnovila se fasáda, vyměnily se 
okenní výplně za kopie stávajících a za repliky s ocelovými 
rámy dle historických fotografií. Opravy se dočkal i krov. 
Práce pokračovali v roce 2021, kdy byla přistavěna nová 
výtahová prosklená šachta do výklenku dvora a obnoven stávající interiér. Za velmi zdařilé lze 
považovat repase dveřních výplní, zárubní, obnovu a doplnění obkladů, dřevěných podlah, dlažby, ale  
i repasi původních litinových radiátorů. V roce 2022 pokračovaly práce v suterénu budovy a jeho 
adaptace na spisovnu a archiv městského úřadu. Po dlouhých letech dostala radnice svůj důstojný  
a reprezentativní vzhled. Celkové práce v rámci etap stavební obnovy objektu se do dnešní doby 
vyšplhaly na 27 mil. Kč. 

2. RODNÝ DŮM SIGMUNDA FREUDA 
(ul. Zámečnická č. p. 117, rejst. číslo ÚSKP: 101582) 

Významnou akcí v roce 2022 se stala obnova 
Rodného domku Sigmunda Freuda, 
světoznámého zakladatele psychoanalýzy, 
která navázala na instalaci nové výtvarné  
a interaktivní expozice jeho neméně proslulé 
pravnučky Jane McAdam Freud v interiérech 
domu s názvem „Muzeum myšlení“. Současná 
expozice je galerijního typu a návštěvník je zde 
konfrontován s výtvarně pojatou 
psychoanalýzou. Obnova samotného objektu 
v roce 2022 zahrnovala sanaci zdiva, nátěr 
fasády, šindelové střechy a všech dřevěných 
prvků – oken, dveří a venkovní pavlače a dále obnovu komínů. S reinstalací expozice proběhly 
v jednotlivých místnostech i lokální restaurátorské práce, které spočívaly v obnově nátěrů  
a nástěnných maleb.  

Nová historie Rodného domku se začala psát v roce 2006, kdy město objekt odkoupilo a po rozsáhlé 
rekonstrukci se celou svou vnitřní i vnější architekturou vrátilo do poloviny 2. poloviny 19. století. Od 
roku 2006 je objekt využíván jako muzeum Sigmunda Freuda. 
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3. FARA 
(ul. Stojanova č. p. 364, rejst. číslo ÚSKP: 47013/8–2311) 

Celková obnova fary ve Stojanově ulici začala v roce 2018 a stále 
pokračuje po etapách dle projektu Ing. arch. Tupého. Stávající 
klasicistní vzhled fary je výsledkem přestavby barokního objektu  
z roku 1820. Fara vždy sloužila původnímu účelu, ale i přes 
provádění základní údržby, objekt pomalu chátral. Zvrat nastal právě 
v roce 2018, kdy nechal farář objekt staticky zajistit, dále 
následovala výměna všech okenních výplní a v letech 2021–2022 
obnova fasády ze severní a západní strany včetně zhotovení kopie 
původních vstupních dveří. Prostory slouží jako obydlí kněze, pro 
farní společenství, zkoušky scholy nebo chrámového sboru. Obnova 
exteriéru pomalu navrací historickému objektu jeho důstojný 
vzhled. 

 
4. VITRÁŽE V KOSTELE SV. KŘÍŽE 
(ul. Místecká, rejst. číslo ÚSKP: 30681/8–1663)  

Závěrem roku 2022 byly dokončeny restaurátorské práce na obnově tří vitrážových oken z barevného 
katedrálního skla v prostoru presbytáře kostela sv. Kříže.  Kostel se v současné době nalézá ve špatném 
stavu a zasloužil by si celkovou obnovu. Přednost v tuto chvíli však získaly právě vitrážová okna, jejichž 
stav by se rychle zhoršoval. Vitráže znázorňující vlevo od oltáře postavu Bolestné Panny Marie a vpravo 
od oltáře obraz sv. Jana Evangelisty jsou bohatě malované s malovanou bordurou po obvodu. Středové 
okno za oltářem je tvořeno z různobarevných kruhovitých ornamentů. Některé části byly poškozeny 
mechanicky v podobě prasklin či chybějícího skla, narušena byla i sklomalba.  
U poškozených prvků, kde jsou skla 
popraskaná nebo chybí a jejich malba je 
silně degradovaná, byly ze všech vitráží 
odstraněny nečistoty a v závěru zasazeny 
do nových olověných profilů. Mozaiky jsou 
zajištěné z vnější strany kovovými sítěmi, 
aby se zvýšila jejich ochrana.  
 
Kostel je využíván jako depozitář. 
Veřejnosti se otevírá pravidelně na svátek 
sv. Kříže, je zapojen do mezinárodního dne památek a sídel a do dnů evropského dědictví. Umění 
zrestaurovaných vitráží tento okamžik setkání v jednolodní stavbě kostela zajisté pozvedne a vytvoří 
jedinečnou atmosféru, která je v každém denním světle mírně odlišná. 
 

5. MĚŠŤANSKÝ DŮM č. p. 16 – OBNOVA STŘEŠNÍ KRYTINY   
(ul. Jičínská č. p. 16, rejst. č. ÚSKP: 27799/8–2299) 

Jednopatrový rohový městský dům ukončující řadovou 
zástavbu jižní části ulice Jičínské, která ústí do náměstí.  
V letošním roce byla provedena celková rehabilitace 
střešního pláště včetně klempířských prvků. Původně 
zcela nevhodná krytina z tzv. „boloňského šindele“ 
nahradila skládaná střešní krytina typu Dakora.  
Přízemní část objektu slouží pro komerční účely a další 
nadzemní podlaží jsou využívána pro bydlení. 
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6. MĚSŤANSKÝ DŮM č. p. 685 – OBNOVA KROVU, PODLAHY A KOMÍNOVÝCH TĚLES  
(ul. nádražní č. p. 685, rejst. č. ÚSKP: 28916/8–2308) 

Velký, volně stojící, jednopatrový dům obdélného půdorysu. Původně renesanční, barokně upravená 
obytná budova vlastníka sousedního mlýna.  
Objekt prochází postupnou rekonstrukcí. V letech 2020–2021 obnovena fasáda a restaurován 
pískovcový vstupní portál. V letošním roce proběhla obnova poškozeného historického krovu, podlahy 
půdy a komínových těles. Obnova objektu bude završena v příštím roce výměnou betonové střešní 
tašky za keramickou. 
Přízemní část objektu slouží pro komerční účely, další nadzemní podlaží jsou využívána pro bydlení.  

 
 
 

7.  
8.  
9.  

 
10.  

11.  
12.  
13.  
14.  

 
7. MĚŠŤANSKÝ DŮM č. p. 14 – OBNOVA DVORNÍ FASÁDY  
(ul. Jičínská, č. p. 14, rejst. č. ÚSKP: 20630/8–2297) 

Jednopatrový měšťanský dům s podloubím a atikovým patrem.  
Obnova omítek vnějšího zdiva, byl proveden nový fasádní nátěr.  
Přízemní část objektu slouží pro komerční účely, další nadzemní podlaží jsou využívána pro bydlení. 
 
8. MĚŠŤANSKÝ DŮM č. p. 1 – OBNOVA OKENNÍCH VÝPLNÍ 
(ul. Politických vězňů, č. p. 1, rejst. č. ÚSKP: 37293/8–2300) 

Obnova okenních výplní – obnova dvou kusů kastlových oken.  
Přízemní část objektu slouží komerčním účelům, další nadzemní podlaží jsou využívána pro bydlení. 
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A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2022 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. havarijní 

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

 
V roce 2022 nedošlo u žádného objektu v městské památkové rezervaci ani mimo ni ke zrušení 
prohlášení za kulturní památku. 
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A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2022 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 2022 nebyl žádný objekt prohlášen za kulturní památku. Město ve spolupráci s ú. o. p. NPÚ  
v Ostravě i nadále usiluje o zapsání níže uvedených 12 objektů: 
 

 Název Parcelní 
číslo 

Katastrální 
území 

Upřesnění místa 

1 areál tzv. starého hřbitova – 
návrh: Starý hřbitov s náhrobky a 
ohradní zeď 

1539/1 Příbor hřbitovní kaple 
sv. Františka Serafinskeho 
v areálu starého hřbitova je 
vedena jako kulturní památka 
pod rejstř. č. 42230/8–1662 

2 kamenný kříž z roku 1860 2518/1 Příbor ul. Frenštátská 

3 socha sv. Jana Nepomuckého 
z roku 1730 

3033/3 Příbor ul. Nádražní 

4 socha sv. Marka z roku 1899 3281/1 Příbor u č. p. 141 , ul. Jičínská 

5 kamenný kříž z roku 1779 3151 Příbor ul. Štefánikova 

6 soubor náhrobků za kostel sv. 
Valentina 

1378 Příbor ul. Lidická, za presbytářem 
kostela sv. Valentina 
(náhrobek Martina 
Křehkého, litinový krucifix, 
náhrobek Eduarda 
Stoklasa) 

7 kamenný kříž na novém hřbitově 
z roku  1850 

3231/1 Příbor  

8 socha sv. Jana Sarkandra z roku 
1733 

724/23 Klokočov u 
Příbora 

 

9 kamenný kříž  3163/32 Příbor místní část Prchalov 

10 socha sv. Jana Nepomuckého 
z roku 1903 

812/1 Klokočov u 
Příbora 

poblíž mostu  přes řeku Lubinu 

11 kamenný kříž s reliéfy z roku 1890 265/2 Hájov u mateřské školy 

12 dřevěný kříž s korpusem Krista  394/2 Hájov u Hájovského dvora 
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B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

 
B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2022 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

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

 
V městské památkové rezervaci nejsou žádné objekty ve zcela havarijním stavu. 
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B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2022, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

Většina objektů soukromých vlastníků v MPR je průběžně opravována. Větší opravy byly 
zaznamenány u objektu: 
 
1. DŮM č. p. 415, ULICE FREUDOVA, TZV. BÝVALÁ PEKÁRNA. 

Jedná se o přízemní volně stojící dům bývalé pekárny v centru města. Kořeny domu, původně 
bývalých městských jatek, sahají hluboko do roku 1591. Dům tvoří důležitý prvek urbanistické 
struktury města na jihozápadním obvodu městského historického jádra a pohledově se uplatňuje 
z významných míst vnitřního prostoru sídla.  
V roce 2021 byl objekt staticky zajištěn a provedena rekonstrukce střešního pláště včetně krovu. 
Práce na obnově objektu provedené v letošním roce spočívaly v osazení všech okenních (26 ks)  
a dveřních otvorů (5 ks). Objekt v současné době prochází kompletní rekonstrukcí do původní 
historické podoby dle dobové historické fotodokumentace. 
Jedná se o komerční objekt, který bude sloužit jako provozovna bez rušivého vlivu v přízemí 
s bytovými jednotkami v podkrovní části. Náročná obnova bude pokračovat v příštím roce 
rekonstrukcí fasády. 
 
2. DŮM č. p. 59, UL. KARLA ČAPKA 

Obnova okenních výplní.  
Přízemní část objektu slouží komerčním účelům, další nadzemní podlaží jsou využívána pro bydlení. 
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B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2022 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

 
V roce 2021 nedošlo v MPR k demolici žádného objektu. 
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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 2022. Uveďte významné akce, které byly v letech 2012–

2022 podniknuty ke zlepšení stavu. 

 
Město nadále rozvíjí kvalitní a dobře udržitelné plochy zeleně, které doplňují příjemnou atmosféru 
historického města. Přístupem města je dodržovat nejvyšší intenzitu třídy údržby právě ve středu 
města, které je pro všechny obyvatele a návštěvníky potkávacím bodem v rámci sídla. V centru je tedy 
dbáno na intenzivnější výsadbu trvalek a letniček, které v rámci roku proměňují prostor a dělají ho 
zajímavější a obytnější. Vybírány jsou rostliny vhodné pro rabatové záhony s nižším nebo žádným 
podílem travin, které se v historii ve výsadbách neobjevovaly. Voleno je často původní nebo přirozeně 
bližší druhové složení tak, aby výsadby korespondovaly s okolním prostředím.  
 
Příkladem může být údržba piaristických zahrad nacházejících se v komplexu piaristického kláštera. 
Piaristické zahrady vznikly v roce 2015 a v roce 2020 byla provedena větší dosadba ovocných dřevin 
v sadu či trvalek v bylinkovém parteru nebo rabatových záhonech. Vše s ohledem na umístění, funkci, 
ale především na vyznění historického místa. 
 
Dalším příkladem je pořízení zcela nového mobiliáře na náměstí v podobě nových keramických 
květináčů, které působí celistvým a kulturním dojmem a dodávají centru města novou atmosféru. 
Hliněné květináče, které nahradily dosavadní z vymývaného betonu, byly zakoupeny v roce 2022  
a v květnových, takřka letních dnech se rozzářily jasnými barvami letničkové výsadby. Letničky ve 
stejném duchu byly vysazeny i u sousoší Panny Marie na náměstí a v truhlících na radničních oknech. 
Pomocí zeleně se tak vytvořil opticky jednotný celek.  
 
Velmi výrazným prvkem je výsadba dřevin. V rámci sídla je občas velmi obtížné najít vhodné místo pro 
výsadbu nových dřevin, především z důvodu uložení inženýrských sítí. V případě nalezení vhodných míst 
se správa zeleně snaží vysazovat dřeviny vždy ve více kusech daného druhu či kultivaru v jedné lokalitě, 
tak aby se docílilo ucelenosti. Navrhovány a vysazovány jsou především listnaté dřeviny, které jsou pro 
historické sídlo vhodnější a lépe odolávají vnějším vlivům. Tyto dřeviny jsou vybírány na základě 
konzultace s památkovou péčí a na základě znalosti místa. Poslední dobou je snahou vybírat k výsadbě 
vyšší podíl kvetoucích stromů a keřů, které historické sídlo zjemní a zvýší biodiverzitu. Za příklad 
můžeme zmínit dosadby zeleně v roce 2022 v ochranném pásmu MPR. Jedná se o nové magnolie  
a památnou lípu v parčíku za ZŠ Jičínskou nebo 12 habrů na parkovišti před kulturním domem. V roce 
2021 byla doplněna alej topolů vlašských v počtu 11 kusů a muchovníků v parčíku u lávky. Důležitým je 
taktéž obnova zeleně kolem cestní sítě, zejména pak intenzivně využívaných komunikací. Město Příbor 
má většinu cest lemováno alejemi nebo liniovou výsadbou stromů. Snahou do budoucna je obnova 
dalších alejí za druhy stabilnější a hodnotnější, které budou nejen esteticky přínosné, ale taktéž splní 
další funkční aspekty, jako např. průchodnost pod korunami nebo zastínění části užívaného veřejného 
prostoru. 
 
Veškeré dřeviny, keře či trvalky jsou vybírány nejen s ohledem na estetiku okolního prostředí, ale taktéž 
s vědomím podmínek tohoto prostředí. V centru města bývají často velmi extrémní podmínky, zvlášť 
pak v posledních letech. Jde o extrémní teploty, ať už nízké či vysoké, nedostatek srážek apod. 
Veřejným prostranstvím a komunikacím v městské památkové rezervaci je ze strany města věnována 
velká a zasloužená pozornost. 
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VEŘEJNÁ ZELEŇ V MPR 
 
PIARISTICKÉ ZAHRADY  

Areál zahrad piaristického kláštera je druhou největší plochou souvislé zeleně v centru města Příbora  
a zároveň nedílnou součástí nejvýznamnější kulturní památky města, piaristického kláštera. Stavební  
a restaurátorské práce na obnově této historicky významné památky byly dokončeny v roce 2012.  
Poslední fází k dokončení celého areálu byla revitalizace zahrad, která proběhla v letech 2014 až 2015 
podle projektu týmu Ing. Pavly Kašubové a Q studia Nový Jičín. Cílem revitalizace zahrad byla obnova 
vycházející z křížové dispozice historické koncepce zahrad, včetně naznačení původních účelů 
jednotlivých ploch a objektů. Finální ztvárnění horní zahrady se odkazuje k filozofii piaristů a jejich 
působení v oblasti vzdělávání. Centrálním prvkem travnaté plochy je kašna s jezírkem, která připomíná, 
že mniši v zahradě chovali kapry. Dominantním prvkem druhé části zahrady je „suchý“ potok – kamenné 
koryto se záplavou květin a molo. Město v roce 2016 přikoupilo přiléhající objekt u dolní zahrady, který 
byl zrekonstruován do podoby vstupního objektu, kde vznikly i veřejné a volně přístupné toalety. Na něj 
navazuje bezbariérová trasa do zahrad. Tím se vytvořilo přímé pěší propojení zahrad i budovy kláštera  
s náměstím Sigmunda Freuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahrady se staly významným městským multifunkčním prostorem vytvářející pobytová místa 
nejrůznějšího charakteru – slouží jak ke kulturním aktivitám, koncertům, svatbám, tak i k individuálnímu 
odpočinku, setkávání a rozjímání. Zasazení díla zahradní a krajinářské tvorby do celkového kontextu 
místa s podtržením zajímavých prvků ocenila odborná porota druhým místem v soutěži Park roku 2017. 
Architektonické klání každoročně pořádá profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně. Hlavní důraz 
je v zahradách kladen na hlavní parter tvořený nízce střiženým trávníkem, po obvodu se nacházejí 
výsadby stromů jako fragment sadu s rabatovými záhony. Dále též bylinková zahrada. V roce 2020 byl 
vyhodnocen horší stav výsadeb a nutná dosadba trvalek, která na podzim roku 2022 byla vysazena po 
konzultaci s autorem díla. V dolní části zahrady, kde se nachází sad s loukou, byly po konzultaci 
s památkovou péčí dosazeny původní druhy ovocných dřevin. Tyto dřeviny aktuálně rostou současně 
s dožívajícími jedinci. Staré stromy budou káceny postupně, až na základě vyhodnocení úhynu či 
ohrožení pádem. Podobný princip byl využit u solitérního jasanu nacházejícím se na hlavním travnatém 
parteru zahrad. Strom začal náhle velmi usychat a dále schne. V roce 2021 byl odborně ošetřen a byla 
opravena vazba. dle stromu byl vysazen nový jerlín japonský (Sophora japonica), který je charakterově 
růstem a habitem podobný, vhodný jako solitér. Jerlín v budoucnu nahradí dožívající jasan.  
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Na území piaristických zahrad se nachází významný solitér, 
liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), který byl oceněn 
titulem památný strom. Strom je pravidelně ošetřován, aby byla 
prodloužena jeho životnost. V koruně stromu jsou instalovány 
bezpečnostní vazby, jejichž účinnost je pravidelně kontrolována. 
Poslední revize vazeb proběhla v roce 2017. Komplexnější rozsah 
ošetření spočívající jak v reinstalaci vazeb, tak i odbornému 
ošetření koruny stromu proveden v roce 2014.  
 
ZELEŇ V AREÁLU KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE  

Druhým upraveným prostorem je okolí kostela Narození Panny 
Marie u náměstí Sigmunda Freuda. Prostranství kostela je řešeno 
jednoduchou úpravou ve volných neformálních liniích s využitím 
trvalkových záhonů, keřů a bylin, které doplňují okolní zděnou 
křížovou cestu. Tato komplexní obnova zeleně proběhla v letech 
2011–2012. Úpravě prostranství předcházelo v letech 2010–2012 provedení obnovy ohradní zdi celého 
areálu, vybudování zpevněných ploch z oblázkové štětové dlažby, obnova kapliček křížové cesty, obnova 
Lurdské kaple a zrestaurování všech prvků drobné architektury – kříže a náhrobky, které jsou 
připomínkou zaniklého hřbitova. Zahrada kostela se svým klidným prostředím vybízí k zastavení, 
spočinutí, a ztišení, které může být čas od času narušeno úderem kostelního zvonu.  
 

