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P Ř I H L Á Š K A 
 

DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2019 
 

 

Název MPR 
 

Moravská Třebová 

 

 
 

 

 

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 2019, doplněnou fotodokumentací. 

Hlavní památka přihlášená do soutěže – restaurování Morového sloupu na náměstí TGM 

Významná barokní památka z maletínského pískovce byla zbudována v letech 1716 – 1718 

pod dohledem olomouckého měšťana a cechovního sochaře Jana Sturmera. Vznik morového 

sloupu podmínila morová epidemie, která postihla město v letech 1715 – 1716. 

V minulosti byl morový sloup šestkrát opravován či restaurován, například v roce 1906 se dle 

odborníků nacházel v dezolátním stavu. Až v roce 1957 došlo k výraznější opravě sloupu, 

kterou provedl Olbram Zoubek a kolektiv umělců. Tehdy byl zajištěn zejména havarijní stav 

usazení sloupu na soklu a usazení sochy panny Marie na hlavici sloupu. Zatím posledním 

zásahem byly restaurátorské práce z roku 1993. 

Z restaurátorského průzkumu zpracovaného v roce 2017 bylo zřejmé, že celé sousoší je z 

materiálového hlediska ve stavu vyžadující řádné očištění, konzervaci kamene a restaurování 

kritických míst a ploch. Povrch památky byl značně znečištěn, částečně černou krustou, 

částečně mikrobiologickými nálety – mechy a lišejníky, a částečně biologickým materiálem – 

trusem ptactva. Povrch památky byl v celé ploše mírně zvětralý, silné zvětrání a dezintegrace 

kamene bylo lokální, zejména na sochařské výzdobě sloupu. Nápisové plochy byly rovněž 

zvětralé, s množstvím oděrků a otlučených míst, písmo bylo poškozené, barevná úprava písma 

byla zvětralá a ve velké míře odpadlá. 

V dubnu roku 2018 byl zahájen restaurátorský proces, který byl realizován jako soubor 

opatření, směřujících k ošetření a konzervaci hmotné podstaty památky. Bylo provedeno 

očištění celého sloupu od biologických náletů, krust a nečistot. Sejmuty technologicky 

nevyhovující a uvolněné úseky vysprávek provedených v minulosti, odstranění vyžilého 

spárování, otevření úseků trhlin a prasklin, jejich pročištění a zpevnění, dále zpevnění v 

místech odstraněných vysprávek, spár, a v místech povrchově zvětralého pískovce 

zpevňovačem na organokřemičité bázi metodou opakovaného smáčení povrchu. Následovalo 
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doplnění umělým kamenem při respektování zachování veškerého tvarosloví sochařské 

výzdoby sloupu a provedení závěrečné sjednocovací monochromní retuše, revize zlacených 

prvků přezlacením, revize kovových kramlí, táhel a zpevňujících obručí. Celkové náklady 

restaurování v roce 2018 byly 1.572 tisíc Kč bez DPH. 

Druhá etapa restaurování mariánského morového sloupu s celkovými náklady 400 tis. Kč bez 

DPH byla zahájena v dubnu a dokončena 30. listopadu 2019. Zahrnovala demontáž betonové 

kuželky balustrády a osazení kopie tesané kuželky z pískovce, náhradu stávajících 

zkorodovaných hvězd kované mříže, restaurování omítky jeskyně sv. Rozálie, restaurování 8 

sloupků kolem morového sloupu, oplechování podstavce sloupu a řešení odvodnění včetně 

odtoků srážkové vody.  

Během restaurování probíhal i doplňující restaurátorský průzkum, který byl zaměřený na 

případné nálezy povrchových úprav po očištění a další nová zjištění o památce. 

Průběh prací byl prováděn za odborného dozoru zástupce NPÚ ÚO Pardubice a v souladu 

s vydaným závazným stanoviskem orgánu památkové péče MěÚ Moravská Třebová. 

K úplnému dokončení obnovy morového sloupu bude nutné v dalších letech zhotovit a osadit 

kopie dvou andílků, které obnova morového sloupů v roce 2018-2019 nezahrnovala, protože 

není možné čerpat z výše uvedeného programu dotaci na kopie soch. Celkové náklady obou 

etap jsou bez mála 2 mil. Kč bez DPH.  
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před obnovou 
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Městská památková rezervace v Moravské Třebové 

Moravská Třebová byla založená kolem roku 1257 Borešem z Rýzmburka jako typické 

kolonizační město s pravidelným půdorysem. Největšího rozkvětu se jí dostalo v období vlády 

pánů z Boskovic a Ladislava Velena ze Žerotína (1486–1622), kdy byla centrem humanistické 

vzdělanosti a získala přízvisko Moravské Athény. Z této doby se dochovala i jedna 

z nejstarších renesančních památek na sever od Alp, zámecký portál z roku 1492. V centru 

města lze obdivovat pozdně gotické a renesanční mázhauzy, které nemají kvalitou i počtem 

zachovaných artefaktů v ČR obdoby. Na rozdíl od mázhauzů renezanční fasády domů vzaly za 

své při požárech v letech 1840 a 1844, zachovalo se několik portálů a renezanční arkýř. 

