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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 2016 
 
 
Pokyny ke zpracování přihlášky: 

V přihlášce zodpovězte následující otázky, které zpracujte na samostatných listech 

přesně 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 na 

krajské úrovni. Tento zašle elektronicky i tiskopis přihlášky pro snadnější vyplnění.  Přihlášku 

předkládá starosta, resp. primátor v termínu do 15. 12. 2016. Přihlášku zašlete                               
v  elektronické podobě také Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 
 
 
 
Název městské památkové rezervace /MPR/ nebo městské památkové zóny /MPZ/: 
 
Městská památková rezervace Slavonice 
 
Stručné zdůvodnění přihlášky: 
/Uveďte v příloze, 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./ 
 
Město Slavonice uchovává ve svém historickém centru mimořádný soubor měšťanských domů. Díky 

dochovaným kvalitám historického města byly Slavonice navrženy na zápis do Seznamu památek 

světového kulturního dědictví UNESCO. Obnova města probíhá podle schváleného územního plánu 

města a regulačního plánu MPR. Je zpracován i kvalitní Program regenerace MPR Slavonice, 
Strategický plán rozvoje města Slavonice a další rozvojové dokumenty. 
 
Uchování rozsáhlého souboru sgrafitových fasád, k jejichž plošnému odkrytí došlo po druhé světové 

válce, je náročné jak z odborného, tak i z finančního hlediska. Jejich restaurování a periodická údržba 

je nikdy nekončícím procesem, který je možno udržet zejména díky prostředkům poskytovaným 

z Programu. Prostředky programu jsou dále využívány především pro opravy střech, fasád z konce 19. 
století a pro obnovu oken a vrat měšťanských domů. Vlastníci obytných budov (což je většina domů 

v centru) mohou pro financování svého podílu využít zvýhodněné půjčky poskytované městem z Fondu 
rozvoje bydlení.  
 
V roce 2016 bylo do Programu zařazeno celkem 9 akcí (3 městské a 6 soukromých), celková výše 

příspěvku MK ČR pro letošní rok je 2,325mil. Kč. 
 
Díky dlouhodobé a průběžné práci s vlastníky kulturních památek se každoročně daří zařazovat 

poměrně vysoký počet akcí obnovy k realizaci. Zařazovány jsou i méně rozsáhlé akce obnovy, což se 

pozitivně projevuje v motivaci vlastníků památek provádět jejich průběžnou obnovu. U větších akcí je 

obnova prováděna ve víceletých etapách, což umožňuje, zejména v případě restaurátorských prací, 

jednak dodržení všech technologických zásad, i vytvoření časové rezervy pro řešení všech problémů, 

které mohou při restaurování nastat.  Zároveň etapizace umožňuje rozdělení finančních příspěvků i na 

další plánované akce obnovy.  
 
Do veřejného života města se zapojují aktivně místní neziskové organizace, které se podílejí zejména 

na zpracování koncepčních dokumentů týkajících se obnovy veřejné zeleně a rozvoje města. Ty byly 

spolu s městem i hlavními organizátory Národního zahájení Dnů evropského dědictví 2016, které se 

letos konalo ve Slavonicích. 
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Dokladem o kvalitě přístupu města k obnově památek je udělení dvou titulů Památka roku (2015 – 
restaurování sgrafitové fasády domu čp. 520, 2014 – restaurování hřbitovní kaple sv. Kříže). 
 
Na základě zpracované pasportizace a inventarizace veřejné zeleně a Strategického plánu rozvoje 
zeleně je od roku 2016 obnova veřejné zeleně prováděna již koncepčně na základě stanovených 

priorit. 
 
Máme-li shrnout všechny důvody do stručného zdůvodnění, tak je to: 

- úspěšná obnova jedinečného souboru renesančních domů nominovaných na seznam 

UNESCO, 
- aktivní spolupráce města s vlastníky kulturních památek, 
- koncepční obnova veřejné zeleně, 
- spolupráce města s neziskovými organizacemi při pořizování a projednávání koncepčních 

dokumentů, které městu v minulosti chyběly (Strategický program rozvoje města, Strategický 

program rozvoje veřejné zeleně, Program obnovy venkova), 
- spolupráce města s neziskovými organizacemi při pořádání akcí pro veřejnost, bez této 

spolupráce by nebylo možné uspořádat Národní zahájení EHD, v historii národních zahájení 

jsou Slavonice nejmenším pořadatelským městem 
- ochrana hodnot území na základě schváleného Územního plánu města a Regulačního plánu 

MPR a Programu regenerace MPR 
- informační servis pro občany i návštěvníky města (celoročně otevřené městské informační 

centrum a návštěvnické centrum Graselových stezek, webové stránky informačního centra byly 

v roce 2014 oceněny Zvláštní cenou ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou 

prezentaci v soutěži Zlatý erb, informace pro návštěvníky poskytují na svých webech i NNO). 
 

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 2016, doplněnou 

fotodokumentací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slavonická sgrafita – díky nim jsou Slavonice jedinečné 

 



Sklípkové klenby 

 



Podzemí – vyhledávaná turistická atrakce 

 

 



Obnova hřbitovní kaple sv. Kříže – PAMÁTKA ROKU 2014 

 



Obnova hřbitovní kaple sv. Kříže – PAMÁTKA ROKU 2014 

 



Restaurování sgrafitové fasády čp. 520 – PAMÁTKA ROKU 205 
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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ:  
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné 
vyjádření. 
 
A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 

2016. Uveďte rozlohu MPR nebo MPZ v ha. /Informativní údaje./ 
 Na konci roku 2016 se na území MPR Slavonice nachází 59 nemovitých kulturních památek (z 

toho jako jedna památka je evidováno městské opevnění, které zahrnuje kromě hradebních zdí a 

bašt i 2 městské brány), rozloha MPR je cca 12 ha. 
 
A.2. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2016 

v havarijním stavu včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.  
 Na území MPR v roce 2016 není v havarijním stavu žádná kulturní památka.  
 
A.3. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2016 

nevyužívané s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 
 V MPR Slavonice se v současné době nevyužívají tyto kulturní památky: měšťanský dům č. p. 

515, kde v současné době probíhá od roku 2014 celková obnova. Ostatní památky jsou 

využívány trvale nebo alespoň sezónně. 
 
 
A.4. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo 

dokončena v roce 2016 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 
V roce 2016 byly provedeny první etapy 3 rozsáhlejších obnov (dokončení v roce 2017): 

-  restaurování a stavební obnova kapličky sv. Jana Nepomuckého (město) – odvlhčení, 

rekonstrukce střechy, oprava fasády, restaurování vnitřní výmalby – církevní památka. 
- restaurování nedávno objevené sgrafitové fasády domu čp. 545 (soukromý vlastník) – odkrytí 

a restaurování bosáží a figurálních sgrafit – objekt bydlení. 
- restaurování freskové výzdoby evangelické modlitebny v čp. 517 (soukromý vlastník – výjevy 

z Apokalypsy) – objekt bydlení a penzion. 
 
Dále byly realizovány tyto akce: 

- výměna oken měšťanského domu čp. 471 (soukromý vlastník) – objekt trvalého bydlení a 

prodejna 
- výměna oken bývalé školy čp. 456(soukromý vlastník) – vzdělávací centrum, filmový klub 
- oprava střechy školy čp. 473 (město)- základní škola 
- byla dokončena obnova dalšího úseku městských hradeb (město). 

 
 
A.5. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2016 ke zrušení prohlášení 

za kulturní památku s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby, 

demolice, neodborné obnovy atd./. 
Nebyl zrušeno prohlášení za památku. 
 