 

ZELEŇ NA NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA 

Městská zeleň v centrální části náměstí byla v roce 2008 obnovena výsadbou 
4 ks kulovitých javorů (Acer platanoides ´Globosum´). Severní část náměstí 
pak lemuje výsadba 5 kulovitých javorů. K estetizaci tohoto veřejného 
prostoru přispívají od letošního roku kvalitně umělecky ztvárněné 
velkoobjemové hliněné květináče v různých velikostech, které nahradily 
původní z vymývaného betonu, ne zcela odpovídající historickému rázu 
města. V květnových, takřka letních dnech se nové květináče rozzářily jasnými 
barvami letničkové výsadby, která je tvořena rostlinami typu svíčkovec, 
kopřiva, povíjnice, vrbina, ostálka, kopretina, proso, pelargonie, petúnie a 
lobelka. Celistvý ráz náměstí doplňuje pestrobarevná výsadba ve stejném 
druhovém složení v truhlících na radničních oknech a v prostoru před 
sousoším Panny Marie, kolem něhož je udržován střihem nízký ornamentální 
živý plot. Květináče jsou rovněž umístěny před prostorem kulturního domu  
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a v budoucnu bude květináč umístěn také před informačním centrem. Tento projekt bylo možné 
realizovat i díky Programu rozvoje venkova. 
V zimních měsících budou v nových květináčích 
umístěny vánoční stromky menších velikostí, které 
budou doplňkem k osvětlení a výzdobě vánočního 
stromku v centru náměstí.  
 

 

ZELEŇ U RODNÉHO DOMU SIGMUNDA FREUDA 

V minulosti byly před Rodným domem Sigmunda Freuda 
vysázeny půdokryvné polyantní růže fialovorůžové barvy, 
které zajímavě barevně doplňují světle žlutou až krémovou 
fasádu domu. Letos k nim byly dosazeny jako podsadba 
tymiány, které navozují atmosféru malé předzahrádky na 
malém městě. V zadní části zahrady je vzrostlá hrušeň  
z původní výsadby před rekonstrukcí domu. Tato hrušeň má již 
řadu let prasklý kmen, ale i přes to dále kvete a plodí. Město ji 
chce u držet na místě až do poslední možné esteticky únosné 
doby. Ze severní strany je rodný domek s přilehlým trávníkem 
oddělen od centrálního parkoviště vždyzeleným buxusovým plotem.  
 
ZELEŇ NA PARKOVIŠTI U PŘÍJEZDU DO CENTRA MĚSTA  

V rámci opravy asfaltového povrchu parkoviště pod náměstím v roce 
2021 město zprovoznilo linii pro pěší v jeho severní části u křížení ulice 
Jičínské a Karla Čapka.  Chodník byl proveden v drobné žulové mozaice, 
jako je tomu na okolních chodnících. Nechybí ani zajištění vodících linií. 
Po severní straně chodníkového tělesa vznikl ostrůvek, který byl v roce 
2022 oživený extenzivním záhonem s náznakem rabata, který tvoří 
půdokryvné bílé růže, mavuně, denivky, cibuloviny a perovskie.  
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ZELEŇ PŘED PRODEJNOU POTRAVIN A BUDOVY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU NA JIČÍNSKÉ ULICI 

Pásy zeleně před prostranstvím prodejnou potravin a domem s pečovatelskou službou jsou pravidelně 
udržovány. Dřevinám i ostatním rostlinám je věnována pravidelná roční péče. V roce 2022 vznikl námět 
na novou úpravu prostranství zejména z důvodu rekonstrukce a zvětšování prodejních prostorů budovy 
COOP. Jelikož se budova i celý navazující veřejný prostor nachází ve velice frekventovaném místě  
u hlavní komunikační trasy směřující k náměstí a dále v kontextu okolních historických staveb jako je 
např. piaristický klášter, budova s informačním centrem či budova České pošta, byla zadána 
architektonicko-urbanistická studie ateliéru KLAR ve spolupráci s Ing. Pavlou Kašubovou, kteří navrhují 
proměnu adekvátní významu a reprezentativnosti daného místa. 
 
Kromě úpravy zpevněných ploch, zlepšení provozních vztahů, bezbariérovosti, nové zastávky  
a pobytové plochy se studie zaměřuje na zeleň, a to po obou stranách ulice, tedy i před fasádou 
piaristické koleje. Zajímavým prvkem je doplnění treláže na stěnu budovy DPS, kterou se opticky 
zjemní vizuál budovy a doplní vertikální zelené prvky pomocí popínavých rostlin. Výrazným bude 
obnovení a početné doplnění liniové výsadby stromů, okrasných třešní kolem ulice Jičínské. Takto 
umístěná hmota zeleně povede pohledy do historické části města a ke kostelu, sjednotí ráz ulice, který 
je roztříštěn různorodou výstavbou. Zeleň podrostového patra bude aplikovaná stálozelená výsadba 
doplněná o jarní cibuloviny. Na druhé straně ulice u piaristického kláštera se navrhuje realizace 
rabatových záhonů doplňující výsadbu okrasných třešní, které budou logicky navazovat a zvát do 
piaristických zahrad.  
 
ULICE KARLA ČAPKA  

Pro ulici Karla Čapka byla v roce 2018 zpracována studie, která prostor upravuje do tzv. obytné ulice. 
Tato ulice je důležitou spojnicí ve městě, propojuje náměstí, radnici, turistické centrum a piaristické 
zahrady. Záměrem je tuto část města esteticky pozvednout a upravit tak, aby byla přívětivější  
k uživatelům, zejména chodcům a cyklistům. V místě je navržena řada vegetačních prvků, mezi tím  
i výrazné doplnění stromového patra. Další stupně 
projektové dokumentace byly aktuálně odloženy  
a další řešení a doplnění projektu bude probíhat v roce 
2023. Součástí projektu je úprava prostoru kolem 
památníku Sigmunda Freuda, kde je v současné době 
souvislá výsadba jehličnatých a listnatých dřevin. 
Památník je dále lemován záhonem růží a každoročně 
je doplňován výsadbou letniček.  

HRUŠŇOVÁ ALEJ NA UL. LIDICKÉ  

Na ulici Lidické u tzv. německých domků roste 7 ks hrušní (Pyrus communis). 
Hrušně jsou v převážné většině v soukromém vlastnictví, ale jelikož jde  
o výsadbu v blízkosti chodníku a frekventované komunikace, město Příbor 
spolupracuje s vlastníky stromů a poskytuje odborné ošetření dřevin.  
 
V rámci MPR se nacházejí i dva prostory, které nejsou upravené  
a veřejnosti přístupné, a tím se stávají potenciálními místy k nové úpravě. 
Těmito místy jsou okolí kostelů sv. Kříže a sv. Valentina. Jde o úpravu zeleně 
kolem zadních traktů. Zapojení prostranství kolem kostelů do veřejného 
prostoru by přineslo další výhody z hlediska ekologie a estetiky.  
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VEŘEJNÁ ZELEŇ V OCHRANNÉM PÁSMU MPR  
 
MĚSTSKÝ PARK 

Městský park s amfiteátrem je největším parkem města, který leží na spojnici centra města, kulturního 
domu a hřbitova a přímo sousedí s hranicí MPR. Amfiteátr byl vybudován v roce 1995. Park plní řadu 
rekreačně kulturních funkcí především v souvislosti s konáním pravidelných festivalů a dechových 
orchestrů, a navíc je hodnotný existencí velmi starých dřevin různých druhů. Při vjezdu do parku z ulice 
Lidické roste památný strom lípy velkolisté, jehož ochrana 
byla vyhlášena roku 1996. Poslední komplexní odborné 
ošeření proběhlo v roce 2014 na základě zpracovaného 
dendrologického posudku. Do evidence významných 
dřevin města Příbora je zahrnut i platan javorolistý 
(výsadba r. 2003) a lípa velkolistá (výsadba r. 2004) 
rostoucí v parku. Další významné stromy jsou vždy 
vysazovány při nových významných událostech 
či významných výročích. Kromě původních druhů dřevin 
(lípa srdčitá, dub letní, bříza bělokorá, jasan ztepilý, habr 
obecný, javor klen) zde nalezneme i druhy introdukované např. katalpu trubačovitou, platan javorolistý. 
V porostu je rovněž zastoupeno i patro keřové. V průběhu deseti let byly v městském parku vysazovány 
stromy a keře, které postupně nahrazují či v budoucnu nahradí stávající dřevinný porost. Celkový dojem 
podtrhuje zrekonstruovaný amfiteátr, který v roce 2021 v souvislosti s oslavou 770 let historického 
města Příbora a Dnů evropského dědictví dostal novou fazónu.  
 
ZELEŇ U PENNY MARKETU A PŘED KULTURNÍM DOMEM 

Uprostřed parkoviště u Penny Marketu se mezi vydlážděnou plochou pro automobilové stání nachází 12 
zelených ostrůvků. Staré krátkověké dřeviny javory mléč, které zde stály ještě v roce 2020, byly 
z důvodu extrémních teplotních rozdílů proschlé a musely být odstraněny. Na podzim roku 2022 bylo 
v ostrůvcích vysázeno nové stromořadí v počtu 12 kusů habrů, čímž se vrátil zpět vegetační prvek, který 
vytvoří dostatek stínu. Habry město vybralo i z důvodu vysoké hladiny spodní vody. Jako podrost se 
uplatní okrasné traviny, které budou doplňovat výsadbu před kulturním domem. 
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PARK U LÁVKY 

Město Příbor se mimo jiné snaží rozvíjet přírodní, 
rekreační a pobytový potenciál řeky Lubiny, která 
protéká západně od historického centra  
a propojuje jej s krajinným zázemím města. Část 
nábřeží se nachází v ochranném pásmu městské 
památkové rezervace. Říční prostory jsou 
atraktivitou prostředí a jedním z významných prvků 
kompozice našeho města. Na břehu řeky Lubiny se 
nachází i parčík u lávky, který je velmi 
navštěvovaným místem. V roce 2015 byly v místě 
káceny přestárlé a zkřehlé trnovníky akáty (Robinia 
pseudoacacia). Dále park čekal na svou úpravu  
a nové napojení přes řeku v podobě nové lávky pro 
pěší spojující centrum města s místní částí 
Benátky.  Podobu nové lávky, její tvar a technické řešení, určila následující architektonická soutěž, která 
proběhla v roce 2015. Vítězný tým Petra Teje, Marka Blanka a Jana Mourka navrhl lávku jako 
minimalistický objekt bez jakéhokoliv vzepětí, a to při rozpětí 35 m a šíři 2,5 m.  Nosná konstrukce lávky 
z ultravysokohodnotového hladkého betonu, první svého druhu na území ČR, umožnila zeštíhlení 
konstrukce, což má nejen estetický efekt, ale také umožnila jeho uložení nad výšku stoleté vody. 
Realizace byla uskutečněna v roce 2018. Ve večerních hodinách dotváří atmosféru a prostředí prostoru 
nasvícení lávky integrované v masivním dubovém madle. Po lávce je vedena cyklostezka do centra 
města.  
 
V roce 2021 město přistoupilo k realizaci 
nového parčíku u lávky na základě studie 
vypracované v roce 2019, která si kladla za 
cíl zkvalitnění prostoru sloužící k relaxaci  
a odpočinku a zapojení nábřeží Lubiny do 
městského života. To bylo dosud využíváno 
jen jako průchozí bod k vodě za účelem 
krmení vodního ptactva bez možnosti 
spočinutí, hraní či odpočinku. Do místa bylo 
dosazeno 28 ks nových dřevin, z toho 11 ks 
topolů vlašských (Populus nigra ‘Italica‘), 
které jsou v této části skoro posledním 
dochovalým fragmentem obdobné výsadby 
(dříve zelené linie vysokých topolů lemovaly 
celé okolí řeky a některé hlavní ulice). Jelikož 
je park u lávky spíše přírodě blízkého 
charakteru, byly dosazeny v tomto duchu  
i další dřeviny, traviny či louky a cibuloviny.  

V roce 2022 navázala druhá etapa 
rekonstrukce tohoto parku, která zvýraznila nástupní bod do historického sídla, upozorňuje a dává 
prostor divákovi zhlédnout krásné panorama vyvýšeného historického centra. Prostranství tvoří 
odpočívadla s různými funkcemi. Jižní část parku doplňuje nový mobiliář ve formě velkých parkových 
lavic, jejichž lapidární tvar se promítá i v herním prvku rámové houpačky, která díky své jednoduché 
geometrické formě vytváří zajímavé průhledy na panorama města. Severní část parku, která má více 
odpočinkový charakter, je doplněna piknikovými stoly. Revitalizací parku vznikl kvalitní prostor pro 
oddech širokého spektra uživatelů.  
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PARK RUDOARMĚJCŮ 

Jedná se o atraktivní lokalitu podél toku řeky Lubiny s krásným výhledem na panorama města. Jeho 
hlavním motivem je pobyt pod korunami listnatých stromů, které jsou vysazeny téměř v rastru. Hustý 
porost převážně listnatých líp zajišťuje příjemný stín po celou denní dobu. V roce 2022 bylo provedeno 
odborné vyvětvení stromů, které zajistilo světlost ve spodní části porostu a tím nastavilo i lepší 
pobytovou pohodu, taktéž bylo umístěno 6 ks nových laviček. Do budoucna je plánována úprava parku, 
zejména v části zpevněných ploch a umístění nového mobiliáře v podobě šachovnicových stolů  
a odpočinkových lehátek pro podtržení klidového charakteru místa.  
 
LIPOVÁ ALEJ U ZDI STARÉHO HŘBITOVA 

Na podzim roku 2020 byla vysázena nová lipová alej v počtu 8 kusů lip velkolistých kolem zdi starého 
hřbitova, který je velmi starým a magickým místem s pozoruhodnou minulostí. Staré vzrostlé lípy 
napadené jmelím se město opakovaně snažilo ošetřit ozdravnými řezy, přesto už se je nepodařilo 
zachránit a v roce 2016 byly vykáceny. Nové lípy město vybralo mimo jiné proto, aby hřbitovu, na 
kterém dodnes probíhají také komentované prohlídky pro zájemce o historii, navrátilo původní 
atmosféru zeleného pozadí celého hřbitova.  
 
PARK U ZŠ NA UL. JIČÍNSKÉ  

V roce 2021 došlo k výsadbě většího počtu dřevin v ploše zeleně u ZŠ Jičínská, kde jsou umístěny i dva 
památníky. Záměrem bylo prostor probarvit. Zvoleny byly 
magnólie, které doplnily již stávající stromy  
a taktéž lípa. Ta nahradila odumřelý strom. Stromy jsou 
aktuálně vysázeny po obvodu zelené plochy tak, aby ji 
doplnily květem, ale zároveň nepřevyšovaly a nezastiňovaly 
zrekonstruovanou historizující budovu školy.  

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A KOMUNIKACE V MPR 
 
NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA 

Centrálním veřejným prostorem městské památkové 
rezervace je náměstí Sigmunda Freuda, které je koncipováno 
do tvaru obdélníku v mírně svažitém terénu. V roce 2010 
došlo ke generální obnově omítek podloubí všech domů na 
náměstí a k jejich výmalbě na náklady města. Zvýšená 
pozornost je věnována stavu oblázkové dlažby a povrchu na 
náměstí, které byly nově položeny v roce 2000. V téže době 
došlo k obměně inženýrských sítí.  
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K estetizaci tohoto veřejného prostoru přispívá kvalitně umělecky a řemeslně ztvárněné užitkové prvky 
mobiliáře jako jsou velkoobjemové hliněné květináče se sezónními výsadbami trvalek a okrasných travin 
nebo kovářsky zpracované mobilní výstavní panely, které slouží zároveň jako sochy a mobiliář 
k prezentaci venkovních výstav a zároveň obohacují veřejný prostor o stopu současného designu. Tyto 
umělecké prvky jsou autorským dílem místní 
umělkyně Christie Habermann, speciálně 
navrženým pro město Příbor. Jedná se  
o jednoduchý koncept prostupného kvádru, kde 
na jeho vnitřních stěnách je prezentována výstava, 
která je pravidelně obměňována. Jejich nosiče 
přispívají k oživení města. Rámy těchto výstavních 
panelů se znakem města současně vymezují 
zajímavé průhledy na památky historického 
náměstí. 
 
Vizuál veřejného prostoru náměstí 
ozvláštnil v tomto roce i nový tržní pult 
z dřevěné konstrukce, který doplnil již 
stávající pult z roku 2018. Prodejní pult 
využívá dispozice podloubí a je 
komponován a navázán na prostřední 
blízkost sloupu. Umístěním tržního místa 
do podloubí v roce 2018 se uvolnil prostor 
v ulici Zámečnické, kde je do budoucna zvažována zástavba při zachování 
půdorysné a hmotové stopy historické zástavby, která je stále respektována 
na aktuální katastrální mapě Příbora. 
 
Mezi další prvky mobiliáře patří lavičky historického rázu s litinovou konstrukcí, kovové odpadkové koše 
černé barvy na litinových sloupcích, stojany na kola nebo od roku 2022 nový informační a orientační 
směrníky nekonkurující charakteru prostoru ani architektonickému výrazu okolních objektů, ale naopak 
podporujících jejich důstojnou prezentaci. Na vzhledu stávajícího mobiliáře se přirozeně postupem času 
podepisuje zub času. Bohužel se často stávají i terčem vandalismu, kdy dochází k jejich záměrnému 
poškození. Mobiliář je tedy průběžně obnovován doplňován ve stejném provedení pro zachování 
jednotného stylu.  

 
 



CENA ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ PRO ROK 2022 
MĚSTO PŘÍBOR 

43 

 

ZAHRADY PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA  

Větší možností pobytového prostoru mohou 
místní i turisté nalézt v poklidných místech 
zahrad piaristického kláštera, kde vznikl 
unikátní kousek zahradně architektonického 
umění. Revitalizace zahrady, která probíhala 
v letech 2014 až 2015, ukončila poslední fázi 
obnovy celého areálu s budovou piaristického 
kláštera. Rozšíření původního areálu piaristů  
o dolní zahradu starého sadu vytvořilo 
předpoklad propojení zahrad i budovy kláštera 
s historickým jádrem města. Zahrada 
se proměnila na originálně koncipovaný  
a obyvateli hojně navštěvovaný veřejný prostor. Stala se významným městským multifunkčním 
prostorem, který slouží jak ke kulturním akcím, svatbám, tak i k individuálnímu odpočinku. Pod 
zakrytým pódiem se konají komorní koncerty a letní tančírny. Nechybí ani bylinková zahrádka, oblíbené 
místo svatebních obřadů. Atmosféru zahrady dotvářejí líbezné tóny skladeb žáků hudebního oboru 
základní umělecké školy, která sídlí v piaristickém klášteře.  