Hodnotná umělecká díla jsou zachována i z období baroka, kdy ve městě působili umělci J. T. 

Supper a J. Pacák. Pro svůj ojedinělý soubor architektonických klenotů se Moravská Třebová 

stala roku 1980 městskou památkovou rezervací.  

Moravská Třebová patří k těm vzácným případům, kdy novodobý vývoj negativně 

nepoznamenal městské jádro.  

Město Moravská Třebová se již od roku 1996 aktivně zapojuje do „Programu regenerace 

MPR a MPZ“ vyhlášeným Ministerstvem kultury ČR a věnuje velké úsilí a prostředky na 

regeneraci svého historického jádra, které považuje za jeden z potenciálních zdrojů příjmu 

města. 

Cíle regenerace 

• Oživit jednotlivé objekty v centru města 

• Vytvořit z centra „výkladní skříň města“ 

• Zabezpečit co nejlepší podmínky pro rozvoj cestovního a turistického ruchu 

Důvodem, proč se město Moravská Třebová uchází o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci  

Program regenerace MPZ za rok 2019, je především skutečnost, že se úspěšně snaží centrum 

města uvést do takového stavu, aby byl statut MPR co možná nejlépe naplněn. Tato skutečnost 

nás zavazuje k péči o historické dědictví, o průběžné zlepšování celkového stavu MPR a o její 

zachování pro příští generace.  
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Příležitostí pro vnímání pozoruhodné krásy památek Moravské Třebové je celá řada. 

Začněme na zámku. Zámek je postupně rekonstruován a stává se vyhledávaným stánkem 

kulturního a společenského dění. V centru města lze obdivovat pozdně gotické a renesanční 

mázhauzy, z nichž některé jsou opět využívány jako prodejny, úřady apod., zejména pozoru-

hodná je renesanční radnice. Další významné památky, především ojedinělý soubor 

renesančních kamenných náhrobníků, jsou soustředěny na nedalekém Křížovém vrchu. 

Hodnotná umělecká díla jsou zachována i z období baroka, kdy ve městě působili vynikající 

umělci jako J. T. Supper, J. Pacák a další. Historické jádro města spolu s areálem zámku a 

Křížového vrchu je městskou památkovou rezervací. 
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Měšťanské domy - Ve vnitřní části města zůstal zachován unikátní soubor gotických a 

renesančních měšťanských domů, postavených z kamene a cihel po velkých požárech města 

v 16. století. Zejména ve vstupních síních přízemí (mázhauzech) lze obdivovat krásu 

hřebínkových či sklípkových kleneb, žeber, svorníků a kozol. Některé domy jsou opatřeny 

portály se znaky pánů z Boskovic a z Lipé, na jejichž výstavbu tehdy přispíval i majitel 

panství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radnice - Pozdně gotická stavba z doby kolem r. 1520, renesančně přestavěná kolem r. 

1560. Druhé patro pochází z r. 1824. V budově se dochovaly místnosti s křížovými a síťovými 

klenbami, svorníky, polychromovaná žebra, renesanční konzoly, kamenné portály, v zadním 

traktu arkáda se sgrafitovou omítkou. V pracovně starosty, původně síní konšelů, se 

zachovala renesanční freska Šalamounův soud z doby kolem r. 1560. Kuriozitou je věž 

radnice z r. 1521 dostavěná r. 1764, která nemá základy. 
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Původní gotický kostel ze 13. století byl obklopen 

hřbitovem a kaplemi sv. Antonína a Markéty. Kolem r. 1500 byl hřbitov zrušen a přemístěn na 

Křížový vrch. Po požáru r. 1726 byl kostel přestavěn na barokní. V interiéru je rozsáhlá 

barokní sochařská a malířská výzdoba, jíž dominují barokní sochy Víry a Naděje od 

třebovského sochaře J. F. Pacáka, žáka slavného Matyáše Brauna, malířské fresky od J.T. 

Suppera a jeho syna Silvestra, oltářní obraz od Josefa Reinische, zlomkovitě se dochovaly 

vnější i vnitřní fresky J. T. Suppera v Loretánské kapli. 
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Zámek - Původně hrad z konce 13. století. Na sklonku 15. století byla zahájena jeho 

přestavba na renesanční zámek. V letech 1611–1618 jej Ladislav Velen ze Žerotína rozšířil 

o pozdně renesanční arkádové křídlo. Při požáru města v r. 1840 značná část zámku shořela. 