A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2016 k prohlášení za 

kulturní památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno, 
anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku.  

V roce 2016 nedošlo k prohlášení za památku ani zahájeno řízení o prohlášení. 
 
 
 
 
 
 
 



Obnova památek  

 

 



Obnova památek  

 



Restaurování sgrafitové fasády a oprava šindelové střechy Dačické brány 

 

 



Restaurování sgrafitové fasády Jemnické brány 

 



Restaurování sgrafitové fasády a oprava oken čp. 463 

 

 



Oprava dvorní fasády čp. 463 

 

 



Obnova domu čp. 473 – repasování oken a oprava střechy 

 



Oprava fasády čp. 476 – muzeum a TIC 

 



Obnova stodoly čp. 480 – rekonstrukce střechy a oprava fasády 

 



Restaurování sgrafitové fasády, oprava střech a restaurování fresek v čp. 517 

 



Restaurování sgrafitové fasády čp. 536 

 



Restaurování sgrafitové fasády čp. 545 
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B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti                     

i číselné vyjádření. 
 
B.1. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2016 v havarijním stavu 

/bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či církevní budovy, 

atd./ včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 
Na konce roku 2016 není v havarijním stavu žádná budova. 
 
B.2. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena 

v roce 2016 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 
Obnova domu čp. 532 – úprava a modernizace interiéru, oprava střechy – bydlení a 

provozovna keramické dílny, kavárna 
Obnova domu čp. 550 – oprava fasády a celková modernizace – bydlení. 
 
 
B.3. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2016 demolovány s uvedením 

důvodu demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či 

církevní budovy, atd./. 
V roce 2016 nebyly na území MPR demolovány žádné budovy. 
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C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ: 
C.1. Charakterizujte současný stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ /např. 

povrchy komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod./ 
do roku 2016 a uveďte významné akce, které byly v letech 2006 - 2016 podniknuty 
ke zlepšení stavu. 

Veřejná zeleň – byla zpracována inventarizace zeleně a Strategický plán rozvoje zeleně, na 
základě těchto koncepčních dokumentů bylo v roce 2016 započato s obnovou zeleně 
v údolí Slavonického potoka (postupná výměna dožívajících stromů – řešení ve 

spolupráci s NNO) a průběžnou obnovou další zeleně ve městě. 
Veřejná prostranství – návštěvníci města oceňují čistotu veřejných prostranství v MPR, úklid 

je zajišťován městským podnikem a celoročně jsou zaměstnávání na tyto práce 

nezaměstnaní v rámci veřejně prospěšných prací.  
Pro zlepšení veřejného  pořádku město zřídilo pozici městského strážníka, obecně 

závaznou vyhláškou bylo zakázáno volné pobíhání psů. 
Komunikace – ve sledovaném období byly provedeny rekonstrukce chodníků po obvodu MPR  

v ulicích Svatopluka Čecha, Jana Žižky a Na Potoku. Zúžením silnice byla vytvořena nová 

parkovací místa pro osobní automobily i autobusy, byly vybudovány přechody pro chodce a 

místa pro přecházení. Došlo tak ke zpomalení automobilové dopravy a ke zvýšení bezpečnosti 

chodců. V roce 2016 byla zpracována aktualizace projektová dokumentace obnovy ulice 

Jana Švermy, je připravováno zadání poslední etapy obnovy této ulice. 
Veřejné osvětlení -  je funkční na celém území města, postupně jsou zastaralé typy 

nahrazovány úspornými světly. 
Městský mobiliář – v MPR je k dispozici dostatečný počet laviček a odpadkových košů, se 

vzrůstajícím zájmem cyklistů o návštěvu Slavonic jsou doplňovány stojany na kola, aby 

byla uspokojena poptávka. 
 
Opatření ke zlepšení stavu: 

- zpracování Strategického plánu rozvoje zeleně a inventarizace zeleně, tyto dokumenty 
jsou projednány s dotčenými orgány státní správy a jsou koncepčním materiálem, se 

kterým město pracuje 
- nově instalovaný kamerový systém přispěl k většímu pořádku v historickém centru a 

omezil vandalismus. 
- na webových stránkách města byl zřízena aplikace pro hlášení závad, kterou občané 

s oblibou využívají 
- zásahy do veřejných prostranství jsou v předstihu projednávány s veřejností, což 

přispělo ke zkvalitnění přípravy těchto akcí 
 
C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ do konce 

roku 2016 a uveďte významné akce, které byly v letech 2006 - 2016 podniknuty ke 
zlepšení stavu /čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací 

a dobrovolníků, atd./. 
 V roce 2012 byla provedena výsadba javorů v prostoru u autobusového nádraží, které nahradily 

dožilé a nevhodné topoly, k jejichž odstranění bylo přikročeno v roce 2011. 
 Veřejná zeleň na území MPR souvisí především s plochami parkán, tyto plochy jsou pravidelně 

udržovány a jsou na městských pozemcích zpřístupněny veřejnosti. Plochy určené regulačním 

plánem MPR jako pozemky pro veřejnou zeleň nejsou prodávány a jsou pouze pronajímány.  
 Městský park je v prostoru za autobusovým nádražím, je zde umístěna skluzavka pro děti. Je 

zpracován projekt pro zřízení dětského hřiště v tomto parku.  Další městský park je po obou 

stranách Slavonického potoka a leží mimo území MPR.  Alej podél potoka na jižní straně MPR 

byla ve sledovaném období ošetřena, čímž byla zvýšena bezpečnost, je připravována celková 

obnova této aleje (stromy jsou vzhledem k nevhodnému ošetřování v poválečném období již na 

hranici životnosti). 
 
 V roce 2013 bylo mnoho stromů poškozeno dvěma vichřicemi, které se prohnaly Slavonicemi 
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 Pádem lip rostoucích na březích Slavonického potoka došlo k poškození přilehlých nemovitostí, 

proto město připravuje obnovu dřevin na březích potoka po provedení jeho obnovy, která je 

proběhla v roce 2014 v délce 2,9 km. Obnovu potoka provedly Lesy České republiky, které jsou 

správcem tohoto toku. Součástí obnovy byla i protipovodňová opatření 
. 
 V minulosti byla údržba veřejné zeleně prováděna nahodile, bez jasné koncepce. Na 

základě podnětů ze strany neziskových organizací bylo zadáno zpracování Inventarizace 
a pasportizace zeleně na území celého města a zpracován Strategický plán rozvoje 

zeleně. Projednávání dokumentů bylo prováděno za účasti veřejnosti a zejména NNO. 

Zpracování a přijetí těchto dokumentů přispělo k lepší komunikaci města s NNO a ke 
zkvalitnění péče o zeleň. 

  
 Na základě podnětů občanů byl na vjezdu do města zřízen zpomalovací pruh a dopravní 

značení neumožňuje (s výjimkou zásobování) vjezd nákladních automobilů a autobusů 

do centra. Pro autobusy byla zřízena parkovací místa na hranici MPR. 
Nad Slavonicemi byly v letech 2002-2012 postupně rekonstruovány rybníky z důvodu snížení 

případných povodňových škod. V roce 2012 proběhlo územní řízení o umístění suchého poldru u 

silnice směrem na Staré Hobzí. 
 
Neziskové organizace Institut Slavonice o. p. s., Slavonická renesanční o. p. s., Slavonická 

renesanční společnost o. s. a Volba pro Slavonicko o. s. se zaměřují ve své činnosti na 

propagaci úspor energie, využívání alternativních zdrojů energie, ekologickou výchovu… 

(Slavonická renesanční o. p. s. dokončila obnovu bývalého kina jako pilotního projektu 

programu Zelené památky pro prezentaci možností energetických úspor u historických budov). 
 
