
Závazná pravidla pro umisťování reklamních zařízení a označení provozoven z 
hlediska památkové péče v Městské památkové zóně Frýdlant a v Památkovém 

ochranném pásmu státního hradu a zámku Frýdlant 

 
Reklamní poutače a zařízení tvoří dominantní prvek ve všech moderních a živoucích 

městech. Jejich role je nezpochybnitelná, nicméně historická centra měst jimi do značné míry 
trpí. Fasády historických domů jsou zahlcené nadbytečnými prvky, které nerespektují objekt 
ani jeho prostředí a značně tím poškozují dojem z celého města.  

Historický střed města Frýdlant byl dne 10. 9.1992 prohlášen vyhláškou Ministerstva 
kultury ČR č. 476/1992 Sb. za městskou památkovou zónu. Již 1. 7. 1977 bylo rozhodnutím 
ONV v Liberci zřízeno Památkové ochranné pásmo kolem Státního hradu a zámku Frýdlant. 
V tomto urbanisticky a architektonicky mimořádně hodnotném prostředí však došlo v 
minulých letech k neúměrnému šíření firemních označení a reklamních zařízení. Mnohé z 
nich jsou řešeny nevkusně, velkoplošně, při použití kontrastních barev, bez ohledu na 
dochované kulturní hodnoty budov. Firemní označení a reklamní zařízení významným 
způsobem ovlivňují výsledné působení veřejného prostoru. Není-li v historickém prostředí 
respektována tradiční forma upoutávky, dochází ke značné změně jeho vnímání a snížení jeho 
kulturních hodnot. 

 
Zásady jsou připraveny v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o památkové péči. 

 
Článek 1 

 
Vymezení zájmových území 

- území městské památkové zóny Frýdlant vyhlášeno dne 10. 9. 1992 vyhláškou 
Ministerstva kultury ČR č. 476/92 o prohlášení území historických jader vybraných měst 
za památkové zóny 

- území Památkového ochranného pásma státního hradu a zámku Frýdlant prohlášené 
rozhodnutím ONV v Liberci ze dne 1. července 1977 podle vyhlášky MK ČR č. 118/1959 
ze dne 9. 6. 1956 o památkových ochranných pásmech 

 
Článek 2  

 
Všeobecné podmínky: 

 
- umístění reklamních a informačních zařízení musí respektovat stavební zákon, 

památkový zákon, autorský zákon, živnostenský zákon, zákon o pozemních 
komunikacích, zákon o regulaci reklamy a Architektonická regulativa pro Městskou 
památkovou zónu a Památkové ochranné pásmo hradu a zámku Frýdlant, schválené 
zastupitelstvem města Frýdlant 26. 2. 2014, č.  usn. 426/2014 

- za dodržování pravidel je zodpovědný vlastník objektu, pozemku, mobiliáře nebo jiných 
prvků technického zařízení 

- umístěné reklamní a informační zařízení musí respektovat architektonickou koncepci 
objektu a veřejný prostor 

- instalované reklamní zařízení nesmí jakkoli poškodit objekt  
- zanedbaná údržba domu neopodstatňuje umístění reklamního zařízení do místa poškození 



- před umístěním reklamního zařízení je žadatel povinen v dostatečném předstihu zažádat 
o Rozhodnutí/Závazné stanovisko Městský úřad, odbor stavebního úřadu a životního 
prostředí, státní památkovou péči ve Frýdlantu  

- Upozorňujeme, že v zájmu vlastníků je, aby navštívili Městský úřad, odbor 
stavebního úřadu a životního prostředí, státní památkovou péči ve Frýdlantu, ještě 
před oslovením firmy, která bude zpracovávat vizuální podobu reklamy. 
Zpracovatelská firma by měla být upozorněna na umístění nemovitosti v Městské 
památkové zóně Frýdlant, a na omezení z toho vyplývající, jelikož finanční 
prostředky, které vlastník vynaloží na zpracování návrhu reklamních ploch, nejsou 
argumentem pro to, aby byla reklama, která svým výtvarným zpracováním 
nevyhovuje požadavkům památkové péče, na dotčený objekt umístěna.   
 