Dodnes zůstaly zachovány renesanční arkády, věž, raně renesanční brána z r. 1492 a 

medailony Ladislava z Boskovic a Magdaleny z Dubé, jedny z nejstarších renesančních 

památek v ČR. Zámek je rekonstruován od roku 1996. Výstavní sály zámku nabízejí stálé 

expozice – Humanismus a renesance v Mor. Třebové, moravskotřebovské baroko a rokoko, 

Mineralogie a geologie města, sbírku zbraní a cínového nádobí a od 1. 4. 2004 jsou rozšířeny 

o expozice historie bydlení a životního stylu. Zámek nabízí atraktivní zámecké expozice, 

tajemná zámecká sklepení, posezení ve stylové zámecké kavárně a dětské hřiště. Nově byla 

otevřena největší středověká mučírna v ČR – stolička pro čarodějnice, skřipec, španělské 

boty, drtič kloubů, palečnice aj., vše se zvukovými efekty pro dotvoření atmosféry a 

s výkladem o vývoji tortury u nás. Od dubna 2008 je otevřena nová interaktivní expozice – 

Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny. 
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Františkánský klášter - barokní stavba z konce 17. století s kostelem sv. Josefa. V klášteře 

zachována studna z počátku 18. století, barokní knihovna, nad portálem socha sv. Josefa od J. 

A. Heinze. 
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Muzeum - Budova muzea byla dostavěna v r. 1906 díky finanční podpoře bohatého 

třebovského cestovatele a rodáka Ludvíka Holzmeistera. Ten odkázal muzeu své bohaté 

národopisné sbírky z Egypta, Indie, Tibetu, Barmy, Číny, Japonska a Tichomoří, které nyní 

tvoří samostatnou expozici. Nově je reinstalovaná část starého Egypta, jíž vévodí mumie 

mladé ženy. Expozice je komponovaná jako staroegyptská hrobka s malbami na zdi. Po 

Náprstkově muzeu je tato egyptská sbírka největší v republice. Další významnou částí je 

japonská sbírka, jíž dominují čtyři samurajské meče. Čepel nejstaršího meče pochází z roku 

1420. Samurajské meče nejsou v České republice ve stálé expozici nikde jinde k vidění.                      
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Hřbitovní kostel Nalezení sv. Kříže - pozdně gotický (kolem r. 1500 - 1603), interiér 

renesance - baroko (původní lavice z r. 1623, nástěnné malby J. T. Suppera). Na jižní vnější 

stěně ojedinělý soubor renesančních kamenných náhrobníků - pokračuje v lapidáriu zřízeném 

z někdejší kaple u východní zdi hřbitova. Ke hřbitovu vedly z města kryté „Schody mrtvých“ s 

renesančním portálem z r. 1575., které bohužel na začátku roku 1999 padly za oběť místnímu 

žháři a původní došková krytina lehla popelem. V roce 2001 došlo k jejímu úplnému 

zrestaurování. 
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Lapidárium - V lapidáriu zřízeném z empírové márnice je umístěna řada pozoruhodných 

renesančních náhrobků z přelomu 16. a 17. století. Jedná se převážně o náhrobky evangelíků, 

které byly v době rekatolizace po Bílé Hoře odstraňovány a použity k vydláždění kostela. Na 

hřbitově se nachází i řada hrobů ruských emigrantů, převážně z řad šlechty, kteří působili 

v letech 1922–35 v ruském gymnáziu ve městě. 
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Sousoší Kalvárie - Barokní sousoší Tří Křížů s postavami Panny Marie, sv. Jana a dvou 

andělů je dílem sochaře J. Pacáka z let 1730–40. 

 

Schody mrtvých - Jde o kryté schodiště s portálem, na kterém jsou znaky pánů z Boskovic a 

nápisem Blažení jsou mrtví, kteří umírají v pánu. Schodiště bylo postaveno za panování Jana 

z Boskovic a vede na Křížový vrch. 
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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 2019. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 

 

Počet nemovitých kulturních památek na území MPR Moravská Třebová – 99 

Rozloha MPR - 17,5 ha 
 

A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2019 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

Hradební systém zámku   

zbývající neobnovené části hradeb  

odhadovaný náklad obnovy je ve výši 3,000.000,- Kč 

 

Měšťanský dům na ul. Bránské č.p. 46 

havarijní stav – statika domu 

odhadovaný náklad obnovy je ve výši 5,000.000,- Kč 
 

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2019 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

Měšťanský dům ul. Bránská č.p. 46, č.o. 19  

          Počátkem roku 2008 byl na tento objekt vydán havarijní výměr z důvodu špatné statiky 

objektu, prolomení klenby nad mázhauzem, vydrobení zdiva opěrných pilířů. V roce 2009 

bylo provedeno statické zajištění objektu před zřícením  zahrnující vodorovné zpevnění 

obvodového zdiva, hloubkové zaspárování trhlin, zajištění klenby nad přízemím, stropu 

ve 2.NP, zřízením nové základové konstrukce kotvené do stávajících opěrných pilířů 

v celkovém nákladu 1,000.000,- Kč..  

          Pro uvedení domu do užívání je zapotřebí provést celkovou obnovu objektu v nákladu dle 

souhrnného rozpočtu projektové dokumentace ve výši 5,000.000,- Kč. 
 