C.3.  Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2016 a uveďte hlavní investiční 

akce v MPR nebo MPZ v letech 2006 - 2016 /kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, 

elektrické vedení, atd./. 
 Technická infrastruktura v MPR je v dobrém stavu. Průběžně probíhá obnova vedení 

NN a VN, které jsou zásadně ukládány do země, rovněž tak telefonní rozvody jsou 
uloženy všechny do země a byly odstraněny konzoly na budovách. Městský rozhlas je 

postupně  modernizována a jsou osazovány bezdrátové reproduktory.  
  
 Území celého města je v současnosti odkanalizováno do nově zrekonstruované čističky 

odpadních vod. Nově byly vybudovány odpadní stoky v ulicích Na Potoku a  Mařížská. 

Rekonstrukce ČOV probíhala v letech 2010 až 2012, náklady dosáhly výše dvou ročních 

rozpočtů města, akce byla financována ze SFŽP.  
  
 V ulici Jana Švermy byla již z větší části provedena rekonstrukce povrchů komunikací a 

vybudována i oddílná kanalizace, dešťová voda je sváděna přímo do potoka. Je 
připravována poslední etapa, vzhledem k finančním možnostem města je hledán vhodný 

dotační zdroj. 
  

Celé Slavonice jsou plynofikovány, na území MPR došlo k podstatnému zlepšení ovzduší 
v době topné sezóny. Město poskytuje výhodné půjčky z fondu rozvoje bydlení na změnu 

způsobu vytápění objektů pro bydlení. V roce 2014 bylo provedeno o nahrazení centrální 

kotelny spalující hnědé uhlí v sousedství MPR blokovými  plynovými kotelnami. 
 
 Na území MPR je budován kamerový systém. Upřednostňovány jsou bezdrátové 

přenosy, využíván je i kolektor vybudovaný v minulosti při rekonstrukci náměstí Míru. 

Podnětem bylo poškození dvou fasád sprejery a další projevy vandalismu. Po roce 
provozování je možno zkonstatovat, že se situace v MPR výrazně zlepšila a kamery 

působí preventivně.  
 



Obnova chodníků na obvodu MPR 
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D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ: 
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné 
vyjádření /je vhodné uvést např., zda je zřízen městský informační systém, naučné stezky, 

atd./. 
 
D.1. Počet trvalých obyvatel v roce 2006 v MPR nebo v MPZ ........523  
  Počet trvalých obyvatel v roce 2016 v MPR nebo v MPZ ........ 513 
 
D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům, 

jakou má provozní dobu atp. 
Ve městě fungují dvě infocentra. Městské turistické informační centrum provozuje město 

Slavonice, pracují zde celoročně dvě pracovnice, v letní sezóně zde pracují i brigádníci 
z řadu studentů. Centrum je certifikované IC podle standardu Czech Tourism (Certfikát 

kategorie „B) a  funguje od roku 2014 jako odbor MěÚ. 
V roce 2014 bylo provedeno přestěhování informačního centra z místnosti v patře domu čp. 480 

do přízemí městského muzea. Návštěvnost turistického centra se v roce 2014 oproti roku 2013 
ztrojnásobila.  

Zvláštní cena ministryně pro místní rozvoj byla v roce 2014 udělena ministryní za 

nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách města při soutěži Zlatý erb 2014. 
Městské TIC se umístilo v soutěži center Jihočeského kraje v roce 2013 na 2. místě. 

Centrum je otevřeno:   
říjen – prosinec 
Po – Pá  8:00 – 16:00  
So -9:00 -13:00 
leden - duben 
Po – Pá  8:00 – 16:00  
Květen a  záři 
Po – Ne 8:00 – 17:00 
Červen, červenec, srpen 
Po – Ne  8:00 – 18:00 
 
Poskytuje tyto služby: 

 informace o městě a regionu 
 prodej map, průvodců, pohledů a suvenýrů 
 přehled ubytování a stravování 
 kopírování, faxování, skenování, laminování  
 přehled kulturních akcí ve městě a okolí 
 internet pro veřejnost 
 vyhledání autobusových a vlakových spojů 
 průvodcovské služby – ČJ,NJ,AJ 
 provoz městského muzea 
 drobná administrativa pro občany Slavonice 
 zpřístupňování památek (Den památek, EHD, prohlídky hřbitovní kaple a freskové 

místnosti v čp. 480… 
 pořádání kulturních akcí 

 
Je zde přístupný internet pro veřejnost, na náměstí je možné připojení k městské  WiFi zdarma 
po stanovenou dobu. 
 
V roce 2007 byl v centru nainstalován nový zvukový průvodce, který poskytuje informace o 

památkách ve třech jazykových mutacích. Všem turistům ulehčí orientaci po městě a zvýší kvalitu 

služeb. Využití služeb zvukového průvodce je zdarma.  
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Město připravilo vycházkovou trasu po netradičních místech Slavonic, kde jsou popsány i objekty 

mimo MPR, byl zřízen vycházkový okruh Slavonice nejenom renesanční. 
 
Ve městě se dále nachází návštěvnické centrum Graselových stezek (provozuje nezisková 

organizace Slavonická renesanční společnost) 
Centrum je otevřeno: 
Červenec – srpen 
Po – ne 9:00 – 18:00 
Poskytuje tyto služby: 
 informace o Graselových stezkách, městě a regionu  
 prodej map, průvodců, pohledů, knih, suvenýrů Graselových stezek i ostatních  
 turistické známky - Vodní pila Penikov, Slavonice  
 veřejný internet, kopírování, tisk, laminace, kroužková vazba 
 novinkou roku 2013 je prodej místních výrobků (kozí a kraví sýry a produkty z místních farem) 

a dárkové FAIR TRADE zboží - káva, čokoláda, čaje 
 prohlídky s místními průvodci v rámci projektu interpretace místního dědictví 

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

2016 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./. 
 V roce 2016 byly návštěvníkům přístupné tyto památky: 
 

- Městské muzeum a TIC v čp. 476 – expozice muzea obsahuje prezentaci středověké vesnice 

Pfaffenschlag, dokumenty k renesančním domům a historii přelomu 19. a 20. století. 
 

- Prostory domu čp. 456 (Institut Slavonice), ve kterém je vybudováno vzdělávací centrum a 

funguje zde již úspěšně  filmový klub, který částečně nahradil zrušené kino. 
 

- Jednou z nejatraktivnějších kulturních památek zpřístupněných veřejnosti je slavonické 

podzemí, které představuje jednu z nejstarších částí města. 
 

- Zpřístupněna je i městská věž u kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
 

- S průvodcem je přístupná Dačická brána, která je dochovanou fortifikační památkou. 
 

- Volně přístupná je část městského opevnění - SZ bašta, příkop u JV bašty.. 
 

- V rámci dnů EHD jsou zpřístupňovány další soukromé objekty, v roce 2012 byl poprvé 

zpřístupněn dům čp. 459 (mázhaus se sklípkovou klenbou). V roce 2013 se zde konala výstava 

historických vazeb květin Slavonická lilie. 
 

- Částečně je veřejnosti zpřístupněn dům čp. 514 (řezbářský ateliér Jiřího Netíka), kde je možno 

v letním období navštívit řezbářskou dílnu a výstavu soch umístěnou ve sklepeních. 
 