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ NA ULICI JIČÍNSKÉ 

Ulici Jičínskou vnímáme jako jednu 
z dominantních ulic, která vytváří 
charakteristické průhledy do blízkého 
centra s náměstím a kostelem. Je 
hlavní přístupovou tepnou  
a propojuje soubor významných 
památkových budov jako piaristický 
klášter, základní škola, gymnázium 
s centrem památkové rezervace. 
V minulosti před vstupem do budovy 
Masarykova gymnázia vznikla 
dlážděná plocha, na kterou byla 
umístěna busta T. G. Masaryka.  
V celém řešeném prostoru vzniklo pět 
nových parkovacích míst. Snahou 
města bylo sjednotit celkový výraz 
všech prostranství v MPR se 
zrekonstruovaným náměstím. Způsob 
zádlažby a použitý mobiliář (lavičky, 
litinové stojany na kola, litinové sloupky a litinové mříže 
ke stromům, odpadkové koše) odpovídají stávajícímu 
mobiliáři na náměstí Sigmunda Freuda. V roce 2021 
v návaznosti na akci "Bezbariérová trasa podél ulice 
Jičínské a úprava AZ u pošty – Příbor“ byl dobudován 
zastávkový pruh pro parkování autobusů včetně nové 
nástupní hrany, úpravy nástupiště a předláždění plochy 
před budovou pošty, dále došlo k zvýšení obrub a vytvoření hmatných pásů podél ulice Jičínské tak, aby 
vše plně vyhovovalo užívání těchto ploch imobilními osobami. V roce 2021 město zprovoznilo linii pro 
pěší v severní části parkoviště u křížení ulice Jičínské s ulicí Čs. armády. Nový chodník, který je hlavním 
komunikačním tahem do centra města, byl proveden v drobné žulové mozaice, jako je tomu na okolních 
chodnících. Po severní straně chodníkového tělesa vznikl ostrůvek, který byl v roce 2022 oživený 
extenzivním záhonem.  

ul. Jičínská 



CENA ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ PRO ROK 2022 
MĚSTO PŘÍBOR 

44 

 

 
AREÁL KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE  

Zajímavým veřejným prostorem je zahrada okolo 
kostela Narození Panny Marie s Lurdskou kaplí  
a čtrnácti kapličkami křížové cesty doplněná 
lavičkami k setkávání a odpočinku. Zahrada kostela 
se svým klidným prostředím vybízí k zastavení, 
spočinutí, a ztišení, které může být čas od času 
narušeno úderem zvonu. 
 
ULICE KARLA ČAPKA 

V současnosti se vedou diskuze nad vypracovanou studií – úpravy ulice Karla Čapka, jejímž cílem je 
zklidnění této komunikace a úprava prostoru ulice s cílem komunikačně propojit náměstí, radnici, 
turistické centrum a piaristické zahrady. Záměrem je tuto část města esteticky pozvednout a upravit 
tak, aby byla přívětivější k uživatelům, zejména chodcům a cyklistům. Studii vypracovala v roce 2018 
Ing. Pavla Kašubová zabývající se parkovou architekturou. V roce 2022 byla zřízena pracovní skupina 
čítající i zástupce památkové péče, která se zabývala dalším postupem v této záležitosti. Na další řešení 
a doplnění projektu musíme počkat do příštího roku. V tomto roce byla projekčně dokončena alespoň 
první etapa – bezbariérová trasa přes ulici K. Čapka, kde bylo již vydáno stavební povolení. Jedná se  
o přechod od TIC směrem k náměstí, který se pro chodce stane bezpečnější mimo jiné i díky zúžení 
vozovky v této ulici. Tato část je poslední v rámci bezbariérové trasy, která navazuje na bezbariérové 
úpravy radnice a prostor zastávky veřejné dopravy u budovy pošty na ul. Jičínské. 
 
Problematika veřejných prostor se v minulosti stala tématem ideové studentsko-architektonické 
soutěže v roce 2013. Záměrem vypsané soutěže, kdy město chtělo využít nezaujatého pohledu „zvenčí“, 
bylo také přinést nové neotřelé návrhy, které by byly vodítkem při řešení veřejného prostoru v městské 
památkové rezervaci. Součástí slavnostního vyhlášení byla také odborná rozprava na téma vztahu 
historického prostředí a moderní architektury. V roce 2015 zpracovalo město ve spolupráci s Nadací 
Partnerství koncepční dokument ve formě pasportu a manuálu pro tvorbu veřejných prostranství  
s cílem zatraktivnění a zkvalitnění života ve městě. Součástí obsahu je také návrh a doporučení pro další 
práci s jednotlivými veřejnými prostory.  
 

KOMUNIKACE V MPR 

Nemalou zásluhu na oblibě místního Genia loci mají nepochybně zrekonstruované spletité uličky pod 
kostelem Narození Panny Marie a navazující křivolaké uličky pod starým hřbitovem s dochovanou 
historickou zástavbou. Rekonstrukce ulic, kde původně živičný povrch i dosud neupravené pěší trasy 
nahradila nová žulová dlažba a dlažba z říčních kamínků, probíhaly po jednotlivých etapách, dle 
zpracované projektové dokumentace "Stavební úpravy uliček pod kostelem v Příboře" z roku 2013. 
Některé komunikace byly nahrazeny výhradně říčními valouny v celé ploše.  
 
V roce 2021 byly dokončeny 
stavební práce na rekonstrukci ulic 
Křivá, Tržní a Pod Hradbami pod 
starým hřbitovem a ulice K. H. 
Máchy pod kostelem sv. Kříže, 
které navázaly na předcházející 
rekonstrukce ulic Kašnice (2020), 
V Kopci, Stojanova, Josefa Hory  
a Remešova (2013–2014) Zdařilým 
způsobem byla v roce 2020 
provedena rekonstrukce kamenné 

ul. K. H. Máchy 
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opěrné zdi, jejíž součástí byly stavební úpravy spojovací uličky Farní s nábřežní ulicí Smetanovou, kde 
vzniklo schodiště z pískovcových schodišťových stupňů s oblázkovou dlažbou a zábradlím, kde pozvolna 
vstoupají vrstevnice až k farnímu kostelu Narození Panny Marie. Cena díla se vyšplhala na 5,2 milionu 
Kč. Nová spojovací ulička rozšířila možnosti procházek napříč historickou částí města a nabídla atraktivní 
rozhledy na řeku Lubinu a východní část města. Na rekonstrukci ulic navázala na podzim roku 2022  
i obnova schodiště v ul. Úzké, kde stávající poškozený povrch z godulského pískovce nahradily žulové 
schodišťové stupně a podesty z valounkové štětové dlažby. Typická křivolakost a malebnost 
obnovených dlážděných uliček spolu s dochovanou nízkou zástavbou vytváří nezapomenutelnou 
romantickou atmosféru. Celková délka rekonstrukce komunikací, která proběhla v roce 2020–2021 byla 
cca 550 m. Chybí již jen obnovit Žižkovou ulici a její propojení s ulicí v Kopci. Rekonstrukce se plánuje na 
rok 2023. 
 

DOPRAVNÍ SYSTÉMY 

Současný dopravní systém plní své funkce, nicméně je záměr posílit pěší, cyklodopravu, a naopak 
omezit individuální automobilovou dopravu. Vzhledem k tomu, že část hranic městské památkové 
rezervace je vymezena silnicí I/58, byla v minulých letech věnována velká pozornost úpravám této 
komunikace a přilehlých křižovatek. Například v roce 2012 byl s přispěním finančních prostředků EU 
realizován projekt Dopravní infrastruktura v okolí Masarykova gymnázia, nacházející se na hranici MPR, 
která zahrnovala komplexní rekonstrukci velmi frekventované a nebezpečné křižovatky u letadla, 
rekonstrukci autobusových zastávek nebo vybudování nových a bezpečnějších přechodů pro chodce.  
V rámci tohoto projektu bylo vybudováno i nové parkoviště, které má kromě stání pro osobní 
automobily i vyhrazena dvě místa pro autobusy. Byl tak vyřešen problém s parkováním návštěvníků 
města přijíždějících zájezdovými autobusy.  

Na konečnou podobu čeká ještě ulice Karla Čapka protínající centrum města, na kterou byla v roce 2018 
dokončena studie, o jejíž podobě se bude dále rozhodovat v roce 2023. Tato ulice je důležitou spojnicí 
ve městě, propojuje náměstí, radnici, turistické centrum a piaristické zahrady. Záměrem je tuto část 
města esteticky pozvednout a upravit tak, aby byla přívětivější k uživatelům, zejména chodcům  
a cyklistům.  

Pro zklidnění dopravy v centru města Příbora byla zcela zásadní realizace jihozápadního obchvatu města 
(2012) a nové propojení silnice I/58 s obcí Skotnicí, vedoucí z Kopřivnice přes Prchalov až do Ostravy 
(2020). Realizací těchto projektů se podařilo odvést tranzitní dopravu mimo zástavbu obce, snížit počet 
projíždějících osobních automobilů, a tím se zároveň snížila i zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. 
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C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2022. Uveďte významné akce, které 

byly v letech 2012 – 2022 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 

neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

 
Nejsilnějšími stránkami města v této oblasti je lokalizace města v příjemném okolním prostředí, 
neexistence větších ekologických zátěží nebo minimum negativních dopadů z větších průmyslových 
provozů. Také se snížil počet lokálních topenišť. Díky kotlíkovým dotacím vyměnilo kotel na pevná 
paliva za ekologičtější již přes sto domácností. Faktem, který přispívá k pozitivnímu hodnocení životního 
prostředí, je také rozsah veřejné zeleně ve městě.  
 
Stávající systém odpadového hospodářství funguje velmi dobře a získává mnohá ocenění 
v Moravskoslezském kraji (Skokan roku 2021 ve třídění odpadu, Odpadový Oskar za třetí nejnižší 
produkci odpadu v roce 2022, Aktivní obec v třídění elektra…). V rámci spolupráce se společností 
EKOKOM a. s. bylo město v roce 2013 vybaveno kompletně novými nádobami na třídění odpadu, které 
přispěly ke zlepšení vzhledu městské památkové rezervace. Tyto nádoby jsou pravidelně servisovány  
a stanoviště doplňována. Problematika odpadového hospodářství, ekologie a ochrany životního 
prostředí se v posledních letech oprávněně dostala do popředí obecního zájmu. V roce 2020 byly 
provedeny změny ve svozu komunálního odpadu s cílem snížení množství směsného odpadu, a naopak 
zvýšení množství vytříděných složek. Toto se úspěšně daří, což dokládají již zmiňovaná ocenění. Svoz 
komunálních odpadů v Příboře zajišťují Technické služby města Příbora, p. o. Odpady si město začalo 
samo svážet v roce 2019, kdy si pořídilo i vlastní svozové auto, jímž sváží všechny komodity ve městě  
i část okolních obcí.  
 
Město se může od roku 2021 pochválit 
novým Sběrným dvorem Příbor Točna, 
jehož součástí je také Re–use centrum na 
ul. Štramberské jihozápadně od 
intravilánu města, které získalo 
celorepublikové ocenění „Komunální 
projekt roku 2021“ a zajistilo možnost, jak 
nepotřebným, ale stále funkčním či 
opravitelným věcem zajistit druhý život. 
Jedná se o prodloužení životního cyklu 
věcí, které jinak často končí v odpadu 
a jsou následně likvidovány. Hlavním 
cílem zřízení takového centra je prevence 

vzniku odpadu ve městě, který je pro obce v rozpočtu 
častou ekonomickou zátěží. Občané mohou využívat sběrný 
dvůr k odevzdání všech typů odpadů (komunálních, 
nebezpečných, stavebních, objemných, elektrozařízení  
a světelných zdrojů včetně baterií i pneumatik). Všechny 
věci jsou na vstupu roztříděny na ještě využitelné do Re–use 
centra, separovatelné do nádob na plast, papír, sklo, textil, 
dřevo a jen netříditelný zbytek končí jako odpad. Vedle je 
umístěna také kompostárna, která zpracovává bioodpady 
od občanů, odpad z městské zeleně, také odpad rostlinného původu z domácností, který je svážen z tzv. 
kompostejnerů, hnědých nádob na bioodpad rozmístěných po městě i v zahrádkářských osadách. 
Hnědé popelnice na bio jsou také u všech rodinných domů.  
 
V letních měsících v roce 2019 proběhla v prostoru městského parku v Příboře analýza směsného 
komunálního odpadu za účelem zjištění hmotnostního zastoupení jednotlivých složek odpadu 
v celkovém směsném komunálním odpadu pod vedením proškoleného zástupce společnosti INCIEN. 
Vzorkování odpadu bylo doplněno o osvětovou akci pro žáky základních a mateřských škol, kterou 
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připravili a realizovali ve spolupráci s městem Technické služby města Příbora. Město Příbor 
v současnosti již vytřídí 60 % komunálního odpadu a tím patří již řadu let mezi sídla, jejichž občané 
produkují výrazně méně směsného odpadu, než je celostátní průměr. V roce 2021 to bylo v Příboře 132 
kg na obyvatele a rok, přičemž průměr v ČR je cca 194 kg, v Moravskoslezském kraji cca 184 kg.  
 
Každoročně se realizují různé akce vedoucí občany k ochraně životního prostředí. Město Příbor se 
zapojuje do celorepublikových akcí „Ukliďme Svět i Ukliďme Česko“, kdy odpadky na špatně přístupných 
veřejných plochách, hlavně u řeky či kolem obchvatu, chodí sbírat skauti i celé rodiny.  Na podzim se 
realizuje „Den bez aut“, který se pravidelně uskutečňuje na modelářském letišti na kopci u sv. Jana. Zde 
si děti mohou nejprve pouštět draky, poté se předvedou ukázky leteckých modelů, a končívá se 
opékáním špekáčků. Akce pořádaná ke Dni bez aut má přimět občany nepoužívat stále ke svému 
přesunu automobil, ale také alternativy ekologičtější – pěší chůzi, jízdu na kole, koloběžkách apod.  
 
Nedílnou součástí systému odpadového hospodářství v Příboře je informovanost a osvěta obyvatel 
města. V roce 2020 při pořízení uměleckých výstavních vitrín na náměstí vyplnila výstavní plochu 
výstava „CESTY ODPADU – KAM S NÍM?“, zaměřená na problematiku komunálního odpadu. Téhož roku 
byla podpora třídění komunálního odpadu rozšířena o nové originální propagační videospoty s hercem 
Svatoplukem Zatloukalem společně se starostou a místostarostou města Příbora, které zábavnou 
formou přibližují hlavní zásady separace komunálního odpadu. Tyto i dokumentární spoty o další cestě 
odpadu na třídící linku, na kompostárnu, k dalšímu využití či na skládku jsou stále ke zhlédnutí na webu 
města v sekci životního prostředí, kde lze nalézt veškeré informace ze všech oblastí ŽP. Každoročně se 
v městském parku koná také zábavně – vzdělávací akce „Den Země“ pro školy a školky v podobě 
různých informačních a vzdělávacích aktivit zaměřených na propagaci třídění odpadu a podporu 
ochrany životního prostředí. V rámci mezinárodního dne „Den Země“ se připojila i místní část Příbora 
Klokočov s prvním ročníkem akce „Čistá Lubina 22“ s cílem vyčistit naši řeku a především její břehy. 
 
K celkovému snižování odpadu přispívá také bezobalový obchod v centru města, který poskytuje kvalitní 
produkty bezobalovým způsobem. 

videospoty: „Příbor třídí“, 1 díl: Plasty 
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C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2022 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2012 – 2022 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

 

INFRASTRUKTURA MĚSTA 
 
Za posledních deset let byla v MPR provedena celá řada dílčích a celkových rekonstrukcí inženýrských 
sítí, na které ve většině případů navazovala úprava komunikací a veřejných ploch v majetku města. 
V současné době lze říci, že stav technické infrastruktury v MPR je velmi dobrý.  
 
Objem stavebních prací na obnově technické infrastruktury se v posledních letech soustředil zejména 
na náměstí, kde v roce 2020 probíhala u jižní fronty měšťanských domů rozsáhlá rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu, na níž v dalším roce navázala obnova dlážděných povrchů.  
 
Hlavní akcí, která odstartovala komplexní obnovu inženýrských sítí a povrchů komunikací a zpevněných 
ploch v MPR byla rekonstrukce náměstí Sigmunda Freuda v roce 2000. Na tu pak navazovaly další akce 
– byly obnoveny inženýrské sítě v ulicích a veřejných prostranství, na které navázala obnova povrchů – 
ul. Řehoře Volného (2001), Josefa Rašky (2002), Freudova (2005), Místecká (2000), Politických vězňů 
(2002), Jičínská (2004), Lidická (2003), Viznarová (2005), Kašnice (2010), uličky pod kostelem Nar. Panny 
Marie (2013–2014), ulice K. H. Máchy (2021). Některé ulice dosud postrádaly zpevněný povrch  
a inženýrské sítě zde byly zastaralé a někde zcela chyběly. Jedná se o lokalitu, která byla v 70. letech 
minulého století předmět diskuzí o možném vybourání a zástavbě bytovými domy. Nežádoucí asanační 
plány nebyly nakonec uskutečněny. Původní zástavba byla nakonec zachována a díky tomu zůstaly 
uličky ve své původní nezaměnitelné podobě. 
 
Po roce 2019 proběhlo na území města hned několik staveb zaměřených na obnovu a částečné rozšíření 
sítě veřejného osvětlení. Použité nové světelné zdroje jsou výhradně v technologii LED s teplotou 
chromatičnosti do 3000 K s cílem docílit minimalizaci světelného znečištění, která je dnes již 
standardem a v neposlední řadě přináší i výraznou úsporu spotřeby elektrické energie. Součástí tohoto 
osvětlení je i nasvětlení historických a kulturních památek a přilehlých historických uliček. Obnova 
starších svítidel za úspornější LED proběhla i na náměstí Sigmunda Freuda v roce 2021. 
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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 trvale hlášených obyvatel v MPR nebo v MPZ. 

                     2012              2022   

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

provozní dobu atp.? 

 

POČET TRVALÝCH OBYVATEL 
 
Počet trvalých obyvatel v roce 2012 v MPR             578 
Ve městě celkem      8739 
 
Počet trvalých obyvatel v roce 2022 V MPR             598 
Ve městě celkem                                                        8 345  
 
Počet trvalých obyvatel je odvozen od adresy trvalého bydliště. Počet skutečně žijících obyvatel v MPR 
je nižší. Část uvedených a započítaných obyvatel má adresu trvalého pobytu nahlášenou na Městském 
úřadě v Příboře, který se nachází v městské památkové rezervaci. 
 
V posledních letech dochází postupně ke generační obměně obyvatel na území MPR, což je způsobeno 
zájmem mladých lidí o pořízení vlastního bydlení v oblasti MPR a s tím související změnou majitelů 
nemovitostí. Dalším aspektem zájmu o bydlení v MPR je finanční podpora ze strany města při opravách 
a rekonstrukcích domů. Tato podpora je poskytována v rámci státního Programu regenerace MPR  
a městského programu Přidělování příspěvku vlastníkům domů /fyzickým osobám/ v MPR. V rámci 
městského programu jsou podporovány i objekty nacházející na území MPR nebo jeho ochranného 
pásma, které nejsou zapsány jako nemovité kulturní památky. 
 
V městské památkové rezervaci se nachází rovněž rozsáhlý areál bývalé Flussovy soukenické továrny 
mezi ulicemi Nádražní a Smetanovou. Tovární komplex má od roku 2022 nového majitele, který zde 
chce realizovat byty pro mladé rodiny. Tato společnost podepsala smlouvu na architektonickou studii se 
slavným polským architektonickým studiem KWK PROMES pod vedením architekta Roberta 
Konieczneho, který patří k nevýraznějším autorům současnosti a jeho návrhy sbírají četná ocenění. 
Revitalizace areálu povede k vyšší atraktivitě této části města, její zobytnění a pěší propojení 
historického jádra s nábřežím (centrum – nábřeží – lávka). Areál po rekonstrukci přispěje k dalšímu, 
potřebnému rozšíření městského bytového fondu. Realizace nových bytů v bezprostřední blízkosti 
středu města se může stát výrazným mezníkem v oživení historického centra. 