A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2019, se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

Obnova střechy domu nám. TGM č.p. 37, rejstříkové č. 36251/6-3151 

Provedena byla kompletní výměna střešní krytiny z původních eternitových šablon za šablony 

vláknocementové vč. obnovy konstrukce krovu, komínů a klempířských prvků 

Využití: v přízemí domu jsou umístěny obchody, 1. a 2. NP slouží k bydlení 

 

Restaurování Morového sloupu na nám. TGM - 2.etapa, rejstříkové č. 16176/6-3220 

V letošním roce bylo dokončeno restaurování dominanty náměstí 

 

Zámek, č.p. 185, rejstříkové č. 22938/6-3196/1 

Provedena byla obnova fasády zámku ze západní strany 

Restaurování prasklin arkád  

Restaurování portálu v opevnění u zámku 

Obnova opěrného severovýchodního pilíře zámku  

Využití: Výstavní prostory, expozice, knihovna, Lidová škola umění, bydlení 

Obnova střechy domu nám. TGM č.p. 78/1, rejstříkové č. 24223/6-3199 

Provedena byla kompletní výměna střešní krytiny z původních eternitových šablon za šablony 

vláknocementové 
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Využití: v přízemí domu jsou umístěny obchody, v 1. NP služby a 2. NP slouží k bydlení 

 

Obnova oken, dveří, malby domu ul. Bránská č.p. 40, rejstříkové č. 34700/6-3179  

Využití: bydlení 

 

Obnova fasády nám. TGM č.p. 205, rejstříkové č. 32057/6-5434 

Využití: bydlení 

 

Obnova domu ul. Zámecká č.p. 208, rejstříkové č. 24332/6-3184 

Provedena byla celková obnova domu vč. statického zajištění, střechy, fasády 

Využití: bydlení 
 

 

A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2019 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 

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

V roce 2019 nedošlo ke zrušení prohlášení za kulturní památku žádného objektu. 

 
A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2019 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 2019 nedošlo k prohlášení za kulturní památku žádného objektu, žádné řízení nebylo 

ani zahájeno.    

 

 

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 2019 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

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

Hradební systém zámku   

zbývající neobnovené části hradeb  

odhadovaný náklad obnovy je ve výši 3,000.000,- Kč 

 

Měšťanský dům na ul. Bránské č.p. 46 

havarijní stav – statika domu 

odhadovaný náklad obnovy je ve výši 5,000.000,- Kč 

 

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2019, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 

Morový sloup - restaurování 2.etapa   

Dům nám. TGM č.p.37 - obnova střechy   

Zámek č.p. 185 - obnova fasády západní strany   

Zámek č.p. 185 - restaurování arkád 

Zámek č.p. 185 - restaurování opěr. pilíře SV strana 

Portál v opevnění u zámku - restaurování 

Dům, nám. TGM 78/1 - obnova střechy 

Dům, ul. Bránská 40/6 - obnova oken, dveří, maleb   

Dům, nám. TGM 205/10b - obnova fasády   

Dům, ul. Zámecká 208/4 - celková obnova domu, statika 
 

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2019 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

V roce 2019 nedošlo k demolici žádného objektu v MPR. 
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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 2019. Uveďte významné akce, které byly v letech 2009-

2019 podniknuty ke zlepšení stavu. 

Povrchy komunikací, veřejné osvětlení a městský mobiliář MPR byly modernizovány v roce 

2013 v rámci projektu Cesta od renesance k baroku. Rekonstrukce příjezdových cest se 

dočkalo sedm historických památek na naučné stezce a revitalizovány byly zámecké zahrady 

včetně obnovy městského mobiliáře a výstavby dětského hřiště, které nyní mohou být 

otevřeny veřejnosti po celý rok. 
 

 

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2019. Uveďte významné akce, které 

byly v letech 2009 - 2019 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 

neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

MPR v Moravské Třebové má nadprůměrně velké plochy zeleně, které se ale potýkají 

s nevhodnou kvalitou a koncepcí skladby rostlých dřevin, keřů, květinových záhonů i 

trávníků. Město si proto v letošním roce nechalo zpracovat dokument „Generel zeleně“, 

který jednotlivé soubory zeleně popisuje, klasifikuje a navrhuje opatření pro zlepšení kvality 

a kompozice v rámci MPR.  
 

 

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2019 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2009 - 2019 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

V roce  1998 byla převážně dokončena kompletní rekonstrukce infrastruktury v MPR, včetně 

rekonstrukce hlavních komunikačních tahů v MPR. Od roku 1998 se zaměřujeme na 

postupnou obnovu jednotlivých objektů v MPR prostřednictvím finanční pomoci soukromým 

vlastníkům NKP. 

Postupně jak se prováděly rekonstrukce jednotlivých částí MPR (jednotlivé ulice), byly 

měněny veškeré inženýrské sítě, počínaje plynovodem a konče novou kanalizací. Poslední 

velkou akcí, kde se prováděl nový vodovodní řad a kanalizační stoka byla rekonstrukce 

přístupové cesty k zámku ul. Zámecké a Zámeckého nám.(2006). 

Rekonstrukce ulic: Cihlářova, Ztracená, Marxova, Bránská, Farní, Kostelní                               

nám., Krátká, Pivovarská, Poštovní, Jevíčská (1996-2005) 

 

 

 

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření (je vhodné uvést např., zda je zřízen 

městský informační systém, naučné stezky atd.). 

 

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

                2009           1155   2019  1337 

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

provozní dobu atp.? 