- Ve zrekonstruovaném domě čp. 483 je zpřístupněno starožitnictví. 
 

- Dům čp. 522 (hotel Besídka) jeden z nejkvalitnějších hotelů ve Slavonicích – přístupná 

restaurace a sklepení. 
 

- Přízemí domu čp. 479 – restaurace, po dohodě s vlastníkem je možno navštívit cechovní 

místnost v patře. 
 

- Zpřístupňována je v průběhu roku evangelická modlitebna v čp. 517 na Horním nám. i kostel 

Nanebevzetí Panny Marie.  
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- V rámci prohlídkové trasy města je zpřístupněna s průvodcem i cechovní místnost v čp. 480. 
 

- Mimo území MPR je zpřístupňován s průvodcem kostel Božího Těla, hřbitovní kaple sv. Kříže a 

špitálský kostel sv. Jana Křtitele (koncertní prostor). 
 

- Od roku 2013 je přístupný Spolkový dům čp. 629 (nepamátka v dvorní části kulturní památky 

čp. 463), který je dalším kulturním centrem, vlastníkem je Slavonická renesanční o. p. s. 

Součástí obnovy byla i úprava dvora čp. 463, který tak je rovněž jako jeden z mála dvorů 

měšťanských domů volně přístupný veřejnosti. 
  
 V řadě památkově chráněných domů jsou v přízemí komerční prostory, které jsou přístupné 

v otvírací době veřejnosti. 
 
D.4. Charakterizujte občanské vybavení v MPR nebo MPZ /ubytovací, stravovací, obchodní 

síť, zdravotnická, tělovýchovná, kulturní zařízení, dopravní obslužnost, parkování a 
další – uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném období/. 

 Občanské vybavení je v MPR na dobré úrovni. Přímo na území MPR je 7 restaurací, 2 

bufety a 3 kavárny, 1 cukrárna. Ubytování je v MPR možné ve 4 hotelích, dále je zde 

řada menších penzionů a ubytování v soukromí.   
 Stav občanského vybavení je v posledních letech ustálený, nedochází k úbytku, v oblasti 

ubytování a stravování dochází dokonce k mírnému růstu, což se projevuje vyšší konkurencí a 

zkvalitňováním služeb. 
 Návštěvníci MPR Slavonice mohou využít ubytovací kapacitu města ve výši cca 540 lůžek, 

z nichž asi 120 míst je umístěno ve třech hotelích z toho Alfa, Arkáda a Besídka jsou nemovitými 

kulturními památkami, část míst se nachází v ubytovnách a v soukromých apartmánech, kdy 

část kapacity je nabízena též v  domech památkově chráněných. 
 
 Na náměstích se nacházejí restaurace, které nabízejí své služby v letních měsících na 

předzahrádkách a ve dvorních částech objektů. V historickém centru je zachována obchodní síť 

– obuv, galanterie, oděvy, textil, domácí potřeby, elektro, potraviny, ovoce – zelenina, suvenýry, 

pošta. 
 
 Na náměstí Míru je základní škola praktická, která sídlí v památkově chráněném objektu, na 

Horním náměstí je základní umělecká škola. Dalším vzdělávacími a kulturními zařízeními jsou 
Institut Slavonice a Spolkový dům, které provozují NNO. Umístění těchto vzdělávacích institucí 

v centru přispívá k zachování života v historickém jádru města. Mimo území MPR je areál 

základní školy, která byla v roce 2015 celá zateplena. 
 
  V blízkosti MPR se nachází zdravotní středisko – ordinace obvodních lékařů a dětské lékařky, 

gynekologie, zubní ordinace a lékárna. K dispozici jsou i masérské a rehabilitační služby. Město 

provozuje dům s pečovatelskou službou, pro seniory je zajištěna pečovatelská služba i v místě 

jejich bydliště. 
 
 S podporou města funguje charitativní bazar Kapička – zajišťuje odběr zboží od lidí a jejich 

prodej za nízké ceny, což je výhodné pro sociálně slabší občany města. Výnosy z prodeje jsou 
věnovány na dětskou onkologii. 

. 
 K dispozici jsou sportoviště (tenisové kurty, kuželna, bezúdržbové hřiště, fotbalový stadion, 

běžecká dráha…), činnost zde vyvíjejí dva jezdecké oddíly, k dispozici je i sportovní střelnice. 

Okolní příroda umožňuje i sportovní rybolov. Velký sál kulturního domu je využíván pro 

sportovní akce, jako jsou různé druhy cvičení, florbal, badminton, sálová kopaná, vzduchovková 

střelba… 
 
 V roce 2014 byla realizována výstavba cyklostezky v délce cca 1,7 km, která navazuje na nově 

budovanou síť cyklostezek v Rakousku v rámci společného projektu Thayarunde. Město tím 

výrazně přispělo k růstu návštěvnosti regionu, který je vyhledávaným cílem cyklistů. V roce 
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2016 byla stezka rozšířena v Rakousku na celkovou délku 40 km.  Do konce roku 2017 by měla 

být dokončena na rakouské straně celá síť cyklostezek, kterou mohou využívat i vyznavači 

kolečkových bruslí v délce 111 km.  
  
 Byl vybudován cyklistický překážkový areál Dirt Bike Park  - vybudovaly jej spolky Institut 

Slavonice a BARÁK ve spolupráci s městem. 
 
 Město organizuje kulturní akce, které zajištují pracovnice TIC. Zázemím je kulturní dům a 

městské muzeum, fresková místnost v čp. 480,kaple sv. Kříže a kostel Božího Těla . Různé 

kulturní akce jsou pořádány neziskovkami i v Institutu Slavonice (filmový klub, přednášky, 

besedy, workshopy…) a Spolkovém domě (výstavy, koncerty, divadlo, workshopy…). 
 
 Hotely Besídka, Alfa a Arkáda jsou využívány i jako prostory pro pořádání menších konferencí 

a společenských akcí. 
 
 Areál hasičské zbrojnice je využíván Sborem dobrovolných hasičů pro pořádání kulturních a 

společenských akcí. 
 
 Sdružení Mládí má zelenou využívá pro pořádání koncertů alternativní hudby objekt pronajatý 

městem, který je dostatečně vzdálen od obytné zástavby, takže nedochází k problémům kvůli 

obtěžování hlukem. 
  
 Autobusová doprava je dostatečná a výrazně konkuruje železniční dopravě. 
 
 Železniční spoje se daří městu udržet, a to i díky členství ve svazku obcí Železnice Kostelec – 

Slavonice, který usiluje o udržení železniční dopravy v regionu a její rozvoj.  
 
 Silniční síť je dobudována, ale není v příliš dobrém stavu – poškozuje ji zejména kamionová 

doprava. 
 
 Pro návštěvníky města bylo zřízeno záchytné parkoviště u vlakového nádraží. Město získalo od 

Českých drah další pozemky se zpevněnými plochami u vlakového nádraží, což je dalším krokem 

pro naplnění plánovaného přemístění autobusového nádraží do této lokality, čímž by se 

vytvořila další parkovací místa v těsné blízkosti historického centra. 
 
D.5. Úroveň propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce 

/města/, prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci 
/městě/, na webových stránkách obce /města/ - informace pro návštěvníky MPR nebo 

MPZ; informace občanům obcí a měst s MPR nebo MPZ týkající se státní památkové 

péče včetně programů na obnovu kulturních památek. Uveďte odkaz na příslušné 

www.stránky. 
 