 
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
 
Turistické informační centrum (TIC) je v Příboře v provozu od 1. ledna 2000. Infocentrum plně spadá 
pod Městský úřad, odbor kultury, školství, sportu a cestovního ruchu. Od roku 2018 je umístěno 
v budově Jičínská č. p. 54 v bezprostřední blízkosti náměstí. TIC disponuje certifikátem skupiny B, 
zabezpečuje činnosti z oblasti turisticko – informačního a občanského servisu včetně veřejného 
internetu, možnosti kopírování, tisku, prodej vstupenek na kulturní představení v Příboře, 
komentované prohlídky a procházky s průvodci, které se konají pravidelně a jsou hojně navštěvované. 
Podporou komentovaných procházek městem a výstav přispívá město k zprostředkování obyvatelům  
i návštěvníkům města kulturní dědictví minulosti, a to přímo v prostředí památkově chráněných míst 
nebo kulturních památek.  
 
TIC se rovněž podílí na propagaci a budování image města vydáváním Měsíčníku města Příbora. Je 
otevřeno v pracovní dny od 08:00 do 17:00. V zimním období je otevírací doba zkrácena do 16 hodin.  
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O víkendech je kontaktní informační místo pro návštěvníky města zajištěno v Rodném domě Sigmunda 
Freuda v ul. Nádražní, který je otevřen celoročně mimo pondělí a těší se v posledních letech rostoucímu 
zájmu ze strany turistů a návštěvníků města. 
 
V roce 2019 byla zpracována studie využitelnosti objektu č. p. 54, která řeší potenciál dalšího využití 
objektu TIC (výstavní prostory, kavárna, sklad technických služeb, kancelářské prostory, byty)  
a zohledňuje prostorovou a funkční návaznost na okolní plochy včetně přímého propojení  
s piaristickými zahradami. V roce 2021 proběhla úprava 2. NP pro kancelářské prostory včetně 
sociálního zázemí. 

 

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 
 
Nové turistické ukazatele navádějící návštěvníky k známým lokalitám  
a památkám zaplnily v roce 2022 nejen historické centrum, ale také 
důležité vjezdy do města. Orientační systém v počtu 7 kusů byl instalován 
na místech původních směrníků, které byly ve špatném technickém stavu. 
Provedení ukazatelů barevně korespondující s historickým prostředím 
centra města je ztvárněno ve dvojjazyčném značení s piktogramy s vlastní 
unikátní ikonou těch nejdůležitějších památek města pro lepší navádění  
a snadnou orientaci zahraničních turistů. Město nadále pracuje na 
jednotném informačním systému směrovek k sídlům a objektům 
podnikatelských subjektů pro sjednocení vizuálního stylu.   
 

NAUČNÁ STEZKA MĚSTKOU PAMÁTKOVOU REZERVACÍ 
 
Dalším typem směrového značení jsou kovářská díla 
umělecké školy v Ostravě doplňující informativní tabule 
u zájmových bodů, která jsou součástí zastavení naučné 
trasy MPR Příbor. Naučná trasa byla realizována v roce 
2008 s cílem přiblížit nejvýznamnější památky v MPR 
Příbor. Na trase je umístěno celkem 8 zastavení, která 
prostřednictvím textů a obrázků na informačních 
tabulích nabízejí ve třech jazykových mutacích údaje  
o jednotlivých památkách, vyjmenovat můžeme: rodný dům a památník Sigmunda Freuda, piaristický 
klášter, náměstí S. Freuda a čtyři kostely. Jednotlivá zastavení, která zároveň slouží jako odpočívadla  
s posezením, jsou doplněna směrovým značením, městským mobiliářem a nabízejí zajímavé pohledy  
i na další místa ve městě. Trasa začíná i končí na náměstí Sigmunda Freuda, kde je instalován informační 
panel se zvukovým průvodcem. Některé vybrané památkové a architektonicky významné objekty jsou 
označeny bronzovou informační deskou jednotného designu, ze které se návštěvníci dovědí základní 
stavební historické údaje o těchto budovách. 
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D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2022 a s jakým zaměřením 

(kulturně výchovným, společenským atd.). 

 
Z pohledu cestovního ruchu je významná nejenom samotná kulturně–historická hodnota jednotlivých 
nemovitých památek, ale také možnost vlastního využití – k prezentaci exponátů, pro kulturní vyžití, ke 
komerčním účelům či jako místo modlitby a duchovního ztišení.  

Většina kulturních památek na území MPR je buď alespoň částečně přístupná, nebo je využívána 
k bydlení. Z běžně přístupných památek můžeme uvést piaristický klášter se zahradami, radnici nebo 
Rodný dům Sigmunda Freuda. Ale i kostely jsou přes den otevřeny k návštěvě či modlitbě – kostel 
Narození Panny Marie, kostel sv. Valentina. Ve významných dnech v roce se otevírá hřbitovní kaple  
sv. Františka Serafinského, kostel sv. Kříže a návštěvníci mohou shlédnout i zrekonstruované prostory 
domu U Lucerny č. p. 38 a č. p. 17 nebo se těšit z výhledů z věže kostela Narození Panny Marie nebo 
kostela sv. Valentina. Od roku 2022 probíhá obnova bývalého objektu sýpky, kulturní památky, která se 
nachází v ochranném pásmu MPR. Současný majitel má v prostorách sýpky instalovanou soukromou 
sbírku veteránů, kterou plánuje zpřístupnit veřejnosti s cílem prezentovat nejen svou sbírku, ale také 
interiér objektu s jejím zachovalým technologickým vybavením. 

 
MĚŠŤANSKÉ DOMY č. p. 44 a 45 

V roce 2022 bylo snahou odkoupení objektů č. p. 44 a 45 na náměstí Sigmunda Freuda do majetku 
města a jejich následná rekonstrukce a adekvátní využití v zájmu rozvoje města. Jedná se o velmi 
zajímavé měšťanské domy s vysokou urbanistickou a architektonickou hodnotou v důležité poloze  
v rámci náměstí i celého města, které již dlouhou dobu čekají na své využití. Současný majitel nabízí 
objekty k prodeji. V průběhu tohoto roku nechalo město Příbor zpracovat studii využitelnosti objektů  
a posouzení stávajícího stavebně–technického stavu a další potřebné podklady pro jednání 
zastupitelstva v případě odkoupení objektů do majetku 
města. Avšak v názoru na koupi nebyli představitelé města 
jednotní. Otázka odkoupení těchto objektů bude novým 
bodem jednání na zastupitelstvu vzešlém z letošních voleb.  
 
V tomto roce se městu Příbor podařilo se souhlasem 
majitele objektů alespoň na chvíli vrátit život do těchto 
měšťanských domů, jejich osudy veřejnost zajímají. 
Historické prostory se na jeden den otevřeli veřejnosti za 
doprovodu komentovaných prohlídek Mgr. Jany 
Koudelové, Ph.  D. z Národního památkového ústavu 
v Ostravě. Návštěvníci mohli shlédnout velkorysé prostory 
původního řešení domů, pozůstatky krásných štukových, 
klenutých nebo malovaných stropů, masivní podlahy, fragmenty malovaných stěn, kazetové dveře jak 
na zámku, schodiště s litinovým zábradlím, ornamentální dlažby a výhled na náměstí. Většina 
stavebních konstrukcí je odhalená a návštěvníkům se tak nabízí pohled na řadu autenticky dochovaných 
historických detailů, významné nálezové situace, které se v obnaženém zdivu promítají.  
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SKLEPENÍ PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA 

Piaristická kolej, jejíž komplexní rekonstrukce byla dokončená v roce 2012, postupně ožívala a městu 
přinesla reprezentativní prostory pro svatby či zasedání zastupitelů, koncerty a přednášky, pro 
knihovnu, uměleckou školu a příspěvkovou organizaci muzea Novojičínska, včetně depozitáře se 
zaměřením na regionálie města.   
 

 
Dne 17. září 2022 bylo nově zpřístupněno sklepení piaristického kláštera, kde byla zřízená stálá 
archeologická výstava pod názvem „Prezentace nálezů Archeologického klubu v Příboře“. V den 
otevření si ji prohlédlo 140 návštěvníků. Výstava je přístupná každou sobotu od 10 do 16 hodin. 
V památkově chráněném prostoru není ještě vše dokončeno. Počítá se např. s instalací projektoru. 
Uspořádání vitrín s artefakty, které doprovázejí informační tabule v poměrně velkém prostoru 
sklepního sálu je působivé. Časová osa pravěku u vstupu přibližuje přirozeným způsobem historii  
a orientaci v ní i méně informovaným návštěvníkům. Ohledně přínosu archeologické výstavy se článek  
v deníku Neviditelný pes ze dne 26. 09.2022 vyjádřil slovy: „V Příboře tak vznikla výstava, která – pokud 
jde o množství kamenných artefaktů za období od paleolitu po neolit – nemá srovnání v celém 
Moravskoslezském kraji.“ O výstavě vyšel v příloze Severní a střední Morava a Slezsko deníku Právo ze 
dne 05.10.2022 článek Archeolog–samouk ohromuje svou sbírkou. V širším okolí Příbora jsou významné 
pravěké archeologické lokality doložené stovkami nebo spíše tisíci nálezy z dlouholetého průzkumu 
archeologického klubu. Zájemci o dějiny regionu mají nyní možnost seznámit se s nejstaršími známými 
počátky historie. To je jedna stránka výstavy, jejímž dalším aspektem je velký vědecký význam souboru 
vystavených archeologických nálezů. Hmotné památky dokumentující nejstarší historii představují 
nejcennější statky kulturního dědictví. Měly by být veřejnosti přístupné především v místech, odkud 
pocházejí. A to je smysl a poslání archeologické výstavy v Příboře. 
 
Dalším uvedeným příkladem není zpřístupnění nových prostor kulturní památky, ale zachování funkce 
využití přízemí západního křídla piaristického kláštera, kde sídlí pobočka Muzea Novojičínska. 
Významným počinem pro rozvoj a propagaci města se stal rok 2020, kdy se pobočka Muzea 
Novojičínska transformovala v Centrum tradičních technologií (CETRAT), které pokračuje v poslání 
původního muzea, které bylo založeno v roce 1912. CETRAT se zaměřuje na výzkum a prezentaci 
archaických technologií – zejména na zdánlivě primitivní zpracování přírodních a odpadových materiálů 
v minulosti. Palčivým tématem byla v roce 2022 budoucnost tohoto muzea (CETRAT je provozováno 
Moravskoslezským krajem), kterému hrozilo přemístění do nového projektu v Nové Horce. Díky 
velkému úsilí města, které jednoznačně ukázalo, že má o fungování CETRATU v našem městě eminentní 
zájem, se podařilo pobočku zachovat v Příboře.  
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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 2012 – 2022). 

 
Na území Městské památkové rezervace Příbor je občanská vybavenost města rozmanitá. Přímo v MPR 
a v těsné blízkosti s docházkovou vzdáleností do 10 minut je k dispozici přibližně 17 ubytovacích 
zařízení, z toho 9 se nachází přímo v MPR. V centru města jsou obchody zaměřeny na maloobchodní 
prodej. Nalezneme zde také městskou knihovnu, lékárnu, zdravotní středisko, banku a různá stravovací 
zařízení. V bezprostřední blízkosti hranic MPR se nachází nově zrekonstruovaný kulturní dům, základní 
škola, gymnázium, pošta i supermarket. Zpestření života v městské památkové rezervaci nabízejí 
obyvatelům i návštěvníkům četné kulturní akce, které jsou často pořádány přímo na náměstí Sigmunda 
Freuda, případně v blízkosti církevních staveb, rodného domu Sigmunda Freuda, piaristického kláštera  
i v jednotlivých kulturních památkách.  

 
UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ V MPR 
 
• Penzion U Náměstí – ul. Nádražní  

• Penzion Freudův sen – ul. Jičínská 

• Penzion Siesta – ul. Jičínská 

• Hotel U Freuda – ul. Nádražní 

• Restaurace Oáza – ul. U Brány 
 
S docházkovou vzdáleností z náměstí maximálně do 10 minut: 

• Penzion St. Florian – ul. Švédská 

• Chalupa Villa 603 – ul. Štramberská 

• Apartment vis–à–vis – ul. Etzlova 

• Hotel U Nádraží – ul. Frenštátská 

• Penzion Ricco – ul. Nábřeží Rudoarmějců 

• Penzion a hostinec U Čechů – ul. Hukvaldská 

• Penzion JAAL – ul. Tovární 

• Penzion u Čápa – ul. 9. Května 
 

STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ V MPR 
 
• Bistro Victorina Loca – náměstí Sigmunda Freuda 

• Restaurace Binh Minh – náměstí Sigmunda Freuda  

• Restaurace Oáza – ul. U Brány 

• Kebab Příbor – Sahin s.r.o. – náměstí Sigmunda Freuda 
 
S docházkovou vzdáleností z náměstí maximálně do 10 minut: 

• Restaurace Sokolka – ul. Lidická 

• Penzion a hostinec U Čechů – ul. Hukvaldská 

• Penzion St. Florian – ul. Švédská 

• Restaurace Vínorestuarant Terra Libera – ul. Štramberská 

• Restaurace U čápa – ul. 9. května 

• Pizza SOS – ul. Místecká 

• Pizza Caldo – ul. Ostravská 

• Pizza Fofrem – ul. Nábřeží Rudoarmějců 
 
 
 

https://penzion-st-florian-pribor.hotel.cz/
https://www.pribor.cz/cz/penzion/chalupa-villa-603/#article_24291
https://www.pribor.cz/cz/rychle-stravovani-fast-food/kebab-pribor-sahin-sro/#article_55005


CENA ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ PRO ROK 2022 
MĚSTO PŘÍBOR 

54 

 

CUKRÁRNY, KAVÁRNY A ČAJOVNY, VINÁRNY V MPR 

• Kafíčko v podloubí – náměstí Sigmunda Freuda 

• Kavárna u dvou piaristů – ul. Politických vězňů 

• Cukrárna Oáza – ul. U Brány 

• Vinotéka U Radnice – ul. Nádražní 

• Vinotéka U Penny – ul. Lidická 
 
S docházkovou vzdáleností z náměstí maximálně do 10 minut: 
Čajovna ve staré kovárně – ul. Místecká 
 

OBCHODNÍ SÍŤ 
 
Struktura a rozsah nabízených služeb poskytovaných v rámci MPR jsou jednoznačně přínosné  
a současný stav lze považovat za téměř dostačující. Jsou zde zastoupeny jak služby k zajištění  
a uspokojování základních potřeb (pekárny, prodejny potravin, textilu, obuvi, drogerie a dalšího 
spotřebního zboží), tak z hlediska využití volného času (prodejna sportovních potřeb, prodejna  
a opravna jízdních kol, prodejna a služby videotechniky). Chybí možnost nakupování v prodejnách 
velkých obchodních řetězců. Na území Příbora se však připravuje mnoho nových soukromých projektů  
a město je ve všech případech účastno jednání o podobě těchto plánů. Jedná se o tyto projekty: Retail 
Park Příbor – obchodní centrum v komornější podobě mezi ulicemi Josefa Rašky, Stojanova, Smetanova, 
Nádražní, v místě bývalé Flussovy továrny. Nová prodejna firmy SVARMETAL, která se zabývá prodejem 
svářecí techniky, se nachází při výjezdu na Nový Jičín. V jeho těsném sousedství se již chystá stavba 
obchodního domu Lidl a prodejna McDonald.  
 
Lokální řešení globálních témat se ukazují být dobrou 
volbou pro budoucnost. Svědčí o tom i dobré ohlasy na 
bezobalový obchůdek v centru města, založený místním 
Družstvem VIKTORINA LOCA.  Spolupráce s místními 
zemědělci, láska k vaření a touha připravovat jídlo 
z lokálních surovin vedla v roce 2020 k založení denního 
bistra v měšťanském domě na náměstí.  
 

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ V MPR  
 
V rámci zdravotnických služeb je město velmi dobře vybaveno zastoupením těchto zařízení přímo  
v centru města. 
 
Zdravotnické středisko v ul. Řehoře Volného 60 

• Alergologie, pediatrie, klinická imunologie, MUDr. Mořic Jurečka 

• Interní – kardiologická ambulance, MUDr. Ľuboš Kraus  

• Interní ambulance, MUDr. František Vozár 

• Kožní ambulance, MUDr. Mirka Vozárová 

• Ambulance praktického lékaře pro děti, MUDr. Aleš Polách 

• Ambulance praktického lékaře pro dospělé, MUDr. Ivana Krkošková 

• Ambulance praktického lékaře pro dospělé, MUDr. Jan Krkoška 

• Ušní, nosní, krční, MUDr. Marie Přádková 
 
Zdravotní středisko cca 10 minut od centra v ulici Tyršova. 

• Detašované pracoviště Nemocnice ve Frýdku–Místku, p. o., v Příboře, Praktický lékař, MUDr. 
Kateřina Klečková 

• Praktický lékař, MUDr. Jaromír Lichnovský 

• Oční ambulance MUDr. Eliška Ryšavíková 

https://www.pribor.cz/cz/vinarna/vinoteka-u-radnice-prvni-priborska-syrarna/#article_1940
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• Praktický lékař pro děti a dorost, MUDr. Soňa Tučková 

• Gynekologická ambulance, MUDr. Pavel Kuchař 

• Zubní lékař, MUDr. Michaela Novobílská 

• Zubní lékař MUDr. Ivana Malíková 

• Zubní lékař MUDr. Michal Grodza 

• Stomatochirurgická ambulance, MUDr. Petr Michna 

• Chirurgická ambulance, MUDr. Varechová Hana, MUDr. Koubek Ludvík, MUDr. Jurkovič Adam 

• Plicní M.I.O. spol. s.r.o., MUDr. Doležel, MUDr. Škarková, MUDr. Polášková, MUDr. Hofrová 

• Bronchoskopie, MUDr. Velart, MUDr. Škarková 
 
Lékárny v MPR: 

• Lékárna APATYKA – ul. Řehoře Volného 60 

• Lékárna Dr. Max – ul. Jičínská 1524 
 
Oční optika v MPR: 

• Oční optika, Eva Bojková – náměstí Sigmunda Freuda 25, ul. K. Čapka 

• Oční optika ZORNIČKA, Pavla Jílková – náměstí Sigmunda Freuda 9 
 
Rehabilitace a masáže: 

• Rehabilitace – Bílská s.r.o. – ul. Tyršova 

• Rehabilitační lékař MUDr. Jana Šindlerová – ul. Místecká 

• Rehacentrum Bc. Kateřina Kalincová – ulice Místecká 

• Rehacentrum Eva Bajerová – ul. Místecká 
 

TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 
 

• Fit centrum, ul. Štramberská, cca 10 minut od centra 

• Koupaliště Příbor – ul. Janáčkova, cca 10 minut od centra 

• Sportovní hala Masarykova gymnázia – ul. Komenského na hranici MPR. Zahrnuje velkorozměrovou 
tělocvičnu vybavenou i posilovnou a sociálním zázemím. Stavba byla realizována v roce 2006 za 
účinné spolupráce s pracovníky NPÚ v Ostravě. 