Turistické informační centrum (TIC) v Moravské Třebové je otevřeno v hlavní turistické 

sezóně od května do září každý den včetně víkendů a státních svátků, ve vedlejší sezóně 

v pracovní dny a v sobotu dopoledne. Kromě turistických informací o městě a okolí TIC 

poskytuje zprostředkování průvodcovské služby, prodej publikací o městě, map, 

upomínkových předmětů, ale také veřejný internet, kopírování a skenování dokumentů, 

prodej vstupenek na kulturní akce a mezinárodních jízdenek Regiojet. 
 

http://www.moravskatrebova.cz/cs/turista/turisticke-informacni-centrum-1.html 
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D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2019 a s jakým zaměřením 

(kulturně výchovným, společenským atd.). 

Díky Programu regenerace MPR v roce 2019 byl veřejnosti zpřístupněn zrestaurovaný 

Morový sloup z roku 1718, který je dominantním prvkem náměstí i celé MPR. 

 

Nově je příležitostně otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie, zejména pro koncerty, 

kulturní akce, komentované prohlídky a prohlídky skupin turistů. 
 

 

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). 

MPR disponuje nadstandardní občanskou vybaveností. Jako příklad je možné uvést 

supermarket v centru města citlivě zasazený do koncepce MPR, možnost parkování na 

náměstí a v přilehlých ulicích, základní uměleckou školu v budově zámku, dvě základní školy 

nebo tělocvičnu. 
 

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. 

 

http://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/program-

regenerace-mpr-mesta.html 

 

http://www.moravskatrebova.cz/cs/mesto/historie-a-pamatky.html 
 

 

 

 

E. Společenský život 
 

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

jejich prezentaci a využití s uvedením jejich konkrétních aktivit v roce 2019. 

Regeneraci památek se věnují především: 

- Kulturní služby města Moravská Třebová 

- Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 

- a zejména Komise památkové péče – pracovní skupina pro Program regenerace MPR a 

MPZ 

Pracovní skupinu tvoří starosta, členové stavební a památkové komise RM, odborní 

pracovníci MěÚ. Statut komisí je v souladu se zákonem o obcích. 

 

Datum založení: 07.01.2019 

Jméno předsedy: Mgr. Radko Martínek 

Instituce, osoby a jejich profese zastoupené v pracovní skupině: 

Starosta – Ing. Tomáš Kolkop (autorizovaný stavební inženýr) 

Ing. Marie Moravcová, člen památkové komise RM  

MěÚ-Blanka Žouželková – odbor výstavby a územního plánování (orgán památkové péče) 

MěÚ-Ing. Dušan Sejbal – vedoucí odboru výstavby a územního plánování 

MěÚ- Eva Štěpařová – odbor rozvoje města (referent pro památkovou péči) 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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a další jmenovaní členové komise památkové péče. 

 

Pracovní komise se schází 1 x měsíčně jako společná schůze stavební a památkové komise za 

účasti starosty a pracovníků MěÚ. Z jednání jsou pořizovány zápisy. 

Komise projednává aktuální problémy regenerace, přípravu investičních a neinvestičních 

akcí v MPR a její blízkosti. Dále komise spolupracuje s vlastníky NKP při získávání 

finančních prostředků na rekonstrukci NKP, informuje veřejnost o výsledcích Programu 

regenerace. 

 

Další činnost komise: 

• Pravidelně přispívá články do měsíčníků Moravskotřebovské noviny a 

Moravskotřebovského zpravodaje do rubriky „Z historie“ – viz samostatná příloha 

Anketního dotazníku 

• Každý rok pořádá fotosoutěže  „Moravská Třebová – jak ji neznáme“ a „Jsem užaslý 

poutník…“  pro fotoamatéry i profesionály. Cílem je zachytit neobvyklou historickou tvář 

našeho města novými pohledy, v proměnách času a za rozmanité hry světel nebo  ročních 

období. Vyhodnocení tři nejlepší autoři jsou vyhlášení a oceněni na vernisáži ke Dnům 

evropského dědictví.  Ukázky fotografií   - viz samostatná příloha Anketního dotazníku. 

• Pro milovníky historie pořádá zájezdy na hrady a zámky. Veřejnost o pořádání 

zájezdu informuje v Moravskotřebovském zpravodaji. V letošním roce veřejnost navštívila 

muzeum v Poličce a hrad Svojanov 

.• Každý rok pracovní skupina zabezpečuje Dny evropského kulturního dědictví v našem 

městě. Informuje veřejnost o termínu pořádání EHD, vyvěšuje plakáty a vlajky na otevřených 

památkách, zajišťuje průvodce. U příležitosti dnů EHD pořádá koncerty vážné hudby na 

moravskotřebovském zámku. 

• Společně s Městskou knihovnou Ladislava z Boskovic připravují literární soutěž 

„Jsem užaslý poutník…“ , jedná se o literární příspěvky všeho druhu: poezie, próza, drama, 

v nichž autoři vyjádří svůj vztah k reáliím města, v němž žijí nebo přebývali.  