 
 Regenerační komise oslovuje vlastníky památek vždy přímo prostřednictvím dopisů, což se jeví 

jako efektivnější oproti pouhému uveřejňování informací na stránkách města. Informace na 

webu města jsou zveřejňovány v rámci informací pro občany města – pro rok 2013 je informace 
umístěna na:                                            

 http://www.slavonice-mesto.cz/program-regenerace-mpr/ds-5013/p1=19608  
  
 Pro informování občanů jsou využívány oblíbené tištěné Slavonické novinky, které jsou 

k dispozici ke stažení na webu města: 
 http://www.i.slavonice-

mesto.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200036&id_ktg=2244&p1=25076  
 
 Informace o MPR a kulturních památkách jsou umístěny na stránkách Městského kulturního 

střediska, které jsou součástí webových stránek města. Součástí je interaktivní mapa MPR, která 

umožňuje získat informace o jednotlivých památkách: 

http://www.slavonice-mesto.cz/program-regenerace-mpr/ds-5013/p1=19608
http://www.i.slavonice-mesto.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200036&id_ktg=2244&p1=25076
http://www.i.slavonice-mesto.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200036&id_ktg=2244&p1=25076
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 http://www.i.slavonice-mesto.cz/html/cz/PAMATKY/pamatky.htm?p1=5855&p2=&p3=  
 
 
 Zvláštní cena ministryně pro místní rozvoj byla v roce 2014 udělena ministryní za nejlepší 

turistickou prezentaci na webových stránkách města při soutěži Zlatý erb 2014 - 
http://www.i.slavonice-mesto.cz/  

 
 Informace pro účastníky Národního zahájení EHD 2016 byla prezentována na stránkách města 

www.slavonice.eu/ehd  
 
 Informace pro občany a návštěvníky města jsou sdíleny i na FB profilu města a turistického 

informačního centra: 
- https://www.facebook.com/mesto.slavonice/  
- https://www.facebook.com/islavonice.cz?fref=ts  

 
Město sdílí informace na dalších portálech – např.  Hradec žije!, Česká Kanada žije!, 

Výletník, Turistik, Kudy z nudy, turistický portál Jihočeského kraje…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slavonice.eu/ehd
http://www.slavonice.eu/ehd
http://www.i.slavonice-mesto.cz/html/cz/PAMATKY/pamatky.htm?p1=5855&p2=&p3
http://www.i.slavonice-mesto.cz/
http://www.slavonice.eu/ehd
https://www.facebook.com/mesto.slavonice/
https://www.facebook.com/islavonice.cz?fref=ts
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E. Společenský život: 
E.1. Vyjmenujte místní občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící 

v obci či městě podporující regeneraci památek, jejich prezentaci a využití s uvedením 

jejich konkrétních aktivit v roce 2016. 
 Spolkový život ve Slavonicích je na tak malé město, jakým Slavonice jsou, velice bohatý. Řadu 

let zde existuje a funguje několik neziskových organizací, které přispívají k rozvoji města po 

všech stránkách. Přivedly do města spoustu zajímavých osobností a aktivit, ačkoliv jejich 

podpora od samosprávy je minimální a jejich přežití záleží hlavně na schopnostech jejich členů 

spolupracovat, domluvit se a získat potřebné finanční prostředky z grantů, od dárců či svou 

činností.  
 V roce 2016 se většina neziskových organizací zapojila do přípravy a organizačního zajištění 

Národního zahájení Dnů evropského kulturního dědictví 2016.  
 
 Město Slavonice podporuje činnost neziskových organizací poskytováním dotací na činnost a 

na pořádání konkrétních akcí v rámci dotačního programu města nebo formou partnerství při 

realizaci projektů. 
 

- Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení -http://www.slavonice.cz/   patří mezi 

nejstarší porevoluční spolky ve městě. Vznikla v létě roku 1996. K počinům SRS patřilo 

mimo jiné - zavedení tradice letního festivalu „Slavnosti Trojmezí“, publikační činnost – 
dvě vydání Průvodce po městě Slavonice (1998 a 2004), provozování webu 

slavonice.cz, rozjezd projektu Graselovy stezky. V roce 2016 – Slavnosti trojmezí, 

přednášky, výlety, výtvarné dílny (např. Nejdelší sgrafito – workshop, při kterém si každý 

mohl vytvořit vlastní sgrafitový obraz)Adventní jarmark… 
- Slavonická renesanční, o.p.s. - www.zdrojslavonice.cz - vznikla v roce 2006 a pracovat v ní 

začali z části členové sdružení SRS, o. s., zčásti noví lidé, které zaujal plán obnovy bývalého 

kina i rozvoj dalších služeb společnosti. Hlavními programy jsou provoz Spolkového domu 

a Graselových stezek. Další služby, které má SR, o.p.s. v popisu práce, jsou vzdělávání a 

sociální služby. V roce 2016 hlavní náplní zahájení provozu komunitního centra - tzv. 
Spolkového domu, Slavnosti Trojmezí.  

- Volba pro Slavonicko, z. s.  - www.slavonice-vps.info - je nezisková organizace, která má 

působnost na území města Slavonice. Hlavním posláním je působit na své členy a ostatní 

subjekty, podílet se na rozvoji města Slavonice a jeho okolí. Byla zaregistrována v roce 

2002 a zúčastnila se i voleb do městského zastupitelstva. Aktivně se zapojuje do 

organizování volnočasových aktivit děti, mládeže a dospělých. Rozvíjí a organizují 

především sport všeho druhu. V roce 2016 pořádalo sdružení výtvarné dílny a řadu 

sportovních akcí (NORDIC WALKING a HULA HOOP 2014, cyklovýlety…). V roce 2014 
zahájila VPS ve spolupráci s městem provoz Univerzity třetího věku, která je hojně 

navštěvována seniory, kteří budou již v roce 2017 promovat.  
- Inspirace Slavonice, z. s., http://www.slavonice.estranky.cz/ - sdružení založené v roce 

2000. Sdružení iniciovalo v roce 2000 nominaci Slavonic na seznam UNESCO a 
v následujících letech se podílelo na přípravě nominační dokumentace. Hlavní náplní je 

pořádání výtvarných, hudebních, vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež. 

V roce 2016 to byly výtvarné workshopy pro slavonické děti, účast na kulturních akcích 

města (Cesta pohádkovým lesem, Mikulášská nadílka…), spolupráce s městem při 

organizování přednášky k Mezinárodnímu dni archeologie.  
- Institut Slavonice, s. r. o. .- www.institutslavonice.cz – provozuje konferenční a vzdělávací 

centrum, které slouží jako multifunkční zařízení vhodné pro akce firem, vládních institucí, 

neziskových organizací, zájmových spolků a veřejnosti. 
- Centrum pro budoucnosti, o. p. s., - http://www.centreforthefuture.cz/ V roce 2016 provozoval 

mj. filmový klub, pořádá koncerty v Institutu Slavonice, ve spolupráci se spolkem 

BARAKOS a s městem Slavonice provozuje  Dirt Bike Park  - překážkovou dráhou pro 

cyklisty. Od roku 2016 zajišťuje internetové vysílání Slavonice TV -  http://www.slavonice-
mesto.cz/slavonice%2Dtv/ds-5084/p1=22215  

- Mařížský park, z. s.- www.eu-parky.eu/cs/program-marizsky-park.html – nejmladší občanské 

sdružení, ve spolupráci s městem zajišťovalo obnovu zámeckého parku v Maříži. 