• Sportovní hala TJ Příbor – ul. Lidická na hranici MPR  

• Sportovní hala ZŠ Npor. Loma – ul. Školní, cca 10 minut od centra.  V Roce 2021–2022 proběhla 
rekonstrukce sportovního areálu u ŽŠ. Vznikly dvě víceúčelová hřiště, proběhla rekonstrukce 
běžeckého oválu a vybudování hřiště pro malou kopanou s umělým povrchem ve středové části. 
Součástí projektu je i budova správce s přilehlým sezením 

• Sportovní střelnice – ul. 9. května, cca 20 minut od centra 

• Tenisové kurty – ul. Na Valše, cca 10 minut od centra 

• Areál kopané se dvěma fotbalovými hřišti, tribunou a zázemím, cca 10 minut od centra 
 

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
 

• Kulturní Dům – ul. Lidická – pro oblast kulturního, společenského, výchovně–vzdělávacího života 
a rozvoje kulturních aktivit a činností ve městě Příbor. Budova je také využívána pro komerční 
činnost. v roce 2021 se městu Příbor podařilo obnovit biograf, který je nově umístěn v Kulturním 
domě. Pro letní verzi kina slouží nové nafukovací plátno v městském parku. Během roku 2022 nabídl 
letní amfiteátr a biograf v kulturním domě desítku filmů. Na své si přišli děti i dospělí.  

 

• Společenské křídlo piaristického kláštera – ul. Lidická (MPR) – nově zrekonstruované prostory 
piaristického kláštera slouží k pořádání různých kulturně společenských akcí, jako jsou přednášky, 
koncerty, literární večery, stálé expozice i krátkodobé výstavy. 
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• Rodný dům Sigmunda Freuda – objekt je využíván jako muzeum Sigmunda Freuda a až do roku 2020 
se v něm nacházela muzejní expozice věnovaná charakteru Freudova díla, jeho významu a odkazu do 
současnosti. Představovala světově proslulého lékaře, vědce a psychoanalytika jako milovníka 
humoru, sběratele vtipů a autora mnoha citátů. Od roku 2021 vznikla v interiérech domu nová stálá 
výstava jeho proslulé pravnučky Jane McAdam Freud s názvem „Muzeum myšlení“.  

 

• Galerie na náměstí Sigmunda Freuda – 7. dubna 2022 byla na náměstí Sigmunda Freuda slavnostně 
otevřena nová galerie Jane McAdam Freud. Otevření se zúčastnilo zhruba 50 pozvaných hostů nejen 
z Příbora, ale také z širokého okolí, kteří shlédli výstavu s názvem „BODYSCAPES – ART NOT WAR“. 

 
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 

Příbor je velmi dobře dostupný jak silniční dopravou (je lokalizován hned u páteřní komunikace I/58 
spojující Rožnov pod Radhoštěm s Ostravou a dálnice D48 spojující Hranice a Frýdek–Místek), 
tak železnicí na trati Studénka – Veřovice, která navazuje na hlavní trať Bohumín – Praha. Výhodou 
města je rovněž blízkost letiště Leoše Janáčka Ostrava v přibližně 5 km vzdáleném Mošnově. 
Autobusové stanoviště ve městě je situováno na ulici Komenského na hranici MPR ve vzdálenosti 300 m 
od náměstí.  
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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. 

 

Program regenerace MPR a další informace související s MPR či jednotlivými památkami jsou 
občanům a návštěvníkům prezentovány prostřednictvím těchto nabídek: 
 

• Webové stránky města http://www.pribor.eu/ 

• Turistické webové stránky města http://turista.pribor.eu/ 

• Dětské webové stránky města http://www.webik–pribor.cz/ 

• Facebook města https://www.facebook.com/priboroficialni 

• Twitter města https://twitter.com/mestopribor 

• Úřední deska městského úřadu v Příboře 

• Webové stránky městské televize www.televize–pribor.cz 

• Živé vysílání městské televize 

• Měsíčník města Příbora 

• Městské informační centrum v Městském úřadě Příbor 

• Městské informační centrum v Rodném domě S. Freuda 

• Cílené propagační materiály o regeneraci MPR 

• Knihy o historii města a kulturních památkách 

• Poskytování informativních zpráv do programů České televize, rozhlasu a tištěných médií 

• Poštovní pohlednice s tématikou MPR 

• Upomínkové předměty s tématikou MPR 

• Společenské kulturní akce s historickou tématikou 

• Tematické výstavy 

• Informační tabulky umístěné na kulturních památkách a historicky významných stavbách se 
základním historickým popisem 

• Naučná trasa městkou památkovou rezervací s orientačním značením doprovázející informačními 
panely a tištěný průvodce MPR 

• Virtuální naučná trasa městkou památkovou rezervací 

• Rodný dům Sigmunda Freuda je prezentován na samostatných webových stránkách 
www.freudmuseum.cz 

 

• Veškeré informace související s městskou památkovou rezervací jsou na webových stránkách města 
(www.pribor.eu) zveřejněny pod záložkou „Městská památková rezervace“. Zde jsou informace 
rozčleněny do kapitol. Návštěvníci zde naleznou informace o hranici MPR i jejího ochranného 
pásma, nařízení vlády o prohlášení Městské památkové rezervace a rozhodnutí o určení ochranného 
pásma, pravidelných dotačních titulech, zásady ministerstva kultury ČR pro užití státních finančních 
prostředků v Programu regenerace MPR a Pravidla pro přidělování příspěvků vlastníkům domů  
v MPR a jejím ochranném pásmu v rámci Programu Dědictví města Příbora. Tyto informace 
zveřejňuje i v městském zpravodaji Radnice. Pro případné žadatele pořádá informační setkání. 
Vlastníky kulturních památek cíleně kontaktuje osobně i dopisem a doporučuje jim využít podporu 
Programu regenerace. Návštěvníci zde také naleznou aktuální seznam nemovitých kulturních 
památek v Příboře, aktualizovaný program regenerace MPR Příbor pro období 2023–2032, aktuální 
události v oblasti kulturního dění a společenského života v Městské památkové rezervaci Příbor  
i v jednotlivých památkách. 

• Na turistických stránkách města (http://turista.pribor.eu/), které jsou součástí klasických webových 
stránek, je propagována MPR pod záložkou „Památky“ a „Piaristický klášter“. Pod památkami 

http://www.freudmuseum.cz/
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(http://turista.pribor.eu/pamatky/) občané naleznou procházku městskou památkovou rezervací, 
tajemství starého hřbitova, pomníky, kostely, rodný dům Sigmunda Freuda a piaristický klášter. 
Vzhledem k ojedinělosti a kráse piaristického kláštera, má tento objekt svou samostatnou záložku 
(http://turista.pribor.eu/piaristicky–klaster/), která obsahuje veškeré informace z historie  
i současnosti včetně informací o nově zrekonstruované piaristické zahradě. Na tomto turistickém 
portále jsou rovněž umístěny virtuální prohlídky (http://www.pribor.eu/virtualni_prohlidka/), které 
prezentují objekty městské památkové rezervace. 

 

 

• Na dětských stránkách webu (http://www.webik–pribor.cz/) je také základní formou propagována 
městská památková rezervace, a to pod odkazem „Město Příbor – Procházka městem“ 
(http://www.webik–pribor.cz/mesto–pribor/prochazka–mestem/) a pod odkazem „Volný čas“ 
(http://www.webik–pribor.cz/volny–cas/rodny–dum–sigmunda–freuda/). 

 
Město Příbor za svou aktivitu v propagaci města obsadilo v roce 2015 1. místo a v roce 2018 to bylo 3. 
místo v České republice v soutěži Zlatý erb – elektronická služba.  
V soutěži „Přívětivý úřad“, vyhlašované ministerstvem vnitra, získalo město Příbor v roce 2018 již 
podruhé za sebou 1. místo v celostátní kategorii. Tato ocenění získal náš městský úřad kromě jiných 
hodnocených kritérií především za to, že pravidelně každoročně zpracovává a vydává pro své použití  
i pro širokou veřejnost právě zveřejněnou výroční zprávu. Zpracovávání a vydávání tohoto dokumentu 
nestanovuje žádný právní předpis a v naší republice jsme vzorem dobré praxe pro jiná města.  
 
V rámci aktivit spojených se sdružením Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, prezentuje 
město své uskutečněné nebo právě probíhající obnovy prostřednictvím článků či fotogalerií v časopise  
a na portálu PROPAMÁTKY, které mohou inspirovat další obce při záchraně kulturního dědictví.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://turista.pribor.eu/piaristicky-klaster/
http://www.pribor.eu/virtualni_prohlidka/
http://www.webik-pribor.cz/volny-cas/rodny-dum-sigmunda-freuda/
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E. Společenský život 
 

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

prezentaci a využití s uvedením jejich konkrétních aktivit v roce 2022. 

Organizace, spolky a subjekty, které působí na území města Příbora a věnují se volnočasovým 
a sportovním aktivitám, nabízejí veřejnosti spoustu možností, jak si zpestřit volný čas. Na své si přijdou 
děti, dospělí i celé rodiny. Nabídku programu doplňuje město především v souvislosti s dokončenou 
rekonstrukcí Kulturního domu v Příboře. 

 

MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, P. O., POBOČKA MUZEUM PŘÍBOR – CETRAT 
 
Příborské muzeum od svého založení roku 1912 v sobě nese tradici výrazného řemeslného, kulturního  
a duchovního centra, kterým město Příbor v rámci severovýchodní Moravy po staletí bylo. Muzeum sídlí 
v prostorách přízemí západního křídla piaristického kláštera. Významným počinem pro rozvoj a propagaci 
města se stal rok 2020, kdy se pobočka Muzea Novojičínska transformovala v Centrum tradičních 
technologií (CETRAT), které pokračuje v poslání původního muzea. CETRAT je experimentální pracoviště 
a muzeum, které se zaměřuje se na výzkum a prezentaci archaických technologií.  Jeho jedinečnost  
v podobě zkoumání a rekonstruování tradičních, mnohdy již zcela zaniklých, výrobních postupů 
zpracování přírodních materiálů je i ve světě stále raritou a Příbor se v této oblasti stává významným 
průkopníkem. Výsledky své činnosti zprostředkovává široké veřejnosti prostřednictvím expozic, výstav, 
publikací a pravidelných akcí či workshopů. Pro návštěvníky je zpřístupněno malé interaktivní 
„experimentárium“, ve kterém se představují různé rukodělné techniky a animace archaických 
dovedností. CETRAT pořádá také programy určené pro školská zařízení zaměřené zejména na historický 
přístup lidí k přírodním surovinám a odpadovým materiálům. Dále pořádá muzejní rána, muzejní noci  
a muzejní školu pro seniory. Pravidelně svým programem doplňuje akce pořádané v rámci významných 
dnů v roce. Již mnohokrát jsme mohli vidět záběry i rozhovory z muzea v celostátních televizích a věhlas 
přešel i hranice České republiky. Příkladem je košile spředená z lýka kopřivy dvoudomé vyrobená  
v Centru tradičních technologií Příbor, která se dostala až na německou Wikipedii. Jedná se o první košili, 
kterou se v rámci experimentů s kopřivovým vláknem podařilo zhotovit v roce 2016.  
 
Akce v roce 2022 
V rámci Valentýnské pouti oslavilo Muzeum 110 let 
svého založení výstavou „Dřevěný svět“, která byla  
v tento den obohacena o předměty spojené se 
zbojníkem Ondrášem. Ondrášův meč a obraz jsou ve 
sbírkách muzea od jeho založení. Při pořádání 
Mezinárodního dne památek a sídel v roce 2022 CETRAT 
připravil jednodenní výstavu s názvem „Den  
s archaickými technologiemi“. Dny 
evropského dědictví byly zahájeny 
velmi vydařenou akcí s hojnou účastí, 
příborským muzejním ránem „Od 
rákosu ke klarinetu“. Deset let 
intenzivních výzkumů a experimentů 
s kopřivovým vláknem v Centru 
tradičních technologií Příbor má svůj 
výstup v podobě působivé výstavy 
„Pravěké kopřivové šaty“, kterou je 
možné shlédnou do září 2023.  
Výstava byla zahájena společně s akcí 
"Tvůrčí setkání přadlen a přadláků  
z různých koutů České i Slovenské 
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republiky v piaristických zahradách. Se zájmem jsme sledovali desítky novodobých přadlen a přadláků, 
kteří se sjeli ze všech koutů Moravy a v několika případech i ze Slovenska. Svébytné technologické počiny 
etnografického objevování a zakoušení vedené v intencích livinghistory v oblasti tradiční kultury lze  
v současné době sledovat stále častěji. Tvůrčí setkání těch osob zabývajících se archaickou rukodělnou 
technikou předení na kolovrátcích a vřeténkách se na území České republiky ještě neuskutečnilo  
a Muzeum Novojičínska rozhodlo ve spolupráci s městem Příborem zrealizovat v tomto roce nultý ročník, 
jehož úkolem bylo vyzkoušet možnosti takovéto ojedinělé akce zaměřené na svébytnou rukodělnou 
dovednost, kterou si dnes již spojujeme spíše s pohádkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palčivým tématem byla v roce 2022 budoucnost tohoto muzea (CETRAT je provozováno 
Moravskoslezským krajem), kterému hrozilo přemístění do nového projektu v Nové Horce. Vzhledem  
k tomu, že se v našem městě jedná o jedno z nejunikátnějších pracovišť a tvoří neoddělitelnou část 
našeho historického města, vytvořila se všeobecná snaha politické reprezentace napříč zastupitelstvem  
o její zachování neboli záchranu, jak pro občany města Příbora, tak širokého okolí.  Probíhala mnohá 
jednání s cílem zachovat CETRAT v Příboře. Jednou z mnoha byla i aktivita komise pro kulturu, cestovní 
ruch a sport. Společně se zástupci města připravili velkou petici s cílem ukázat zájem místních obyvatel, 
škol, podnikatelů i dalších organizací o toto centrum. Díky tomuto velkému úsilí města, které 
jednoznačně ukázalo, že má o fungování CETRATU v našem městě eminentní zájem, se podařilo pobočku 
zachovat v Příboře.  
 
V době vánočních svátků je v muzeu možné shlédnout výstavu betlémů dvou současných příborských 
řezbářů Metoděje Berana a Jaromíra Kostelníka. Jaromír Kostelník vyrobil betlém s příborským náměstím 
a příborskými měšťany. Ale samozřejmě nescházejí ani jesličky a Ježíšek. Metoděj Beran vyřezal  
a zprovoznil první příborský mechanický betlém s více jak stovkou figurek. 
 

FOTOKLUB PŘÍBOR (zal. 1948) 
Jeden z nejaktivnějších městských spolků, který realizuje vlastní odbornou činnost a tvorbu, účastní se 
soutěží a pořádá pravidelné měsíční výstavy v prostorách piaristického kláštera. 
 
Akce v roce 2022 
V roce 2022 uspořádal Fotoklub Příbor 6 výstav 
Krajina, Prostor mezi minulostí a budoucností, 
Fotografie bez computeru, Ptačí svět, Odvrácená 
tvář města, Mizející Orava. Velkou oblibu si  
u občanů získaly rovněž výstavy fotografií, které 
jsou fotoklubem a městem Příbor pořádány  
u příležitosti konání Dnů evropského dědictví. 

výstava „Dřevěný svět“ 
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ARCHEOLOGICKÝ KLUB (1970) – dříve Archeologický kroužek 
Vydává odborné publikace, zkoumá možná naleziště, publikuje v odborném tisku o archeologických 
nálezech svých členů. Kroužek pořádá vycházky do okolí Příbora, do míst, která díky nálezům svědčí  
o dávném osídlení krajiny. Z nedávné publikační činnosti Archeologického klubu Příbor připomeneme 
např. publikace Jan Diviš – Daniel Fryč „Objevy archeologů z Příbora“ březen 2021.  
 
Akce v roce 2022 
Ve spolupráci s městem Příbor se podařilo Archeologickému klubu Příbor v roce 2022 získat prostory pro 
stálou archeologickou výstavu. Nachází se ve sklepení piaristického kláštera v Příboře. Návštěvník zde 
sestoupí po třinácti schodech do atraktivního klenutého sálu o rozměrech přibližně 8 x 16 m s původní 
oblázkovou dlažbou. V šesti vitrínách jsou vybrané archeologické nálezy Daniela Fryče. Expozici doplňuje 
sedm informačních tabulí.   
Více než 50 let průzkumů prováděných neprofesionálními 
archeology z Příbora přineslo poznatky o tom, že Moravská 
brána nebyla jen pravěkou komunikací, ale také místem  
s vlastními zdroji kamenné suroviny, které lidé obývali v době 
prvních zemědělců na sklonku doby kamenné před 6 000 lety 
i v hlubinách věků počítaných na stovky tisíc let. To jsou 
objevy významné v celoevropském paleolitu. To jsou objevy 
významné v celoevropském paleolitu. Poznatky příborských 
archeologů dokládající starobylost osídlení Novojičínska jsou 
výsledkem několika desetiletí intenzivní odborné práce. Tak 
se vytvořily předpoklady pro vznik stálé archeologické 
expozice.  
 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
Učitelé i vedení školy se společně se žáky všech tří uměleckých oborů – výtvarného, hudebního  
i tanečního aktivně zapojují do života ve městě a výrazně se podílejí na kulturním dění. ZUŠ pořádá 
absolventské, adventní, vánoční a další koncerty – mezi nimi i koncerty pro školy, vernisáže výstav prací 
svých žáků a taneční představení. Děti a mládež svými vystoupeními a pracemi oslovují všechny 
generace. Základní umělecká škola Příbor sídlí v budově piaristického kláštera a svými výsledky se řadí 
mezi nejlepší základní umělecké školy v Moravskoslezském kraji. Velmi významně působí při ZUŠ Lašský 
dechový orchestr Štramberk, Příbor, který vznikl na podzim roku 2018 sloučením Dechového orchestru 
Štramberk a Dechového orchestru mladých ZUŠ Příbor. Ten svou účastí a úspěchy na celorepublikových  
i mezinárodních soutěžích přispívá k významné a pozitivní propagaci našeho města.  
 
Akce v roce 2022 
Vystoupení orchestru je součástí téměř všech významných akcí pořádaných městem.  
Letos nechyběl ani „Mezinárodní festival dechových hudeb“ který proběhl na náměstí a dále v městském 
parku. Celým festivalem provázel Arnošt Kubica.   
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SDRUŽENÍ HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR 
Samostatný subjekt, který zahrnuje v současné době swingový orchestr a příležitostně vystupující 
symfonický a komorní orchestr, tvoří neoddělitelnou součást hudební kultury ve městě, pořádá pouťové, 
adventní či novoroční koncerty a další vystoupení při jiných kulturních či společenských příležitostech. 
 
Akce v roce 2022: 
Rok 2022 zahájil symfonický orchestr pod vedením Zdeňka Pukovce tradiční Novoroční koncert 
v Kulturním domě Příbor. Hostem tohoto koncertu byl světoznámý klavírní virtuos Ivo Kahánek. Dále 
11. září roku 2022 proběhl městským grantem podporovaný tradiční Pouťový koncert swingového 
orchestru, který se konal v městském parku uskutečnil Pouťový koncert swingového orchestru a 28. září 
koncert s názvem „Tři králové z roku dva aneb Kdyby ty muziky nebyly“, který sestavil pan MUDr. Pavel 
Hanzelka a zaranžoval kapelník Zdeněk Pukovec. Tato akce se uskutečnila i na koncertech ve Studénce, 
Ostravě–Hrabůvce, Hradci nad Moravicí a Valašském Meziříčí, Luhačovicích a dalších městech jako 
swingový orchestr na místních akcích při setkání seniorů a různých oslavách. Tímto způsobem se šířilo 
dobré jméno města Příbora v širokém okolí našeho kraje. 11. září proběhl městským grantem 
podporovaný tradiční Pouťový koncert swingového orchestru, který se konal v městském parku 
Novoroční koncert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MĚSTSKÁ TELEVIZE – LOCAL TV PŘÍBOR 
Městská televize v Příboře uvedla první zprávy a reportáže v roce 1995. Od té doby divákům přinesla 
řadu zajímavých informací týkající se dění v Příboře. Velká část reportáží se věnovala přímo městské 
památkové rezervaci. Samozřejmostí je každoroční natáčení pozvánky na Dny evropského kulturního 
dědictví v Příboře. S jednou takovou pozvánkou LTV Příbor získala 1. místo v mezinárodní soutěži 
regionálních televizí České a Slovenské republiky v kategorii Reklama. Pozvánka vzbudila obdiv diváků  
i odborné poroty. Vysílala se v regionálních televizích v rámci celé Moravy a také v některých českých 
městech.  
 