• Několikrát do roka pořádá pracovní skupina vlastivědné dopoledne s průvodcem na 

moravskotřebovském hřbitově pro školy i ostatní veřejnost. 

• V letošním roce u příležitosti oslav města zajišťovala pracovní skupina průvodcovské 

služby po historické části města.  

• Členové se také podíleli na přípravách a samotném natáčení dílů pořadu Toulavá 

kamera a Šumná města pro ČT, rovněž na dokumentu o křížových cestách do cyklu televize 

NOE 

• Každý rok pracovní skupina vydává novoroční přání z historických fotografií a 

obesílá své příznivce 

• Po celý rok se členové pracovní skupiny účastní pracovních brigád na úklidu a 

údržbě památek. V letošním roce to byly tyto památky a památná místa: 

- úklid znečištěného pomníku B. Smetany v parku u Muzea 

- údržba bysty Schillera 

- přemístění pomníků E. Kasparidese na vhodnější místo 

- úprava hrobu Anny Gromesové 

- údržba božích muk v muzejním parku, zajištění informační tabulky, že se jedná o hrob 

francouzských vojáků z napoleonských válek 

- pátrání po původu a určení plastiky v parku u Muzea, o které není nic známo 
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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.). 

PROHLÍDKY MĚSTA  

Město Moravská Třebová od 1. 6. 2006 pořádá Prohlídky města Moravská Třebová s 

průvodcem. Prohlídky jsou pořádané po celý týden i o víkendu s průvodcem pouze pro 

skupiny. 

Trasa: 

prohlídku začneme na zámku, kde se nachází jedna z nejstarších renesančních památek 

dochovaných na sever od Alp -  zámecký portál z roku 1492, pak navštívíme centrum města, 

kde lze obdivovat pozdně gotické a renesanční mázhausy, zejména pozoruhodná je 

renesanční radnice. Další významnou památkou je soubor ojedinělých renesančních 

kamenných náhrobků na Křížovém vrchu se sousoším kalvárie. Navštívíme městské muzeum s 

nově reinstalovanou částí starého Egypta a mumií princezny Hereret. Tato expozice je 

komponována jako staroegyptská hrobka s malbami na zdi. Zájemci si zde mohou 

prohlédnout stálou expozici Holzmaisterovy sbírky mimoevropského umění. Zpátky se 

vrátíme Cihlářovou ulicí na náměstí T. G. Masaryka, kde naši prohlídku ukončíme. 

Prohlídka města trvá cca. 1,5 hodiny. Bezplatně.  

Kontakt: 

Miloslav Kužílek - tel: 461 316 332, 776 126 305 

Jiráskova 79 

571 01 Moravská Třebová 

 

Pěvecký sbor Fermáta 

         Smíšený pěvecký sbor pořádá každoročně vánoční koncerty na zámku v Moravské 

Třebové. 

 

Kulturní služby společně se Základní uměleckou školou pořádají každoročně hudební 

slavnosti Moravskotřebovské arkády na zámku. 

 

Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové společně s Komisí památkové 

péče MÚ vyhlašují u příležitosti oslav města Moravské Třebové literární soutěž Jsem užaslý 

poutník... Literární díla mají v tématu postihnout vztah autora k reáliím města, v němž žijí či 

přebývali. 

 

Kruh přátel hudby pořádá koncerty vážné hudby v koncertním sále na zámku a v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie pořádají zástupci místní farnosti ve spolupráci s mluvčím města 

komentované prohlídky, koncerty, adventní kulturní program a další akce. 

 

Na přelomu letních prázdnin jsou každoročně pořádány Zámecké kejkle a kratochvíle, kde 

jsou představovány dobová řemesla, kejklíři, divadelníci, souboje fechtýřů apod. Celý 

festival je pravidelně zakončován velkolepým ohňostrojem. Festival je pořádán každoročně 

počátkem měsíce září. Hlavním pořadatelem je město a Kulturní služby města. 

 

Stálé expozice na zámku: 

Geologické poměry Moravskotřebovska 

Humanismus a renesance v Moravské Třebové 

Památky moravskotřebovského baroka a rokoka 

Historie bydlení a životního stylu 

Prohlídka historické mučírny v zámeckých sklepích 

Cyklus „Zámecké podvečery“ - celoročně probíhá na zámku s obsahem divadlo, folk, šanson, 
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a pop.  

 

Dále probíhají příležitostné výstavy na zámku nebo v budově Muzea. V měsíci dubnu je to 

např. : 

Století Slováků v českých zemích 

V dalších měsících pak : 

Výstava historické textilní výroby 

Výstava ikon 

Výstava fotografií Moravské Třebové, jak ji neznáme 

Velká vánoční výstava a Slovácké vánoce 

 

Každoročně vyhlašuje Komise památková péče fotosoutěže s tématikou poznání památek. 

Organizuje zájezdy pro širokou veřejnost po českých památkách a Dny evropského 

kulturního dědictví v Moravské Třebové. 

 

Stálé expozice v Městském muzeu - Holzmaisterova sbírka mimoevropského umění s 

reinstalovanou částí starého Egypta včetně mumie egyptské princezny Hereret. Grafická 

sbírka dr. Loubala. 