http://www.slavonice.cz/
http://www.zdrojslavonice.cz/
http://www.slavonice-vps.info/
http://www.slavonice.estranky.cz/
http://www.institutslavonice.cz/
http://www.centreforthefuture.cz/
http://www.slavonice-mesto.cz/slavonice-tv/ds-5084/p1=22215
http://www.slavonice-mesto.cz/slavonice-tv/ds-5084/p1=22215
http://www.eu-parky.eu/cs/program-marizsky-park.html
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- Středisko Junáka Slavonice – pravidelná činnost dvou oddílů, pořádání Slavonického 

duatlonu, dětského letního tábora, účast na řadě akcí pořádaných městem, neformální 

vzdělávání dětí.  
- Český rybářský svaz, - kromě rybářské činnosti vedou členové svazu i dětský rybářský oddíl.. 
- Český svaz chovatelů , - pořádání dvou výstav holubů a dalšího drobného zvířectva 
- Sportovní střelecký oddíl, - vlastní sportovní činnosti vedou členové oddílu i dětský oddíl. 
- Klub leteckým modelářů – vyvíjí činnost pouze v rámci organizace 
- Pěvecký sbor při ZUŠ Dačice – koncerty pro veřejnost 
- Sbor dobrovolných hasičů – kromě požární jednotky zajišťují členové sboru i řadu kulturních 

akcí pro veřejnost – taneční zábavy, Hasičský ples, jarmareční zabijačku, hasičské 

závody… 
- Svaz tělesně postižených – organizuje volnočasové aktivity pro seniory 
- BARAKOS z. s. - pořádání hudebních akcí pro mladé, účast na vybudování Dirt Bike Parku   
- TJ Sokol Slavonice – zajišťuje činnost několika sportovních oddílů a provoz nové kuželny 

 
 
E.2. Vyjmenujte akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu 

regenerace MPR a MPZ, nebo využívají a rozvíjejí místní tradice /trhy, soutěže, setkání 

rodáků, poutě, oslavy místních svátků, atd./. 
- Dny evropského dědictví – město se této akce pravidelně zúčastňuje, letos hostilo Národní 

zahájení EHD 2016 a výstavu Homo faber 
- Den památek – město každoročně zpřístupňuje zdarma památky, které jsou jinak přístupné 

pouze s průvodcem 
- Slavonické kulturní léto – odehrává se celé v prostoru náměstí, městského muzea, „Panského 

domu“, Turistického informačního centra…  
- Slavnosti Trojmezí – kulturní festival zajišťovaný neziskovými organizacemi – odehrává se 

rovněž v historickém centru. 
- Setkání rodáků – nejsou pořádána pravidelně, proběhly již tři setkání i s odsunutými 

německými obyvateli. 
- Projekt Žijící paměti aneb Hlasy pamětníků - vznikl na jaře roku 2011. Završil mnohaleté 

snahy různých spolků a svobody bádání o historii Slavonicka první půle dvacátého století. 

Jeho hlavním smyslem je zachytit vzpomínky pamětníků na druhou světovou válku a 

padesátá léta dvacátého století v našem regionu. Nositelem projektu je Centrum pro 

budoucnost, o.p.s. Slavonice, partnery Lepschi (Rakousko) a SRS, o. s. 
http://www.slavonice-zlabings.eu/index.html  

- Římskokatolická farnost pořádá řadu poutí, kterých se účastní i sousední Rakušané: 
o  Poutě do svatyně Matky Boží Montserratské u Cizkrajova 
o Kostel Božího Těla – Smírná pouť (na památku událostí spojených se založením 

poutního kostela),Slavnost Těla a Krve Páně, Slavnost seslání Ducha Svatého,…  
o Slavonická pouť – obnovena v roce 2015 za účasti brněnského biskupa 

- Slavonický jarmark – trhy spojené s kulturním programem, v roce 2016 se konal již 27. ročník. 
- Adventní jarmark – pořádají NNO ve spolupráci s městem 
- Masopustní průvod – pořádají místní důchodci 
- Betlémské světlo  -tradiční akce příchodu betlémského světla – pořádá středisko Junáka 

Slavonice, akce probíhá v prostoru bývalého Panského domu (základní škola). 
- Zpívání pod vánočním stromem a rozsvěcení vánočního stromu, vánoční trhy – poměrně 

mladé akce, které si již našly místo v kalendáři, probíhají na náměstí. 
- Hasičské závody O pohár starosty města Slavonice – každoroční akce 
- Sportovní turnaje (kuželky, nohejbal, stolní tenis…) pro místní nadšence jsou pořádány 

každoročně s podporou města 
- „Vejšlap“ – tradiční turistická akce zajišťovaná střediskem Junáka Slavonice 
- Myslivecký a Hasičský ples jsou tradiční společenskou akcí 
- Mikulášská nadílka – pořádá město ve spolupráci s místními NNO 
- Vánoční a velikonoční výstavy ve škole a v muzeu 
- Oživené prohlídky města s kostýmovanými průvodci 

 
 

http://www.slavonice-zlabings.eu/index.html
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E.3. Uveďte zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných 

památkových  objektů /zda se podílí na financování jejich obnovy nebo je jen využívají 

pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na obnově památek v roce 
2016 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů /. 

 Podnikatelé, kteří jsou vlastníky kulturních památek, se na jejich obnově aktivně podílejí. 

Podnikatelská sféra využívá památkové objekty zejména ve sféře cestovního ruchu (ubytování a 

stravování), dále je v památkových objektech umístěna většina provozoven v historickém centru 

města. V historickém centru se udržela řada podnikatelských aktivit, díky kterým je město stále 

živé. 
- Institut Slavonice – vlastník domu čp. 456, který je zázemím NNO Centrum pro budoucnost. 

Ze soukromých prostředků byla provedena obnova tohoto obtížně využitelného objektu 

(bývalá měšťanská škola) – v roce 2016 provedena výměna oken - výše podílu 

soukromých prostředků 120.530,- Kč 
- Ubytování – hotely Alfa, Arkáda, Besídka, penziony v čp. 468 a 517, řada ubytování 

v soukromí. V roce 2016 proběhlo restaurování části fresek v evangelické modlitebně v čp. 

517 -  výše podílu soukromých prostředků 56.603,- Kč 
- Stravování – restaurace Appetito v čp. 478, Hospůdka v mázhauzu čp. 479, cukrárna v čp. 

480, kavárny v čp. 465, 526 a 532… 
- Obchod – samoobsluha v čp. 481, papírnictví, obuv, elektro, suvenýry, chovatelské potřeby. 

V roce 2016 proběhla oprava střechy domu čp. 450, ve kterém vlastník bydlí a provozuje 

obchod s uměleckým řemeslem - výše podílu soukromých prostředků 67.326,- Kč 
- Umělecké řemeslo – Mařížská keramika a tisk na textil – vyhledávané atrakce pro návštěvníky, 

řezbářský ateliér Jiřího Netíka, keramický ateliér Terezy Kuhnové, výtvarná dílna Zuzany 

Krajčovičové 
- Probíhá rozsáhlá obnova domu čp. 515, který by se měl stát zázemím pro firmu Accom 

Energy - výše podílu soukromých prostředků 425.570,- Kč 
- Majitelé domu čp. 471 provedli výměnu oken bytů nad prodejnou,  výše podílu 

soukromých prostředků 180.490,- Kč 
- Majitelé měšťanského domu čp. 545 zahájili v roce 2016 restaurování sgrafitových fasád, 

které byly nedávno odkryty. Na základě tohoto objevu byl dům zapsán do seznamu 

kulturních památek – výše podílu soukromých prostředků 20.174,- Kč 
- Provozování vyhlídkové městské věže – zajišťuje soukromý nájemce 
- Provozování městského podzemí – zajišťuje soukromý nájemce 
- Projekční kancelář f-plan 
- Pošta (ve vlastní budově – není KP) 
- Informační centrum Graselových stezek 