Účinnost tohoto média je velmi silná. Televize je sledována obyvateli města Příbora i okolních obcí. Od  
r. 2010 LTV Příbor vysílá regionálně v rámci Moravskoslezského kraje. Programovou skladbu tvoří 
zpravodajské relace a pořady z archivu LTV a také z archivu Příbora. Jde o unikátní záznamy z historie 
města. V mnohých obyvatelích tyto pořady vyvolávají řadu vzpomínek. Zpravodajství obsahuje zprávy  
z města i radnice, z kultury, sportu, policejní 
informace, odpovědi na dotazy diváků a další. Relace 
plně odráží společenský a politický život ve městě. 
Zároveň zahrnuje pozvánky na akce města. V roce 
2006 vyrobila Local TV pro archiv MÚ a propagaci 
města DVD s průběhem obnovy Rodného domu  
S. Freuda a DVD s průběhem oslav 150. výročí 
narození S. Freuda. V roce 2009 vznikla Procházka 
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městkou památkovou rezervací – 1. díl – náměstí, farní kostel, fara a nejbližší okolí. Procházka byla 
doplněna třemi pověstmi známými v Příboře ztvárněnými jako loutkové pohádky. Zvýšenou pozornost  
v Local TV věnují akcím, které přibližují město – současnost i minulost – jeho obyvatelům: Mezinárodní 
den památek v dubnu, Dny evropského kulturního dědictví v září a také o obě významné poutě – 
Valentýnská a Mariánská. Štáb televize je pravidelným návštěvníkem akcí Muzea Příbor, které se věnuje 
historii města.  
 
V LTV vznikly speciální videospoty: V roce 2015 Proměna piaristických zahrad, v roce 2016 rekonstrukce 
kulturního domu, v roce 2018 nová lávka přes řeku Lubinu a oprava varhan v kostele sv. Valentina. Jde  
o časosběrné několikaminutové snímky, které zaznamenaly výjimečné proměny v rámci sídla. 
 

SPOLEK OBNOVA ŽIVOTA, PAMÁTEK A TRADIC, Z. S. 
Organizuje benefiční koncerty, tvořivé dílny, kulturní a společenské akce jako jsou „Živý Betlém, 
Masopustní průvod“ a mnoho dalšího. Cílem spolku je obnova drobných památek zejména sakrálního 
charakteru, o které se nikdo nestará a kterým hrozí akutní nenávratné poškození. V loňském roce se díky 
úsilí spolku podařilo obnovit kříž v Klokočově a kříž na ulici Hukvaldské směrem na Hájov. V roce 2022 se 
významným počinem stala obnova sochy sv. Jana Nepomuckého na návrší v okrajové části města Příbora. 
V rámci obnovy se počítalo i s oživením celého návrší, které je navíc výraznou dominantou zdejší krajiny  
a častým cílem místních obyvatel i turistů. Sochu doplňují nově osazené lípy a cestu k ní uvozuje nová alej 
ovocných stromů. Sochu požehnal Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPOLEK FORTEL PŘÍBOR, Z. S. (zal. 2022) 
Nový spolek, který vznikl iniciativou místních obyvatel, se zajímá o veřejný prostor a dění v něm.  Spolek 
má za cíl enviromentální osvětu a kulturně estetickou podporu místa. V roce 2022 zahájil spolek svou 
činnost Fortelným vánočním jarmarkem a následoval jejich Restaurant Day.  
 

DIVADELNÍ SPOLEK PŘÍDLO 
Také rok 2022 se neobešel bez působení amatérského divadelního spolku Přídlo. Pro spolek to byla již 
šestá divadelní sezóna, která s sebou přinesla opět pár novinek.  
 
Akce v roce 2022   
13. až 15. října v roce 2022 proběhl nultý ročník festivalu pro všechny věkové kategorie s názvem 
„Maglajs“ – festival umění, částečně i sportu, talentů a chuti něco dělat... Přídlo nabídlo 15! různých 
aktivit. Workshopy pro děti – malé i velké, ale i pro dospělé. Skákalo se na nich přes švihadla, vyráběla se 
loutka, točilo se mažoretkovou hůlkou, zejména muži se učili točit pivo na Pivním workshopu“ a také si 
účastníci Maglajsu vyzkoušeli, jaké to je metat ohně. Svůj talent se v jednom z bloků odvážili ukázat tři 
lidé – tanečník, zpěvačka, literátka a malířka v jednom. Představili se divadelníci z Nového Jičína, ze 
Štramberka, z Bernartic nad Odrou. Z Ostravy přijeli loutkoherci. Příchozí mohli zhlédnout výstavu 
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výtvarného umění hned několika autorů. Závěr Maglajsu patřil domácímu Přídlu. To se představilo  
s premiérou divadelní hry Benátky pod sněhem.  
 
Začátkem tohoto roku se divadelnímu spolku dostala do rukou zajímavá kniha s názvem Tvář starého 
Příbora od Josefa Kresty. Pan Kresta v této knize vzpomíná na své dětství a události v Příboře v letech 
1895 až 1905. Kniha přináší spoustu zajímavých příběhů a popisuje, jak se před 120 lety v Příboře žilo, 
jedlo, bavilo se. Přídlo zpracovalo povídky podle této knihy, proložené historickými fotografiemi, překlady 
starého dialektu a dalším, které je možné v několika dílech shlédnout na youtube. Jedná se o tematicky 
zaměřené kapitoly na události v Příboře jako: Maškarady, Dorota, Jaro. Jdeme na arcíngle, „Neseme 
Mařenu...“, Na Květnou neděli, Velikonoce, Šmigrust, První Vlaštovky prvního Máje…. Čte Iveta 
Šitavancová.  
 
Vystoupení divadelního spolku Přídlo zpestřilo kulturní program na akcích Módní přehlídka, Den žen 
nebo Příborský běh, kde kromě programu zvládl spolek sestavit i dvě štafety. 
 

 
PŘÍBORSKÝ OCHOTNICKÝ SPOLEK ŠTĚK 
Je druhý divadelní spolek v Příboře. 
Akce v roce 2022 
„Co na to Pišta Hufnágl“ 
Spoluorganizace příborského masopustu 

 
BAV KLUB, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU (soukromé školské zařízení) 
Středisko pořádá akce pro děti, mládež i dospělé. V posledních letech rozšířilo počet svých akcí  
o divadelní představení a o akce s bubnováním. 
Pravidelně pořádá pro malé a mladé lidi Mikulášská setkání, taneční kurzy a soutěže „O zlatý pohár 
Bavklubu“. Soutěž je každoroční a má regionální charakter. 
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LUNA, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU (zřizovatel: město příbor) 
Luna Příbor, středisko volného času je zařízení, které se zabývá využitím volného času dětí, předškolního, 
školního věku, mládeže i dospělých. Nabízí činnost v zájmových kroužcích a kurzech, připravuje akce 
různého zaměření, soutěže turnaje a další. V mateřském centru Zvoneček se scházejí ti nejmenší se svými 
rodiči 3x týdně. V rámci letní činnosti organizuje tábory, soustředění a zahraniční pobytovou rekreaci. 
Kromě své činnosti pořádá ve spolupráci s městem masopustní veselí, Vítání jara, Den dětí, a další akce. 
Jsou určeny široké veřejnosti. 
 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR 
Městská knihovna sídlící v prostorách piaristického kláštera organizuje volnočasové aktivity pro děti  
i dospělé. Je zapojena do projektu Bookstart – S knížkou do života, zaměřeného na podporu čtenářství 
pro děti od narození do šesti let. Knihovna spolupracuje se školami, podporuje čtenářství, pravidelně 
organizuje výtvarné dílny pro děti, rodiče a prarodiče pod názvem „Odpoledne s pastelkou“. Pro dospělé 
uživatele pořádá vzdělávací akce z oblasti zdravého životního stylu, výchovy dětí, mezilidských vztahů, 
cestování, besedy se spisovateli apod. Ženy všech věkových kategorií se pravidelně setkávají v tzv. 
„Dámském klubu“, kde mají možnost vyzkoušet si různé ruční práce. 
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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 tradice pravidelných akcí:  

– Dny evropského dědictví, Otevřené chrámy, Noc kostelů, Příborský běh, Veselení a mše o pouti  
sv. Valentina, Příborský masopust, Příborská pouť, Metání metel, Vynášení Morany, Svěcení palem, Dny 
města, Majálesy Masarykova gymnázia, Živý Betlém, mezinárodní festivaly dechových hudeb, jarmarky, 
májové koncerty, letní kino, stavění a kácení májky, výtvarná soutěž dětí a mládeže „Můj sen“, 
slavnostní otevření piaristických zahrad a další koncerty, trhy, soutěže a jiné. 

 
VESELENÍ A MŠE O POUTI SV. VALENTINA 
Valentýnská pouť v Příboře patří v České republice mezi první 
poutě v roce konané přímo venku, a to bez ohledu na počasí. 
Pamětníci si vzpomínají, že se konávaly již za první republiky, pak 
ještě pár let po 2. světové válce. Únorová pouť rozvíjí a využívá 
místní tradici svátku svatého Valentina, kdy se již v minulosti  
u této příležitosti v Příboře pořádaly tradiční jarmarky. Tradice 
byla obnovena v roce 2004. Je doprovázena historickými stánky, 
prodejem domácích výrobků a ukázkami starých místních 
řemesel. Je pořádána v areálu kostela sv. Valentina a upoutává 
pozornost na tuto architektonicky nádhernou církevní památku.  
V kostele sv. Valentina se sloužení mše. Po mši se kostel otevírá 
zájemcům k prohlídce.  Akce se v roce 2022 neuskutečnila 
z důvodu protiepidemických opatření. Při příležitosti oslav svátku 
sv. Valentina uspořádal CETRAT v piaristickém klášteře výstavu 
„Dřevěný svět“ na sbírkových předmětech příborského muzea“. 
Probíhala přednáška na téma “Když láska není jen sladká“  
a v kostele sv. Valentina se sloužily mše, které zakončil koncert 
Pavla Helana. 
  

PŘÍBORSKÉ MASOPUSTY 
Masopustní průvody měly v Příboře bohatou historii. 5. února 2008 se po půl století do Příbora vrátily –  
a s plnou parádou! Typický masopustní průvod s medvědem, smrtkou a dalšími maškarami doprovázený 
hudbou našel okamžitě nadšence.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VYNÁŠENÍ MORANY 
Se zimou se v Příboře loučíme vynášením Morany. Akci pořádá středisko volného času Luna. 
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SVĚCENÍ PALEM 
V květnu se světí v Příboře palmy. Akci obnovili po mnohaleté přestávce farníci, ale je akcí, která přesáhla 
svůj význam. Účastní se jí nejen věřící. Reportáž z této akce se objevila i v televizním pořadu České 
televize Toulavá kamera. 
 

DEN DĚTÍ A DEN DĚTÍ A RODINY 
V pátek 3. června 2022 se po dvouleté odmlce mohly děti opět pobavit v parku při příležitosti svého 
svátku. Ve spolupráci s LUNOU Příbor, s. v. č., odborem sociálních služeb a Technickými službami města 
Příbora byl pro děti připraven bohatý odpolední program. Svým vystoupením děti bavili skřítek Lumpína  
s kamarádem dráčkem, Klauni na volné noze, mažoretky Fialky Příbor působící v LUNĚ Příbor, taneční 
skupina P.U.S.A. a Olga Lounová se skupinou při závěrečném koncertě. 
 

   
 
THURSDAY JAMS/ČTVRTEČNÍ MARMELÁDY 
Podniky jako bary, bistra a kavárny rovněž přispívají k zachování a v mnoha případech i obnovení života  
v chráněném území. V průběhu celého roku, zhruba jednou za dva týdny, se rozezní podloubí náměstí 
muzikou v podání příborských i přespolních hudebníků, konají se 
ochutnávky dobrého jídla a pití s cílem rozvíjet spolupráci na místní úrovni 
a kultivovat veřejný prostor. Komorní setkání se odehrává v rohu náměstí 
u podniků Bistro Viktorina Loca, kavárna U Dvou piaristů a Tony ś Bar. 
Místo je atraktivní pro svůj historický ráz náměstí a dominantu kostela 
Panny Marie. Taktéž tomu přispívá omezení dopravy v daném místě. Tyto 
hudební čtvrtky vzešly ze Svátku sousedů, který v tomto příborském 
trojúhelníku probíhá vždy na jaře. Příborské podloubí patří muzice i na 
podzim a v zimě, kdy se koncerty přesouvají do bistra. V Příboře se 
představili také pražské kapely nebo příborští muzikanti z místních škol 
nebo školní kapely z místního gymnázia. Tohle propojení muzikantů napříč 
generacemi je nejenom inspirativní, ale také velmi důležité pro formování 
hudebního genia loci, pro budování silné kulturní komunity. 
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PŘÍBORSKÝ BĚH 
V roce 2021 proběhl historicky první Příborský běh pořádaný městem ve spolupráci s příborskými skauty, 
jehož trasa se klikatila krásnými historickými uličkami pod farním kostelem Narození Panny Marie. Tato 
sportovní akce měla velký úspěch a přilákala mnoho zájemců z širokého okolí. Ve čtenářské anketě 
Běžecká perla 2021 získal Příborský běh 1. místo v Moravskoslezském kraji za nejpopulárnější trasu.  
 
Akce v roce 2022 
V sobotu 7. května 2022 příborské náměstí již podruhé ožilo závodní atmosférou. První část programu 
závodního dne byla věnována dětem a mládeži. Druhou část programu odstartoval hlavní závod pro 
dospělé. Trasa závodu vede historickou částí města Příbora. Místo startu a cíle je situováno na náměstí 
Sigmunda Freuda, kde také během celého sportovního dne probíhá doprovodný program. Ani Divadelní 
spolek Přídlo nechyběl jak ve štafetě, tak na podiu s krátkým, ale dynamickým vystoupením. Do „běhu“ 
hrála cimbálová muzika Poštár, během celého závodního dne si mohou malí i velcí vyzkoušet lezení na 
umělé stěně, nechat si změřit tělesné hodnoty ve stánku se zástupci Centra radosti z Frýdku–Místku, 
zajezdit na simulátorech formule od partnera závodu společnosti Brose a také od vývojářů z VŠB TU 
Ostrava. 

    

MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL 
Jako každý rok se i letos město připojilo k oslavám 
mezinárodního dne památek a historických sídel. V rámci 
těchto oslav se konal koncert žesťového kvintetu a koncert 
komorního a smyčcového orchestru Z. Pukovce. V Muzeu 
byla k vidění výstava „Den s archaickými technologiemi“. 
 

MÁJOVÉ KONCERTY 
Májové koncerty se konají v městském parku 1. května, již od roku 1974.  Vystupuje tradiční 
vystoupení Lašského dechového orchestru s příborskými mažoretkami všech věkových kategorií.  
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MEZINÁRODNÍ FESTIVALY DECHOVÝCH HUDEB 
Festival dechových hudeb je tradiční kulturní akce pořádaná nepravidelně a je pořádaná s mezinárodní 
účastí. Je jednou z nejprestižnějších akcí města. Festival napomáhá k udržování kontaktů a družeb  
s jinými městy, vznikají nová přátelství mezi hudebníky a jejich rodinami. Udržuje a přibližuje dechovou 
hudbu občanům našeho města a také ostatním návštěvníkům. Dechová hudba má v Příboře díky 
Lašskému dechovému orchestru – Příbor, Štramberk a Sdružení hudebníků Příbor hluboce zakořeněnou 
tradici. Poslední mezinárodní festival dechových hudeb se uskutečnil v květnu 2022. Zahraničí 
reprezentovala Dechová hudba města Levoča. 

 
SVATOJÁNSKÉ OHNĚ, METÁNÍ METEL PŘES ŘEKU LUBINU  
Kdysi se v Příboře o svatojánské noci metaly přes řeku Lubinu zapálené metly. V r. 2008 byl tento zvyk 
obnoven! Metení metel každoročně přiláká několik stovek dětí i dospělých – každý si chce hodit metlu 
přes řeku, malí nezapálenou, velcí ohňovou. Akci uspořádalo vedení města ve tradiční spolupráci s Lunou 
Příbor a technickými službami.   

 

LAŠSKÉ HRY 
Město Příbor jako jeden z členů Lašské brány (dalšími jsou Kopřivnice, Štramberk a Hukvaldy) pořádalo  
v roce 2013 1. ročník Lašských her. Letos se jednalo o naučně–zábavné venkovní hry – hledání Lašského 
pokladu. Hra pro všechny generace, zejména pro rodiny s dětmi, probíhá v nádherné krajině Lašské brány 
Beskyd. Odstartovali jsme v sobotu 2. července 2022. Čtyři tematické trasy zavedli účastníky na kouzelná 
místa čtyř obcí: Kopřivnice, Štramberka, Příbora a Hukvald. Účastníci v cíli vypátrali nejen poklad, ale 
současně si díky krásným místům tohoto regionu uvědomili, že poklady se ukrývají na každém kroku. 
 

TRADIČNÍ PŘÍBORSKÁ POUŤ 
Farní kostel v Příboře je zasvěcen svátku Narození Panny Marie, který připadne 
na 8. září. Proto se každoročně vždy nejbližší neděli tomuto datu koná příborská 
pouť. Předpokládá se, že už v 17. století přicházela do Příbora procesí poutníků, 
aby se poklonila sošce Panny Marie. Dnes příborská pouť začíná ranními 
bohoslužbami a pokračuje bohatým programem, nescházejí výstavy, kolotoče a 
sobotní ohňostroj. V letošním roce v Příboře vystoupil v dopoledních hodinách 
pouťový koncert Swingového orchestru Bedřicha Pukovce v městském parku  
a odpoledne proběhl koncert Leony Machálkové.  
V muzeu se konala jednodenní výstava 110 LET MUZEA V PŘÍBOŘE. Vystaveny 
byly předměty související s historií piaristického kláštera, učitelského ústavu, 
Krajinského muzea a s Centrem tradičních technologií Příbor.  
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
Každoročně v měsíci září v rámci Dnů evropského dědictví se nejširší veřejnosti otevírají brány 
nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Ne 
jinak tomu je i v Příboře. V rámci dvoudenního doprovodného programu Dnů evropského dědictví  
v Příboře je vždy připraven bohatý program.  
K vidění byly rovněž mnohé výstavy. Sobotu 
zahájilo muzejní ráno výstavu „od rákosu ke 
klarinetu“. Exteriérové výstavní panely na náměstí 
zaplnila výstava, kterou doprovázela vernisáž „Jak 
se bydlelo ve městě“. Následovalo předání ocenění 
města, slavnostní odhalení znaku v kulturním 
domě, komentovaná prohlídka „Minulost  
a současnost města MPR Příbor“ a další… 
 
Všechny příborské památky byly bezplatně 
otevřeny od 9:00 do 16:00 hodin. Závěr oslav Dnů 
evropského dědictví v Příboře patřil koncertu Martina  
Chodura s klavírním doprovodem „Pocta velkým hlasům“,  
který se uskutečnil v neděli v kulturním domě.  
 