 
 

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 2019 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

Soukromé subjekty se významným způsobem podílí na obnově památek a objektů v MPR. 

V roce 2019 proběhla rekonstrukce těchto objektů a v těchto nákladech: 

 

Dům, nám. TGM 78/1 - obnova střechy – celkem 628 078 Kč, z toho vlastník 251 078 Kč 

 

Dům, ul. Bránská 40/6 - obnova oken, dveří, maleb – celkem 82 280 Kč, z toho vlastník 

32 980 Kč 

 

Dům, nám. TGM 205/10b - obnova fasády – celkem 599 356 Kč, z toho vlastník 240 356 Kč 

 

Dům, ul. Zámecká 208/4 - celková obnova domu, statika – celkem 1 448 020 Kč, z toho 

vlastník 671 020 Kč 

 
 

 

 

 

F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2019 

 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2019 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 

Rozpočet  Počet      

akcí 

Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města 14 9 000  

Z toho na území MPR nebo MPZ 11 7 000  

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 

nebo MPZ) 

4 500  

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 

výdajů rozpočtu obce/města/městské části hl. města 

Prahy, na  obnově  památek v roce 2019 na území 

4%  
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obce/města/městské části hl. města Prahy v  % 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019 s uvedením 

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

v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2019. 

Akce Kč (tis.) 

Zámek č.p. 185 – Obnova fasády západní strany 568 

Zámek č.p. 185 – obnova opěrného pilíře 92 

Zámek č.p. 185 – restaurování prasklin arkád 58 

Zámek č.p. 185 – restaurování kamenného portálu 107 

Dům č.p. 78 – obnova střechy 314 

Dům č.p. 208 – celková obnova domu 725 

Dům, č.p. 205 – obnova fasády 299 

Dům č.p. 37 – obnova střechy 549 

Dům č.p. 40 – obnova otvorových prvků a omítek mázhauzu 41 

Morový sloup na nám. TGM p.p.č. 242 – dokončení restaurování 217 

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2019 o finanční prostředky z jiných 

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

Akce Kč (tis.) Zdroj 

Obnova střechy Lapidaria p.p.č. 2114 100 Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností 

Restaurování kamenného krucifixu na ul. Jiráskova 

p.p.č 620/3 – 1. etapa 

30 Programu podpory stavební obnovy a 

restaurování kulturních památek a 

drobných objektů památkového 

charakteru v Pardubickém kraji 

Restaurování kamenného vstupního portálu domu 

č.p. 143 

30 Programu podpory stavební obnovy a 

restaurování kulturních památek a 

drobných objektů památkového 

charakteru v Pardubickém kraji 

 

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,/. 

Název: Územní plán Moravská Třebová 

Pořizovatel: MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování 

Zpracovatel: Architektonický atelier Ing. arch. Rozehnal&Vosmek, Hlaváčova 179, 530 02 

Pardubice 

Datum schválení obecním zastupitelstvem:  

a) zadání: 8.6.2009,  č.j. 631/Z/080609 

b) konceptu (souborné stanovisko): dle požadavků zadání nebyl zpracován 

c) návrhu: 4.10.2010  č.j. 1009/Z/041010 

Předpokládaný termín schválení návrhu obecním Zastupitelstvem: schváleno 4.10.2010 

nabytí účinnosti územního plánu: 26.10.2010   

 

Změna č.1 ÚP Moravská Třebová.  

Pořizovatel a zpracovatel je stejný. 

Datum schválení Změny č. 1 ÚP Moravská Třebová obecním zastupitelstvem:  

a) zadání: 24.10.2011,  č.usn. 246/Z/241011 

b) konceptu (souborné stanovisko): dle požadavků zadání nebyl zpracován 

c) návrhu: 3.09.2012  č.usn. 459/Z/030912, nabytí účinnosti Změny č.1 ÚP: 03.10.2012 

Změna č.2 ÚP Moravská Třebová.  

Pořizovatel je stejný. Po společném projednání původní zpracovatel (Ing. arch. Rozehnal) 

odstoupil od smlouvy a byl vybrán nový zpracovatel Ing. arch. Pavel Čížek, Choceň, 
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Újezdská 1429 

Datum schválení Změny č. 2 ÚP Moravská Třebová obecním zastupitelstvem:  

a) zadání: 05.09.2016,  č.usn. 435/Z/050916 

b) konceptu (souborné stanovisko): dle požadavků zadání nebude zpracován 

c) návrhu: 25.06.2018  č.usn. 819/Z/250618, nabytí účinnosti Změny č.2 ÚP: 03.08.2018 

 

Změna č. 3 ÚP Moravská Třebová. 

Pořizovatel je stejný. Zpracovatel Ing. arch. Pavel Čížek, Choceň, Újezdská 1429 

Datum schválení Změny č. 3 ÚP Moravská Třebová obecním zastupitelstvem:  

a) zadání: 23.04.2018,  č.usn. 806/Z/230418 

b) konceptu (souborné stanovisko):  nebude zpracován - zkrácený postup pořízení 

c) návrhu: datum vydání Změny č. 3 ÚP 01.10.2018 a nabytí účinnosti 18.10.2018 

 

 

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. 