 
Ve Slavonicích podniká stavební firma Stavební huť Slavonice, která navazuje symbolicky na 

činnost renesanční stavební huti stavitele města Leopolda Österreichera. Firma klade důraz na 

uchování tradiční řemeslné práce, své zázemí vybudovala i za pomoci evropských dotací 

v areálu bývalého pivovaru. V roce 2016 poskytla firma zázemí pro výstavu HOMO FABER a 

začala v areálu pořádat i kulturní akce. Připravuje výstavbu vzdělávacího centra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Národní zahájení EHD 2016 
 



Národní zahájení EHD 2016 
 



Společenské a kulturní události ve městě  

 

 



Společenské a kulturní události ve městě  

 



Společenské a kulturní události ve městě  
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F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2016: 
F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2016 a v kolika 

případech (údaje uveďte zaokrouhleně): 
- celkem na území obce /města/: 13 akcí  1.064.333,35 Kč 
- z toho na území MPR nebo MPZ: 12 akcí 1.062.304,35 Kč 
- v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním  

 vlastnictví (na území MPR nebo MPZ) 6 akcí 176.000 Kč 
 
Uveďte v % jaký podíl finančních prostředků, z celkového objemu výdajů 

rozpočtu obce /města/, byl použit ve prospěch obnovy památek v roce 2016 na 
území  obce /města/  1,9 % 

 
F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ 

v roce 2016 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte 

tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ 
na rok 2016, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2016. 

 
 450.000,- Kč na akci: restaurování a stavební obnova kapličky sv. Jana Nepomuckého 
  169.000,- Kč na akci: klempířská oprava krytiny školy čp. 473 
   98.000,- Kč na akci: oprava hradebního zdiva na parc. č. 26/2, 26/5, 26/6, 9554 
   85.000,- Kč na akci: obnova střechy domu čp. 450 
 255.000,- Kč na akci: oprava kleneb a střech čp. 515 
 150.000,- Kč na akci: obnova 10 ks oken čp. 456 
 224.000,- Kč na akci: obnova 13 ks oken čp. 471 
 570.000,- Kč na akci: restaurování sgrafitové fasády čp. 545 
 324.000,- Kč na akci: restaurování nástěnných maleb v čp. 517 
  
F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte zda bylo požádáno na rok 2016                 

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

využity. 
 0,- Kč na akci: ……………………………….  zdroj .......................... 
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G. Koncepční příprava regenerace: 
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení/: 
 - Územní plán města Slavonice – schválen zastupitelstvem 12. 12. 2004. 
 
G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /stav 

rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem/:   
 - Regulační plán MPR Slavonice byl schválen zastupitelstvem 22. 8. 2005 
 
G.3. Program regenerace /aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho 

poslední aktualizace/:  
- Program regenerace je zpracován velmi kvalitně a řeší obnovu památek i 

v ochranném pásmu MPR, zpracovalo jej Urbanistické středisko Brno, schválen byl 
17. 10. 2005. Program je průběžně aktualizován.  Dne 9. 11. 2016 byla schválena 

aktualizace Časového harmonogramu Programu regenerace MPR Slavonice na 

období 2017-2020 
 
G.4.  Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ /stav 

rozpracovanosti, datum schválení/.  
- Strategický plán rozvoje města Slavonice – schválen 4. 5. 2016 
- Akční plán aktivit pro naplnění cílů Strategického plánu rozvoje města Slavonice na 

období 2016-2018 – schválen 4. 5. 2016 
- Strategický plán zeleně města Slavonice – schválen 4. 5. 2016 

  
G.5. Vyjmenujte další dokumenty, využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ /např. 

plán památkové ochrany, program obnovy vesnice, strategický plán Leader, integrovaný 

plán rozvoje města apod./ 
- Program obnovy venkova – aktualizace na další období schválena 9. 11. 2016 
- Strategie přeshraniční spolupráce Slavonice - Dobersberg 2013 – 2020  
- Strategický plán Mikroregionů Dačicko a Renesance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Územní plán města 

 

 



 









Údržba zeleně a Strategický plán zeleně 
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H. Závěrečný komentář: 
 

- Stručně uveďte celkové hodnocení vývoje území MPR nebo MPZ z pohledu 
památkové péče, popište celkový dojem z obrazu a funkcí území MPR nebo MPZ 

včetně veřejných prostranství, zeleně atd., proveďte hodnocení z pohledu obyvatel, 
návštěvníků, ale také podnikatelů.  

- Obnova památek a celého území MPR je prováděna v souladu se schváleným ÚPO a RP 

MPR. Vzhledem k aktivnímu přístupu stavebního úřadu a orgánů památkové péče 

nedochází na území města k nepovoleným stavebním aktivitám, pokud takový případ 

nastane, daří se takováto činnost většinou zachytit hned na jejím počátku. U většiny domů je 

prováděna celková obnova, nejsou opravovány pouze fasády. Daří se udržet i střešní 

krajinu. 
- V posledních letech došlo k prodeji většiny nevyužitých soukromých domů v centru města 

novým vlastníkům, kteří přistoupili ihned k přípravě a realizaci obnovy těchto domů.  
- V dobrém stavu je i městské opevnění, jehož součástí jsou i dvě brány, barbakán a několik 

bašt. 
- Město zajišťuje pravidelnou údržbu městské zeleně a veřejných prostranství prostřednictvím 

Podniku města Slavonice a pracovníků veřejně prospěšných prací. 
- Z hlediska obyvatel přináší život v MPR problémy, které jsou běžné ve všech památkově 

chráněných územích, město prostřednictvím stavebního úřadu zajišťuje součinnost s orgány 

památkové péče a administrativní servis pro vlastníky památek při vyřizování žádostí o 

závazná stanoviska i v souvislosti s dotačními programy. Informace jsou uveřejňovány vždy 

i na městském webu. 
- Pro návštěvníky je zajištěn kvalitní návštěvnický servis a nabídka volnočasových aktivit 

včetně průvodcovské služby zajišťované i v anglickém a německém jazyce, návštěvníci ale i 

místní oceňují celoročně otevření TIC. Ze strany návštěvníků i občanů města jsou velmi 

pozitivně hodnoceny veřejné záchodky, které jsou otevřeny celoročně a zdarma (pracují 

zde lidé v rámci veřejně prospěšných prací) a je zde udržována vysoká úroveň hygieny a 
čistota města. 

- Při provádění průzkumů ke strategickému plánu byly nejvýše hodnoceny tyto hodnoty – 
čistá příroda, dochovaná historická architektura, bezpečnost, čistota. 

- Slavonice patří ale k oblastem s vysokou nezaměstnaností, což souvisí i s demografickým 

složením obyvatelstva (v minulosti zde pracovala většina obyvatel v zemědělské prvovýrobě 

a v lesnictví), rozvíjí se zde spíše menší firmy (truhlářství, stavební práce). Na území MPR 

se rozvíjí především služby v oblasti pohostinství, ubytování a služeb, v poslední době i 

v oblasti vzdělávání. Ve městě působí několik menších podniků, které zaměstnávají okolo 

20 zaměstnanců (truhlářství Slavona a Dřevoslav, textilka Otavan, pila a hoblárna Wottan 

Forest, strojírenský podnik Heltos…), podmínky pro jejich rozvoj jsou zajištěny rozvojovými 

plochami v územním plánu. 
- Zavedením neformálních setkání zástupců města, podnikatelů a neziskovek se zlepšila i 

vzájemná informovanost a zkvalitňuje se komunikace mezi těmito skupinami, což je pro 

město velmi prospěšné.  
 