JARMARKY – VELIKONOČNÍ A VÁNOČNÍ 
Tradiční jarmarky, které se konají na náměstí a jsou na ně zváni 
prodejci tradičních výrobků i lidoví řemeslníci. Součástí jarmarku 
je i bohatý doprovodný program, na kterých se svým 
vystoupením představí děti příborských základních a mateřských 
škol, a některý z folklorních souborů z okolí.  

 
ADVENT V PŘÍBOŘE  
Tradiční Mikulášská jízda 
Je tradiční a velmi oblíbenou akcí ve městě. Každý rok okolo svátku sv. Mikuláše zavítá do Příbora Mikuláš 
se svou družinou a rozsvítí vánoční strom na příborském náměstí.  
 
Česko zpívá koledy 
Město Příbor se každoročně zapojuje do této celorepublikové akce. Letos se jedná již o 12. ročník. Letos 
na náměstí vystoupila místní Školní kapela složená s žáků ZŠ Jičínská. Spolu s ní si přišlo na náměstí  
S. Freuda zazpívat okolo 200 občanů. I letos byla tato akce naplánována a za přítomnosti téměř 300 
návštěvníků vystoupil Dětský sbor Schola. 
 
Vánoční vytrubování 
Na Štědrý večer, 24.12. ve 23.00 hod., se po mši svaté vánoční sejdou na náměstí hudebníci se žesťovými 
nástroji a hrají vánoční koledy a písně. Tuto ryze spontánní akci doprovází plné náměstí. 
 
Živý Betlém 
27. prosince město Příbor ve spolupráci s římskokatolickou farností zve každým rokem na tradiční Živý 
betlém“ se zvířátky v ohrádkách na náměstí. V těchto dnech rozdávají tradičně Betlémské světlo příborští 
skauti. Součástí programu je i zpívání koled dětí z příborských mateřských a základních škol.  
 
Vánoční show s Elvisem 
Jeden nejlepších imitátorů Elvise Presleyho, příborský rodák Vláďa Lichnovský, se jako jeden z mála může 
pochlubit titulem „2. nejlepší Elvis Evropy 2004“. Od roku 1998, kdy zahájil svou kariéru, má za sebou již 
stovky vystoupení nejen v České republice, ale také v zahraničí. Na svátek sv. Štěpána pravidelně pořádá 
pro příborské fanoušky a přátele „Vánoční show s Elvisem“ v kulturním domě. 
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Adventní komentované prohlídky města 
Příborský Advent doprovází Adventní  
komentované prohlídky města  
a adventní koncerty. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VÝZNAMNÉ AKCE PŘESAHUJÍCÍ HRANICE MĚSTA, REGIONU 
 
150. VÝROČÍ NAROZENÍ SIGMUNDA FREUDA – 2006 
Poštovní známka a Obálka prvního dne 
Známka s portrétem Sigmunda Freuda a příležitostná poštovní obálka byla dána do oběhu dne 
22.02.2006. Slavnostního křtu se zúčastnili zástupci České pošty s. p., města Příbora, Rakouského 
kulturního fóra v Praze aj. 
 
Křest knihy „Freudův Příbor“ 
Město Příbor vydalo s nakladatelstvím Montanex (vydavatelství, které patří do našeho mikroregionu) 
knižní publikaci napsanou spisovatelem Bohuslavem Žárským, jehož rodiče pocházejí z Příbora. Křest 
knihy se uskutečnil jako velká společenská událost 21.04.2006 a kmotrou knihy se stala Jane McAdam 
Freud (pravnučka S. Freuda), která je grafička, malířka a sochařka po svém otci, světoznámém malíři 
Lucianu Freudovi. Kniha má vysokou grafickou a literární úroveň, reprezentuje město Příbor a jeho 
slavného rodáka jako jeden z nejkvalitnějších propagačních materiálů. Během návštěvy Příbora ji velmi 
kladně ohodnotil i prezident ČR Václav Klaus. Kniha popisuje paralelní prolínání osudů města Příbora  
a jeho rodáka, lékaře a vědce S. Freuda. Křest probíhal v prostorách Masarykova gymnázia. 
 

 
 
 

Pravnučka S. Freuda – Jane McAdam Freud a spisovatel Bohuslav Žárský při autogramiádě 
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Oslavy 150. výročí narození Sigmunda Freuda 
Oslavy byly pořádány ve dnech 26.–28. května r. 2006 pod záštitou prezidenta ČR pana Václava Klause  
a svou náplní a rozsahem nabyly mezinárodního rozměru. 

 
Osobně se zúčastnili tito oficiální hosté: 
– prezident ČR, pan Václav Klaus 
– předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomír Zaorálek 
– hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský 
– ministr kultury Vítězslav Jandák 
– velvyslankyně Rakouské republiky, paní Dr. Margot Klestil–Löffler 
– uznávaná rakouská psychoanalytička Dr. Eva Laible 
– světově známý psychoanalytik, pan prof. MUDr. Höschl a psycholog PhDr. Šebek 
– přímí potomci Sigmunda Freuda: pravnuk a tři pravnučky s partnery 
– Jane McAdam Freud (sochařka a návrhářka pamětních medailí) s manželem, která odhalila výjimečné 

dílo 
– měděnou pohovku před rodným domem 
– Dorothy Elford Freud s manželem (působící jako misionářka a lektorka historie a anglického jazyka v 

Rumunsku) 
– David Freud (investor podmořského tunelu z Francie do Anglie) s manželkou a jeho sestra Caroline 

Pennay a další významní hosté, senátoři a poslanci, zástupci mikroregionu, statutární zástupci 
sponzorských firem, starostové měst a obcí, zástupci ministerstev apod. 

– herec a moderátor oslav – Marek Vašut 
– písničkář Jan Vodňanský 
 
Do programu oslav byly mimo jiné zahrnuty tyto akce: 
Přednášky psychiatra prof. MUDr. Cyrila Höschla a psychoanalytika 
PhDr. Michaela Šebka s názvem „Freud – člověk naší doby“, které obohatil 
svým vstupem písničkář Jan Vodňanský. 
 
Vystoupení pražského divadla MIRIAM – se skvělým hereckým 
obsazením (pan Kostka, pan Pelzer a další), kteří uvedli hru současného 
francouzského dramatika E. E. Schmitta „Návštěvník“. 
 
Hudební vystoupení – folklorních souborů, Dechového orchestru mladých Příbor, Sdružení hudebníků  
v Příboře a Swingového orchestru Bedřicha Pukovce, dvorní kapely Valašského království Fleretu, 
populárních skupin a zpěváků (Anna K.), Elvise Presleyho – alias V. Lichnovského z Příbora a komorního 
orchestru Iši Krejčího, který navodil atmosféru biedermaieru na závěrečný den oslav, kdy se místní 
obyvatelé oblékli do dobových kostýmů a vytvořili tak kulisu období, kdy se S. Freud v Příboře narodil. 
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Slavnostní otevření nově obnoveného Rodného domu Sigmunda Freuda 
Uskutečnilo se za přítomnosti významných osobností v sobotu 27.05.2006. Jeho vrcholem bylo slavnostní 
přestřižení pásky a vstup prezidenta republiky pana Václava Klause jako prvního hosta do obnoveného 
Rodného domu S. Freuda. Celý tento vstup byl snímán a promítán na velkoplošnou obrazovku umístěnou 
na prostranství vedle rodného domu a byl moderován hercem Markem Vašutem, který má  
k psychoanalýze velmi blízko. Pět tisíc hostů tak mohlo sledovat prohlídku domu panem prezidentem 
republiky a interiér domu živě ve stejný okamžik. Rodný dům byl poté přístupný po celou dobu oslav 
bezplatně všem zájemcům. Následovalo slavnostní odhalení měděné kopie Freudovy pohovky (umělecké 
dílo v životní velikosti) 

 
Expozice v rodném domě – obsahové zaměření expozice v interiéru domu spočívá v připomenutí 
významu Sigmunda Freuda a připomenutí jeho osoby návštěvníkům v kontextu s místem, kde se narodil.  
Interiér Rodného domu S. Freuda. 
 
Propagace osobnosti Sigmunda Freuda v roce 2022 
U příležitosti 166. Výročí narození zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda se uskutečnila dne 
06.05.2022 přednáška Židé v Příboře doktora Daniela Beránka z historického ústavu AV ČR. Na přednášku 
navazovala putovní výstava Slavní čeští Rakušané s komentovanou prohlídkou. Výstava představila 50 
nejvýznamnějších rakouských osobností českého původu včetně osobnosti Sigmunda Freuda. 
V roce 2022 proběhl 26. ročník mezinárodní výtvarné soutěže MŮJ SEN, která má za cíl propagovat 
osobnost a dílo příborského rodáka Sigmunda Freuda. 
 
NÁRODNÍ ZAHÁJENÍ DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – 2010 
Na základě rozhodnutí Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska se stal Příbor, jako nejmenší 
město v dosavadní historii, organizátorem EHD 2010 a hostitelem významných hostů. Akce byla zahájena 
Ministrem kultury ČR Jiřím Besserem, předsedou SHS ČMS Petrem Sedláčkem a starostou města Milanem 
Strakošem. Na akci s třídenním programem vystoupili až na výjimky domácí orchestry, zpěváci, školy a 
organizace. Na jejich přípravě se podíleli místní občané. Během tří dnů zazněly desítky hudebních skladeb 
a písní, byly otevřeny tři atraktivní fotografické výstavy, hrálo se divadlo, tancovalo se, zářil ohňostroj na 
obloze, vyplňovaly se vědomostní kvízy pro děti i dospělé, vyráběla se razítka, byli vyhodnoceni nositelé 
lidových 
tradic. 
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REKONSTRUKCE PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA A OBNOVA PIARISTICKÝCH ZAHRAD 1997–2016 

1. etapa obnovy piaristické koleje byla dokončena již v roce 1997, týkala se přízemí jižního křídla 
a částečně i západního. Nově opravené prostory přízemí dnes slouží Muzeu Novojičínska a městu. 
Při výměně podlah v části chodby západního křídla byla pod stávající keramickou dlažbou objevena 
původní oblázková zádlažba, která byla renovována. 
 
V roce 2000 byly zahájeny opravy fasád, a to od ulice Jičínské. 
 
V roce 2001 město pokračovalo opravou fasády ze strany ulice Lidické. Při opravě byl objeven sgrafitový 
pás. Práce na fasádě byly okamžitě zastaveny a ve spolupráci se zástupci státní památkové péče 
a restaurátorem s licencí byl zpracován restaurátorský průzkum. Zhotovitel pak spolu s akademickým 
malířem Petrem Stierberem provedli přesnou rekonstrukci sgrafitové výzdoby na čelní fasádě, nalezené 
fragmenty sgrafita byly konsolidovány a restaurovány. Cílem restaurátorských prací byla obnova původní 
sgrafitové výzdoby ornamentálního charakteru na fasádě objektu z let 1710–1712. 
 
V roce 2001 město provedlo i opravu části interiéru severní části západního křídla, pokračovala oprava 
interiéru v severovýchodním křídle 2. NP. 
 
V roce 2002 byla zahájena II. etapa obnovy II. NP východního křídla koleje.  
 
V roce 2006 se město zaměřilo na sanaci stropních konstrukcí a části střešní konstrukce. V úzké 
součinnosti s NPÚ, pracovištěm Ostrava, připravilo město v roce 2007 projektovou dokumentaci obnovy 
poslední etapy severozápadního křídla objektu. 
 
V roce 2009 byla zahájena III. etapa obnovy piaristické koleje, a to obnovou prostoru II. NP 
severozápadního křídla. Obnova těchto prostor byla dokončena na jaře v roce 2010 a nyní slouží 
potřebám městské knihovny. Při probíhajících stavebních pracích byly nalezeny fragmenty původní 
exteriérové omítky, bylo rozhodnuto o jejich prezentaci, tedy nutné konzervaci. V rámci nového využití 
prostoru se jedná o zajímavý artefakt a navíc exponát ozřejmující původní podobu piaristické koleje. 
 
V roce 2012 byla obnova piaristického kláštera zcela dokončena, a to celkovou obnovou přízemí 
severozápadního křídla. V této části byla v chodbě obnovena původní, pro Příbor typická oblázková 
štětová dlažba z kamenů z řeky Lubiny. V interiérech byly mimo jiné zrestaurovány nástěnné i stropní 
malby. Zrestaurovány byly i dvorní fasády objektu včetně obnovení sgrafitové výzdoby. 
 
Piaristický klášter je největší kulturní nemovitou památkou města Příbora a významnou součástí městské 
památkové rezervace. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 25 milionů korun, z čehož 21,1 milionu 
korun činila dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. 
 
Revitalizace zahrady, která probíhala v letech 2014 až 2015, ukončila poslední fázi obnovy celého areálu 
s budovou piaristického kláštera. Zahrada se proměnila na originálně koncipovaný a obyvateli hojně 
navštěvovaný veřejný prostor. Stala se významným městským multifunkčním prostorem, který slouží jak 
ke kulturním akcím, svatbám, tak i k individuálnímu odpočinku. Následné zpřístupnění z ulice Karla 
Čapka, přikoupením přiléhajícího objektu a jeho následnou rekonstrukcí v roce 2016, vytvořilo přímé pěší 
propojení zahrad i budovy kláštera s náměstím Sigmunda Freuda. Příborští s novým vstupem do zahrad 
ukončili 20 let dlouhou a nákladnou opravu největší kulturní památky ve městě piaristického kláštera. 
Zasazení díla zahradní a krajinářské tvorby do celkového kontextu místa s podtržením zajímavých prvků 
ocenila odborná porota druhým místem v soutěži Park roku 2017. Soutěž pořádá každoročně Svaz 
zakládání a údržby zeleně, který je hlavním školitelem odborné veřejnosti na našem území. Tyto realizace 
považujeme za skutečně krásné příklady dobré praxe.  
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původní stav piaristické koleje a zahrad 
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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 2022 – konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

 

Z 64 kulturních památek se na území MPR a jejího ochranného pásma nachází celkem 55 nemovitých 
památek, především měšťanských domů, které jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob, a které 
jsou využívány především k bydlení, provozování obchodu a služeb, případně jinému druhu podnikání. 
Mimo domů, které jsou v současné době v rekonstrukci, je převážná většina těchto domů kapacitně plně 
využita, a to vlastními podnikatelskými záměry jejich vlastníků, případně pronájmy nebytových prostor. 
Finanční prostředky získané z výběru nájemného jsou vlastníky objektů vkládány do oprav a údržby 
těchto nemovitostí. 
 
Z vlastních zdrojů fyzických a právnických osob byly v roce 2022 realizovány tyto opravy a rekonstrukce 
významných památkových objektů: 
 
fara, ul. Stojanova č. p. 364 
Vlastník: Římskokatolická farnost Příbor 
V roce 2022 byla obnovena severní strana fasády včetně klempířských prvků a zhotoveny kopie vstupních 
dveří. 
Finanční náklady vlastníka: cca 550 tis. 
 
Sýpka, ul. Ostravská č. p. 764 
Vlastník: Fyzická osoba 
V roce 2022 majitel obnovil část střešní krytiny a krovu  
Finanční náklady vlastníka: cca 900 tis. 
 
Městský dům č. p. 1, ul. Politických vězňů  
Vlastník: fyzická osoba 
V roce 2022 byla provedena výměna okenních otvorů v počtu 2 ks na východní straně fasády 
Finanční náklady vlastníka: 70 tis 
 
Městský dům č. p., 16, ul. Jičínská 
Vlastník: fyzická osoba 
Finanční náklady vlastníka: cca 800 tis 
 
Městský dům č. p., 685, ul. Nádražní 
Vlastník: fyzická osoba 
V roce 2022 proběhla obnova krovu, podlahy půdy a komínových těles  
Náklady vlastníka činily: cca 660 tis. 

15. Měšťanský dům č. p. 14, ul. Jičínská 
Vlastník: fyzická osoba 
V roce 2022 proběhla obnova dvorní fasády  
Náklady vlastníka činily:  
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F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2022 

 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, 

věnovaná na obnovu památek v roce 2022 a v kolika 

případech (údaje zaokrouhlit): 

Rozpočet  Počet      

akcí 

Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města  1 273 000  

Z toho na území MPR nebo MPZ  1 023 000  

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR nebo 

MPZ) 

 444 000  

Podíl finančních prostředků z celkového objemu výdajů 

nejaktuálnějšího rozpočtu obce/města/městské části hl. města 

Prahy, uvedeného bez přijatých dotací, na obnově památek 

v roce 2022 na území obce/města/městské části hl. města Prahy 

v %, 

jedná se o procentuální vyjádření částky, kterou je 

obec/město/městská část hl. města Prahy ochotna investovat 

z vlastního rozpočtu do obnovy památek. 

 

 

 0,47 % 
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F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu 

regenerace MPR a MPZ v roce 2022 s uvedením konkrétní 

akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte tabulku 

rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu 

regenerace MPR a MPZ na rok 2022, která byla přílohou 

Anketního dotazníku na rok 2022. 

Akce Kč (tis.) 

Měšťanský dům č. p. 16 
Výměna střešní krytiny a klempířských prvků 
 

 
280 000,00 

Městský dům č. p. 685 
Oprava krovu a podlahy, oprava komínových těles 
 

 
280 000,00 

Rodný dům Sigmunda Freuda č. p. 117 
Sanace zdiva na severní a západní straně fasády, nátěr šindelové střechy, nátěr 
oken, interiérových a exteriérových dveří a venkovní pavlače 

 
 
 

236 000,00 

Fara č. p. 364 
Obnova severní vstupní strany fasády včetně obnovy klempířských prvků a 
výměna vstupních dveří 

 
 
 

151 000,00 

Kostel sv. Kříže 
Restaurování 1 ks vitráže v presbytáři kostela 
 

 
208 000,00 

 

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón na rok 2022 

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Příbor 

Poř.     
č.  

Kulturní památka 
(identifikace objektu) 

Akce obnovy (stručná charakteristika) 

Druh 
vlastníka 
(FO, PO, 
církev, 
obec, 
kraj) 

Celkové 
náklady 

2022          
(v tis. 

Kč) 
včetně 

DPH 

Z toho 
náklady na 

"památkové" 
práce                 

(v tis. Kč) 
včetně DPH 

Potřeba 
státní 

podpory          
(v tis. 