Název: Regulační plán MPR Moravská Třebová  

Pořizovatel: MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování 

Zpracovatel: Ing. arch. Tadeáš Matoušek, Praha 6, Nad Šárkou 23  

Datum schválení obecním zastupitelstvem:  

a) zadání: 7.9.2015, usnesení č. 192/Z/070915 

b) konceptu (souborné stanovisko): dle požadavků zadání nebude zpracován 

c) návrhu: 4.9.2017 č. usnesení 661/Z/040917, nabytí účinnosti 21.9.2017 

 

Město Moravská Třebová má ÚPD zveřejněnou na UUR a na stránkách města. 
 

 

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

Název  programu: Program regenerace MPR Moravská Třebová 

Zpracovatel: Ing. arch. Tadeáš Matoušek 

Datum dokončení: 31.10.2017 

Datum schválení programu zastupitelstvem: 11.12.2017 

Časový horizont, ke kterému je program regenerace zpracován: 2017-2027 

 

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

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

 

Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 3/2002 o závazných 

částech regulačního plánu Městské památkové rezervace města Moravská Třebová 

Zastupitelstvo města  Moravská Třebová vydalo na svém zasedání dne  29.4.2002  podle 

ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 12 písm. a), § 84 

odst.2, písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Vyhláška stanoví základní zásady uspořádání území městské památkové rezervace města 

Moravská Třebová a limity jeho využití, vyjádřené v regulativech funkčního a prostorového 

uspořádání území MPR. 
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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. 

 

Město Mor. Třebová má cca 100 objektů zapsaných v seznamu nemovitých kulturních 

památek. Z toho byly od roku 1995 přiděleny prostředky z programu na celkovou nebo 

částečnou obnovu cca 90 objektům Tyto objekty byly v období 1995-2019 opraveny 

v celkovém nákladu více jak 168 mil. Kč. 

 

Finanční přehled - Regenerace MPR 1995 -2019 

ROK OÚ STÁT MĚSTO VLASTNÍK CELKEM 

1995 500 000 2 957 000 1 705 000 1 877 385 7 039 385 

1996 450 000 3 730 000 2 721 444 2 175 065 9 076 509 

1997 600 000 4 465 000 3 975 361 2 846 025 11 886 386 

1998   3 305 000 1 811 200 4 757 925 9 874 125 

1999 1 050 000 5 592 000 2 845 637 3 706 833 13 194 470 

2000   3 540 000 641 089 3 230 106 7 411 195 

2001   5 720 000 2 563 000 2 553 000 10 836 000 

2002   4 440 000 3 535 789 2 240 810 10 216 599 

2003   2 480 000 2 818 335 1 966 725 7 265 060 

2004   4 310 000 2 744 104 1 330 012 8 384 116 

2005   2 450 000 1 930 070 1 625 930 6 006 000 

2006   2 160 000 1 658 404 856 954 4 675 358 

2007   2 135 000 1 073 898 2 230 966 5 439 864 

2008   2 145 000 746 218 2 453 725 5 344 943 

2009   2 135 000 1 228 589 1 485 027 4 848 616 

2010   1 734 000 1 488 923 144 490 3 367 413 

2011   1 985 000 841 244 1 985 000 4 811 244 

2012   1 875 000 1 203 769 551 626 3 630 395 

2013   1 557 000 617 734 930 761 3 105 495 

2014   1 742 000 682 477 336 188 2 760 665 

2015   1 855 000 645 647 1 700 688 4 201 335 

2016   2 270 000 1 225 217 629 001 4 124 218 

2017   2 550 000 2 333 958 1 280 668 6 164 626 

2018   2 850 000 1 345 353 1 675 634 5 870 987 

2019   2 970 000 1 668 706 4 199 311 8 838 017 

CELKEM 2 600 000 72 952 000 44 051 166 48 769 855 168 373 021 
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Do oprav se podařilo díky Programu regenerace zapojit jak církev, tak i soukromé majitele 

domů v historickém jádru. Opravy památek jsou také zdrojem příjmů pro místní stavební 

firmy a tím i možnosti řešení současné hospodářské situace. 

Naše město významně pomáhá zejména soukromým vlastníkům kulturních památek. V roce 

2019 byla z programu regenerace provedena obnova celkem 7 objektů, z toho 3  objekty z 

majetku města a  4 objekty z majetku soukromých  vlastníků. 
 

 

 

 

 
Schválil    Ing. Tomáš Kokop    Datum      13.12.2019           

 

Podpis      ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňující informace 

 

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

památkového ústavu, elektronicky i tiskopis přihlášky.   

 

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

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

 

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

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

 

- Přihlášku předkládá starosta, resp. primátor v termínu do 15. 12. 2019. Přihlášku zašlete v elektronické 

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

 

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

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

 

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

posledních 10 let. 

 

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

 

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

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

 

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

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

nepamátkových objektů v MPR a MPZ za rok 2019. 

 

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

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

banneru hradí soutěžní město/obec.  

 

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