- Zhodnoťte stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  
- Reklama je regulována Směrnicí města č. 1/2005 upravující umisťování reklamních zařízení 

a předzahrádek. Město povoluje užívání veřejných prostranství k umístění reklamních 

zařízení pouze na základě stanoviska orgánů památkové péče. Lze proto konstatovat, že 

reklama nenarušuje hodnoty MPR. V roce 2014 se podařilo pomocí místního poplatku za 
zábor veřejných prostranství omezit nevhodné vystavování zboží v podloubích, která jsou na 

soukromých pozemcích, ale jsou součástí veřejného prostranství. 
 

- Uveďte informace o dalších zdrojích finančních prostředků získaných na obnovu 

kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím veřejných sbírek, 

neziskových organizací, sponzorských darů, apod.  
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- Nezisková organizace Slavonická renesanční společnost pořádá sbírkové akce na zajištění 

obnovy a provozu tzv. Německého domu, který sice není kulturní památkou, ale jedná se o 

dominantní budovu na území MPR. 
- Centrum pro budoucnost, o. p. s. získává svojí činností finanční prostředky na obnovu domu 

čp. 456 na náměstí Míru. 
- Na obnovu kaple v místní části Maříž získalo město v minulosti sponzorský dar od 

soukromého vlastníka. 
- Občanské sdružení Inspirace Slavonice zajistilo v rámci přípravy nominace města do 

UNESCO pro město sponzorský příspěvek od soukromého vlastníka na pořízení 

fotodokumentace pro nominační dokumentaci a na úhradu zpracování odborného posudku 

hodnot města. Dále zajistilo finanční prostředky na umístění bronzové plastiky na bývalou 

synagogu, která připomíná období holocaustu.  
 

- Uveďte, zda-li ve městě /obci/ existuje a funguje vlastní fond: 
a) na obnovu kulturních památek, nacházejících se na území MPR nebo MPZ, 

Město vyčleňuje každoročně do svého rozpočtu finanční částku na příspěvky 

soukromým vlastníkům a církvím v rámci Programu regenerace. Na opravy objektů, 

které jsou využívány pro bydlení, lze využít zvýhodněné půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení (oprava střechy, fasády, oken, opravy interiérů, změna vytápění na 

ekologické….). Neziskové organizace mohou využít na obnovu svých objektů dotaci 

v rámci pravidel pro podporu NNO. 
b) na opravu nepamátkových objektů, nacházejících se na území MPR nebo MPZ. 

Na opravy objektů, které jsou využívány pro bydlení, lze využít zvýhodněné půjčky 

z Fondu rozvoje bydlení (oprava střechy, fasády, oken, obnova interiérů, změna 

vytápění na ekologické….). Neziskové organizace mohou využít na obnovu svých 

objektů dotaci v rámci pravidel pro podporu NNO. 
 
 
Závěrečné informace: 
 

- Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu 

kulturních památek – rod. domy, parky, veřejné budovy, soubory domů, atd. 
- Pro objektivní zhodnocení památkové péče na území MPR nebo MPZ považujeme 

za vhodné srovnávací období posledních 10 let. 
- Bod A je zaměřen na informace o kulturních památkách na území MPR nebo MPZ. 
- Bod B je zaměřen na informace o ostatních budovách na území MPR nebo MPZ. 
- Přihlášku podává každá obec či město samostatně za své katastrální území a po 

každoroční aktualizaci ji lze předložit do soutěže i v dalších letech. 
-  Pozn. Celostátní komise se v rámci hodnocení krajských vítězů informuje také      

o sankcích za porušení památkového zákona, udělených obecními úřady obcí 
s rozšířenou působností, při obnově kulturních památek a nepamátkových objektů 

v MPR a MPZ za rok 2016. 
-  Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude umístěn 

v předsálí Španělského sálu při slavnostním ceremoniálu udílení Ceny. Manuál 

bude k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Ministerstvo kultury a Ministerstvo 

pro místní rozvoj náklady na vytvoření bannerů nehradí. 
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Zpracoval: Ing. Libor Karásek 
Ve Slavonicích dne 12. 12. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………….. 
Ing. Hynek Blažek 
starosta města Slavonice 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha k Anketnímu dotazníku

Poř.     

č. 
Kulturní památka (identifikace objektu) Akce obnovy (stručná charakteristika)

Druh 
vlastníka 

(FO, PO, 
církev, 

obec, kraj)

Celkové 

náklady 

2016          
(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 Kaplička sv. Jana Nepomuckého
Restaurování a stavební obnova

obec 1 115 1 115 970

2 Měšťanský dům č.p. 461
Obnova střešního pláště

obec 720 720 360

3 Základní škola č.p. 473
Náhrada plechové střešní krytiny, oprava uliční 

fasády, zádlažba podloubí 
obec 2 100 2 100 1 050

4 Měšťanský dům č.p. 538
Oprava střešního pláště oprava dvorní fasády 

obec 770 770 385

5 Jemnická brána č.p. 540
Restaurování fasády, výměna střešní krytiny

obec 760 760 570

6 Městské opevnění
Zpevnění koruny zdí, drobné opravy zdí

obec 580 580 290

7 Podzemní odvodňovací systém
Průzkumné práce, čištění a drobné sanační zásahy

obec 600 600 300

8 Měšťanský dům s podloubím č.p. 466
Vyklizení od nánosů a odvodnění podzemních 

prostor
PO 700 700 350

9 Měšťanský dům č.p. 537
Restaurování sgrafitové fasády

FO 1 424 1 424 1  149

10 Kostel  Nanebevzetí p. Marie parc. Č. 1/1
Drenáž kolem kostelní zdi

církev 2 048 2 048 1 024

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón na rok 2016

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny:



Příloha k Anketnímu dotazníku

11 Venkovský dům č.p. 440
Oprava fasády obytné části

FO 140 140 70

12 Měšťanský dům č. p. 450
Oprava střechy

FO 360 360 180

13 Měšťanský dům č.p. 451
Restaurování boční fasády v Dačické ulici

PO 420 420 370

14 Měšťanský dům č.p. 515
Celková obnova 

PO 3617 3617 1800

15 Základní škola č.p. 456
Oprava průčelní fasády a oprava oken

PO 660 660 330

16 Měšťanský dům č.p. 465
Oprava střešního pláště, repasování oken ve 

dvorní části, opravy omítek, oprava ohradní zdi
PO 560 560 280

17 Měšťanský dům č.p. 482
Oprava boční a zadní fasády v Dačické ul. a v ul. 

Jana Švermy, oprava střech
PO 780 780 390

18 Měšťanský dům č.p. 462
Restaurování fasády, výměna střešní krytiny a 

klempířských prvků
obec 968 968 520

19 Měšťanský dům č.p. 476
Nová střešní krytina bobrovka na hlavní budově, 

nová šindelová střecha
obec 820 820 390

20 Měšťanský dům č.p. 480
Oprava omítek dvorního traktu a oprava omítek 

průjezdu, výměna klempířských prvků
obec 450 450 220

21 Synagoga č.p. 494
Oprava SV a JV fasády, oprava střešního pláště a 

oken FO 550 550 275

22 Měšťanský dům č.p. 517
Restaurování nástěnných maleb

FO 400 400 380

20 542 20 542 10 504Akce obnovy připravované na rok 2016 celkem