Kč) 
včetně 

DPH 

1 měšťanský dům č. p. 1 
Obnova výplní okenních otvorů, vstupních 
dveří a výkladců a další související práce 

FO 
790 790 395 

2 měšťanský dům č. p. 5 
Obnova výplní otvorů na čelní fasádě a další 
související práce 

FO 
340 340 170 

3 měšťanský dům č. p. 6 
Obnova a nátěr dvorní fasády, obnova 
vstupních dveří a další související práce 

FO 
300 300 150 

4 měšťanský dům č. p. 8 

Obnova čelní fasády včetně obnovy 
štukových prvků, obnova dvorní fasády a 
štítových nadstřešních fasád, obnova 
omítek komínů a další související práce 

FO 

816 816 408 

5 měšťanský dům č. p. 10 
Repase okenních výplní otvorů a hlavních 
dveří a další související práce 

PO 
890 890 445 

6 městský dům č. p. 12 
Obnova čelní fasády, repase 3 ks oken v 
atikovém patře a oprava svodů na objektu a 
další související práce 

FO 

430 430 215 

7 měšťanský dům č. p. 14 
Obnova dvorní fasády včetně okenních a 
dveřních výplní a restaurování nástěnných a 
stropních maleb v 2.NP  

FO 

910 910 640 
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8 měšťanský dům č. p. 16 
Výměna střešní krytiny a další související 
práce 

FO 
600 600 300 

9 městský dům č. p. 30 
Restaurování kamenného vstupního portálu 
včetně obnovy dřevěných vrat a obnova 
ohradní zdi a další související práce 

FO 

540 540 390 

10 městský dům č. p. 35 
Obnova čelní, boční a dvorní fasády a nátěr 
střešní krytiny 

obec 
700 700 350 

11 měšťanský dům č. p. 43 
Obnova střechy a obnova výplní okenních 
otvorů a další související práce 

FO 
870 870 435 

12 městský dům č.p. 44 
Obnova trámových stropů, obnova fasád a 
výplní otvorů a další související práce 

FO 
960 960 480 

13 městský dům č. p. 45 
Obnova trámových stropů, obnova fasád a 
výplní otvorů a další související práce 

FO 
980 980 490 

14 
rodný dům Sigmunda 
Freuda č. p. 117 

Nátěr šindelové střechy, nátěr oken, dveří a 
venkovní pavlače a sanace zdiva na severní 
a západní straně fasády a další související 
práce 

obec 

700 700 350 

15 fara č.p. 364 

Celková obnova fary – obnova severní, jižní 
a východní fasády, obnova střechy, podlah, 
repase dveří, schodiště, obnova vnitřních 
omítek, komínových těles a zhotovení kopie 
hlavních vchodových dveří dle historických 
fotografií 

církev 

7 225 7 225 3 612 

16 městský dům č. p. 685 
Výměna střešní krytiny, obnova krovu, 
komínových těles a klempířských prvků a 
další související práce 

FO 

1 824 1 824 912 

17 
kostel Narození Panny 
Marie 

Obnova fasády věže a restaurování 
kamenných prvků věže kostela  

církev 
990 990 495 

18 
areál kostela Narození 
Panny Marie, parc. č. 2 

Restaurování reliéfů křížové cesty 
výklenkových kaplí a obnova kapliček a další 
související práce 

obec 

1 168 1 168 869 

19 kostel sv. Kříže 
Celková obnova fasády včetně nátěru 
kostela a klempířských prvků, sanace 
vlhkého zdiva, restaurování 1 ks vitráže 

církev 

1 967 1967 1 070 

20 piaristická kolej č. p. 50 

Restaurování a očištění západní strany 
fasády piaristického kláštera a fasády z 
nádvoří piaristických zahrad a restaurování 
3 kamenných portálů 

obec 

2 275 2 275 2 275 

Akce obnovy připravované na rok 2022 celkem 

25 275 25 275 14 451 
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F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) – uvést, zda bylo 

požádáno na rok 2022 o finanční prostředky z jiných zdrojů 

a zda–li byly finanční prostředky získány a využity. 

Akce v MPR Kč (tis.) Zdroj 

Nový městský mobiliář 
v historickém centru města – 
velkoobjemové hliněné 
květináče 

128 tis. Státní zemědělský intervenční fond, Program 
rozvoje venkova. Předmět dotace – pořízení 21 
kusů keramických mrazuvzdorných květináčů. 
Podáno v roce 2021, dotace 127 661 Kč 
proplacena v roce 2022.     

Restaurátorské práce v 
interiéru a instalace nové 
expozice v Rodném domě 
Sigmunda Freuda  

70 tis. Předmět projektu – propagační, informační a 
publicistické záležitosti úzce související s novou 
expozicí a mobilní aplikace. 

Stavební úpravy objektu č.p. 
118 

přislíbeno cca 
10 000 tis. 

Ministerstvo pro místní rozvoj, národní dotace, 
program Podpora a rozvoj regionů 2022, 
podprogram podpora obcí s 3 001 – 10 000 
obyvateli, dotační titul – Rekonstrukce a 
přestavba veřejných budov. Předmět dotace – 
celková rekonstrukce objektu občanské 
vybavenosti. Podáno v roce 2021 – letos 
přislíbeno cca 10 mil Kč, obdržíme nejdříve příští 
rok, po předložení vysoutěžené VZ.  

Veřejné osvětlení Příbor 2022 
– I. etapa 

3 437 tis. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Národní plán 
obnovy. Předmět projektu – rekonstrukce 
veřejného osvětlení. Dotace podána v roce 2022, 
rezervovány finanční prostředky ve výši 
3 437 610 Kč. Obdržíme po předložení VZ (v roce 
2023).  

Park u Lávky – Ochranné 
pásmo MPR 

140 tis. Ministerstvo životního prostředí, národní 
program životního prostředí. Předmět dotace – 
sadové úpravy v parkovém prostoru u řeky 
Lubiny, výsadba 28 ks stromů. Podáno v roce 
2020, dotace 140 500 Kč proplacena v roce 2022. 

 
Akce mimo památkově chráněné území 
 
Sportovní hřiště u ul. Vrchlického – II. etapa – Ministerstvo pro místní rozvoj, národní dotace, program 
Podpora a rozvoj regionů 2022, podprogram podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotační titul – 
Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Předmět dotace – vybudování veřejně přístupného 
víceúčelového sportoviště. Podáno v roce 2021, dotace 5 mil. Kč proplacena v roce 2022.  
 
Zateplení budovy Technických služeb města Příbora – Ministerstvo životního prostředí, Operační 
program životního prostředí. Předmět dotace–zateplení budovy TS města Příbora. Zateplovací úpravy 
spočívaly v revitalizaci obvodového pláště celého objektu, výměně části otvorových výplní, zateplení 
části stropu technických místností 1.NP a v revitalizaci střešního pláště. Podáno už v roce 2017, dotace  
1 836 397,64 Kč proplacena v roce 2022. 
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G. Koncepční příprava regenerace 

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

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

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

Územní plán 
Název:                Územní plán Příbora po Změně č. 2 
Pořizovatel: Město Příbor 
Zpracovatel: Urbanistické středisko Ostrava s. r. o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava 
 
Zastupitelstvo města Příbora dne 10.02.2021 usnesením č. 10/17/ZM/2021 schválilo zadání a návrh 
změny č. 2 Územního plánu Příbora. Dne 20.10.2021 usnesením č. 10/22/ZM/2021 zastupitelstvo 
města schválilo vydání Změny č. 2 Územního plánu Příbora s nabytím účinností 19.11.2021. 
Zastupitelstvo města Příbora dne 22.06.2022 usnesením č. 16/27/ZM/2022 schválilo pořízení Změny 
č. 3 Územního plánu Příbora, aktuálně se zpracovává návrh Změny č. 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uur.cz/


CENA ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ PRO ROK 2022 
MĚSTO PŘÍBOR 

82 

 

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

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

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

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

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

rozpracovanosti, datum vydání opatření obecné povahy krajem. 

 

Regulační plán v rozsahu dle ustanovení § 61 stavebního zákona město schválen nemá. Město však 
projednalo a schválilo dokument "Regulativy územního rozvoje MPR Příbor", který slouží jako 
metodický pokyn města Příbora pro přípravu a realizaci stavebních záměrů investorů na území 
městské památkové rezervace. Závěry, které byly vzaty na vědomí městským zastupitelstvem dne 
20. 6. 1996, jsou částečně zahrnuty v aktuálně platném Územním plánu Příbora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 

 

http://www.uur.cz/
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G.3. Program regenerace MPR a MPZ (aktuálnost dokumentu, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho 

poslední aktualizace). 

 
První Program regenerace MPR Příbor byl vypracován Ing. arch. Jaroslavem Novosadem pro období 
1993–1998, následně byly pravidelně ve čtyřletých cyklech zpracovány aktualizace pro rok: 
1999–2002 
2003–2007  
2008–2012  
2013–2017  
2018–2022  

S ohledem na ukončení platnosti stávajícícho plánu regenerace MPR Příbor a vzhledem k nutnosti 
stanovit další strategii a zásady regenerace našeho kulturního dědictví byl vytvořen nový Program 
regenerace Městské památkové rezervace Příbor pro období 2023–2032 schválený Radou města 
Příbora dne 04.10.2022 . 
 
Zpracovaný Městský program regenerace pro rok 2023–2032 bude schválen Zastupitelstvem města 
Příbora dne 14.12.2022. Výpis z usnesení bude bezprostředně poté zaslán na odbor památkové péče 
Ministerstva kultury.  
 
Nový Program se skládá ze 4 částí: 
1. Textová část 
2. Pasporty nemovitých kulturních památek  
3. Tabulková část 
4. Výkresová část. 
 
Pasporty nemovitých kulturních památek obsahují popis jednotlivých památek, dataci, fotografii 
objektu, stav objektu z hlediska památkové péče i stavební záměry.  
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G.4. Veřejně dostupný Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ (stav 

rozpracovanosti, datum schválení, zveřejnění např. v databázi Obce PRO apod.). Další dokumenty využívané při 

realizaci regenerace MPR nebo MPZ (strategie CLLD,  ITI,  IPRU). 

 
Mimořádný význam, který problematice regenerace MPR Příbor přikládá zastupitelstvo města, 
dokládá skutečnost, že tato oblast je součástí všech Programů rozvoje města Příbora. 
 

• Strategický plán rozvoje města Příbora pro léta 2017–2025.  
V souladu s tímto strategickým materiálem města je cílem v oblasti rozvoje městské památkové 
rezervace zejména.  
 
Zmapování objektů na území MPR za účelem zjištění jejich využití pro obchod, služby a bydlení. 
Regenerace a oživení dosud neopravených nemovitostí v MPR. Cílem opatření je zpřístupnění  
a otevření dosud nevyužívaných nebytových prostor a prostor pro bydlení v nemovitostech uvnitř 
MPR včetně jejich potřebné celkové regenerace. Opatřením je sledováno celkové oživení MPR,  
s tím související zvýšení nabídky obchodu a služeb, které povede ke spokojenosti všech 
zainteresovaných stran. Opatření bude vyžadovat rovněž finanční motivaci vlastníků historických 
objektů. Záměr se realizuje např. v měšťanských domech č.p. 44 a 45, 54. 
 
Zpracování Regulačního plánu pro vybrané lokality MPR. Cílem opatření je vytvoření takového 
Regulačního plánu, který zajistí zachování historické podstaty hodnotných objektů ve vybraných 
lokalitách MPR vhodnou regulací a usměrněním stavebních aktivit, oprav a údržby. 

Rekonstrukce a zpřístupnění historických uliček pod kostelem.  
Cílem je zkrášlit a zpřístupnit další zajímavé části města pro trávení volného času občanů, pro další 
podnikatelské aktivity a pro zvýšení atraktivity města pro návštěvníky a turisty. Realizace záměru 
zahájena v roce 2012. V roce 2021 dokončena 2. etapa stavebních úprav historických uliček. Chybí 
ještě opravit ulici Žižkovou a spojovací uličku V Kopci–Žižkova.  
 
Z hlediska realizace a přípravy projektů se jedná o poměrně úspěšnou oblast v rámci plnění 
stávajícího strategického plánu. Tato opatření úzce souvisí i s dalšími cíli a záměry jako např. 
aktivně vytvářet pozitivní obraz města, s cestovním ruchem a kvalitní nabídkou kulturních akcí. 
 

• Pravidla pro přidělování příspěvku vlastníkům domů 
V souvislosti s dokumenty a přístupy, uvedenými v kapitole G.4, vydalo město aktualizovaná 
Pravidla pro přidělování příspěvku vlastníkům domů v památkově chráněném území, která byla 
schválena Zastupitelstvem města Příbora dne 20.03.2019. 
 

• Akční plány města  
Jednou za dva roky jsou připravovány a následně schváleny Akční plány města, jejichž podstatnou 
částí jsou i akce v rámci MPR. 
 

• Banka projektů 
Každoročně je obnovována Banka projektů – přehledný seznam stěžejních záměrů a projektů 
připravovaných a realizovaných na území města. Obnovy objektů v MPR mají pravidelně v tomto 
dokumentu vysokou prioritu. 
 

• Analýza problematických míst v centru města z hlediska jejich bezbariérovosti. 
V roce 2016 nechalo město Příbor zpracovat analýzu problematických míst v centru města  
z hlediska jejich bezbariérovosti. V návaznosti na tento dokument je budována bezbariérová trasa 
města, která propojuje významné veřejné budovy v historickém centru Příbora.  

 

• Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2021–2023 
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• Plán prevence kriminality města Příbora na léta 2017–2021 
 

• Pasportizace a manuál veřejných prostranství města Příbora  
Dokument z roku 2015–2016 je vodítkem při návrhu architektonického řešení veřejných ploch, ulic, 
zeleně a dalších prostranství, a to nejen v historickém centru města. 

 

• V roce 2013 byla zpracována Hodnotící zpráva o provedení stavebně technického posouzení 
obvodového a vnitřního zdiva sklepů na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře z hlediska vlhkosti  
a vlhkostních projevů. Z této zprávy bude vycházeno při snižování vlhkosti ve sklepech 
měšťanských domů. 

 

• Městem je hojně využíván i program AmeServer 2, který je pravidelně každoročně aktualizován. 
Jeho součástí je i pasport památek, který umožňuje rychlý přístup k informacím o památkách  
a zlepšuje jejich přehlednost. 
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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. 
 

Stěžejním úkolem všech orgánů města je snaha o uspokojování oprávněných potřeb a požadavků 
občanů města a o jeho všestranný rozvoj. U měst, která mají na svém území městskou památkovou 
rezervaci, je to i péče o ni, o její rozvoj a regeneraci. Vše v této oblasti musí směřovat k tomu, abychom 
generacím po nás předali odkaz předků v co možná nejzachovalejším stavu, aby i oni mohli na 
architekturu předků a jejich tradice v budoucnu navázat. Finanční zdroje na regeneraci MPR se město 
snaží získat z dotačních prostředků v této oblasti a rovněž přispívá významnou měrou finančními 
prostředky z vlastního rozpočtu. 
 
Péče o městskou památkovou rezervaci v našem městě je soustavná, systematická a cílevědomá a je 
založena na principu spolupráce s vlastníky a uživateli všech staveb, které se v rezervaci nacházejí. 
Vysoce hodnotíme velmi dobrou spolupráci a komunikaci s pracovníky Národního památkového ústavu, 
územního odborného pracoviště v Ostravě, Městského úřadu v Kopřivnici a pracovníky Ministerstva 
kultury ČR. V naší komisi pro regeneraci městské památkové rezervace někteří z nich také aktivně 
pracují a jsou nápomocni radou při plánování regenerace místních památek. Díky podpoře a velmi 
dobré spolupráci s pracovníky výše uvedených institucí se nám podařilo velké množství objektů nejen 
opravit, zrekonstruovat, ale především díky tomuto úsilí se podařilo vrátit do nich znovu život.  
 
Památková rezervace má kvalitně zpracovaný informační a orientační systém, nemovité kulturní 
památky a historicky významné stavby jsou označeny bronzovou deskou jednotného designu, ze které 
se návštěvníci dovědí základní stavební historické údaje o těchto budovách. Městskou památkovou 
rezervací vede i turisticky atraktivní naučná trasa se zastávkami u nejvýznamnějších památek. 
 
Obyvatelům města nabízí městská památková rezervace bydlení v klidové zóně s nádechem historie 
přímo v centru města. Přímo na náměstí Sigmunda Freuda nebo v jeho těsné blízkosti je základní 
občanská vybavenost (radnice, obchody, banky, lékařské služby, lékárny, knihovna) a v docházkové 
vzdálenosti (v ochranném pásmu MPR) je i základní škola, gymnázium, pošta a supermarket.  
 
Zpestření života v městské památkové rezervaci nabízejí obyvatelům i návštěvníkům četné kulturní 
akce, které jsou často pořádány přímo na náměstí Sigmunda Freuda, případně v blízkosti církevních 
staveb, Rodného domu Sigmunda Freuda, piaristického kláštera i v jednotlivých kulturních památkách. 
Některé akce mají již dlouho tradici (Valnetýnská pouť, Svěcení palem,..), jiné si svoji pozici začaly 
budovat nedávno, ale záhy si získaly své místo (Příborský běh, tzv. Čtvrteční marmelády a řada dalších 
událostí). Městská památková rezervace, její zachovalá architektonická hodnota a historická atmosféra, 
urbanistická struktura, jednotlivé památky, zejména rodný dům Sigmunda Freuda, kostely a piaristický 
klášter se zahradami – to jsou hlavní lákadla pro návštěvníky Příbora. Příbor je město s určitým 
potenciálem. 
 
O propagaci památek a historicky významných staveb se město zasluhuje důslednou podporou nových 
projektů a aktivní koordinací se zainteresovanými subjekty. V příštím roce je třeba pokračovat 
v rozpracovaných akcí. Jedná se zejména o plánování, projektové přípravy a samotné realizace. 
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Příkladem je realizace obnovy objektu č. p. 118 - budova městského úřadu. Rovněž se připravuje 
projektová dokumentace, která řeší veřejný prostor navazující na budovu č. p. 118 a Rodný dům 
Sigmunda Freuda a dále předprostor před prodejnou potravin na ul. Jičínské, která je hlavní 
komunikační trasou směřující k náměstí. Projekčně se připravuje konverze rozsáhlého areálu bývalé 
Flussovy továrny na nové svěží byty pro mladé rodiny pod vedením architekta Roberta Konieczneho, 
který patří k nevýraznějším autorům současnosti. V příštím roce se očekává další řešení a doplnění 
projektu úpravy ulice Karla Čapka, která je důležitou spojnicí ve městě, propojuje náměstí, radnici, 
turistické centrum a piaristické zahrady.  V příštím roce bude pokračovat obnova historických uliček pod 
farním kostelem. Předpokládá se také obnova parku u ul. Nábřeží Rudoarmějců v ochranném pásmu 
MPR. Jedná se o atraktivní lokalitu podél toku řeky Lubiny s krásným výhledem na panorama města. 
V neposlední řadě se také počítá s rekonstrukcí skateparku v ul. Na Kamenci, který se rovněž nachází 
v ochranném pásmu MPR. Jednotlivé investiční akce samozřejmě vždy doprovází úprava veřejného 
prostranství v návaznosti na zeleň a nový mobiliář.  
 
Zhodnoťte stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ. 
V současnosti je reklama na území města Příbora regulována ve spolupráci s orgánem státní památkové 
péče a stavebním úřadem, v mezích platných zákonů ČR. Reklamní plochy většího rozsahu (billboardy) 
jsou regulovány i v aktuálně platném Územním plánu Příbora.  
 
Uveďte informace o dalších zdrojích finančních prostředků získaných na obnovu kulturních památek  
v MPR nebo MPZ prostřednictvím veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod. 
Místní podnikatelské subjekty každoročně podporují akce společenského a kulturního života, zejména 
projekty regionálního významu (Valentýnská pouť, Lašské hry, Příborský běh…). 
 
Uveďte, zda-li ve městě /obci/ existuje a funguje vlastní fond: 
a) na obnovu kulturních památek, nacházejících se na území MPR nebo MPZ, 
b) na opravu nepamátkových objektů, nacházejících se na území MPR nebo MPZ. 
Město Příbor má vlastní fond, který podporuje jak obnovu nemovitých kulturních památek, tak i obnovu 
památkově nechráněných objektů na území MPR Příbor i v jeho ochranném pásmu s názvem Program 
Dědictví města Příbora. Částka alokovaná v tomto programu byla v roce 2022 navýšena na 500 tis Kč. 
Z tohoto fondu bylo letos podpořeno 5 akcí obnovy. Pro rok 2023 se na Program Dědictví opět 
vyčleňuje 500 tis. Kč. 
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