 
Článek 3  

 
Ke schválení návrhu reklamního zařízení žadatel předloží: 

 
- barevné foto objektu 
- foto domu se zakreslením navrhovaných prvků (případně více variant) 
- dokumentace – rozměry, barevnost, detaily konzol, typy písma, materiálová 

specifikace 
- technologie zpracování reklamních zařízení včetně povrchové úpravy  

 

Článek 4 

Reklamní zařízení nesmí být umisťována, ani opírána a přivazována na: 
 

- oplocení letních restauračních zahrádek  
- sloupy veřejného osvětlení, dopravní značky, rozvodné skříňky  
- městský mobiliář – koše, lavičky, stojany na kola apod.  
- zastávky hromadné dopravy, pokud k tomu nejsou uzpůsobeny  

 
Článek 5 

 
Doporučené materiály pro vytvoření reklamního poutače či označení provozovny: 

 
- dřevo 
- kov 
- keramika 
- sklo 
- tradiční písmomalířské práce 
 

Velikost písma, barva a způsob provedení označení je třeba přizpůsobit konkrétní fasádě 
domu. Doporučené jsou písmomalířská označení provedená přímo na fasádu, kovové nebo 
dřevěné deskové zavěšené konstrukce s výtvarně pojatým písmomalířským provedením a 
výjimečně nápisy složených z jednotlivých plastických písmen nebo průhledné desky s 
nápisem.  

  



Článek 6 

V zájmovém území se zakazuje: 
 

- umístění informačních směrových tabulí na zdech objektů, plotech, předzahrádkách s 
odkazy směru k provozovnám 

- umístění plošných pevných tabulí a vývěsních štítů na objektech, ve kterých firma 
nemá sídlo nebo provozovnu 

- Světelné reklamní zařízení všeho druhu, nápisy, označení a světelné vývěsní štíty. 
Výjimečně v odůvodněných případech je možno povolit podsvětlené nebo nasvětlené 
označení.  

- požívaní světelných zdrojů (laser, oblohový projektor) pro reklamu a propagaci 
umístění stojanu typu „A“ jinam než před obchod. Každá samostatná provozovna 
může na chodníku umístit přenosné zařízení oboustranného typu „A“ nebo 
jednostranné tabule opřené o fasádu objektu provozovny s maximálními rozměry 
800/1200mm s půdorysnou plochou max. 0,5 m2, přičemž zbylá průchozí šířka 
chodníku nesmí být menší než 1,5m. V případě více provozoven v objektu je možné 
umístit odpovídající počet zařízení tak, aby na dvě provozovny připadlo jedno 
zařízení. Na zařízení mohou být uvedeny pouze údaje vztahující se k prodávanému 
sortimentu zboží a k cenám v provozovně, případně nabízeným službám (např. včetně 
fotografií). Reklama bude pevně přimknuta k objektu provozovny, musí být stabilní 
vůči posunu, převrácení a bezpečně upevněna zejména s ohledem na silný vítr a nesmí 
být kotvena či jinak připevňována do chodníku či komunikace. S ohledem na 
bezpečný pohyb nevidomých osob nesmí být spodní okraj reklamy výše jak 10 cm nad 
úrovní terénu). 

- vystavování a vyvěšování prodávaného sortimentu jako ošacení, obuv, zavazadla 
apod. na fasádu objektu, okenice, dveře, na vstupní část do provozovny a na veřejná 
prostranství (je povoleno vystavovat sortiment typu ovoce, zelenina, květiny, 
keramiku, bižuterie, suvenýry, pohlednice a propagační materiály související 
s turistickým ruchem). 

- zákaz reflexních, fluorescenčních a ostře kontrastních barevných tónů (platí i pro 
polepy výkladců a dveří)  

- vyplňovaní okenních tabulí a dveří neprůhlednými a neprůsvitnými reklamními panely 
a fóliemi - dveře by měly nést jen nutné informace (živnostenský zákon) 

- umístění reklamních zařízení na střechy  
- vylepování plakátů, letáků, reklamních vizitek apod. mimo oficiální výlepové plochy 
- obrazovky, projektory, billboardy a jiné nosiče reklamy na objektech, komunikacích 

nebo na městském mobiliáři  
Článek 7 

Firemní označení, reklamní a informační označení - výstrče 
a vývěsní štíty 

 
- povolené je pouze jedno firemní označení, reklamní a informační zařízení k jedné 

provozovně, výjimka je možná v případě nárožního objektu, kde lze instalovat jedno 
zařízení na každou stranu nároží  

- pokud je v rámci jednoho objektu více provozoven, tak všechny výstrče budou mít 
jednotný design, jednotné materiálové a technické provedení a způsob uchycení  

- design výstrče musí odpovídat architektonickému stylu a charakteru objektu 



- vyložení kolmého firemního označení či reklamního a informačního zařízení 
maximálně do 800 mm od líce fasády včetně nosné konstrukce, výška max. 800 mm  

- horní hrana zařízení nesmí přesáhnout římsu parteru  
 
 

 Článek 8 
 

Vitríny, nabídkové tabule a reklamní poutače 
 

- umístění vitríny a nabídkové tabule na uliční fasádě bude posuzováno individuálně a 
to pouze pro následující účely: stravovací zařízení, realitní kanceláře, pohřebnictví, 
zájmové kroužky, politické strany a hnutí. 

- přípustná je pouze jedna vitrína na provozovnu  
- vitríny, nabídkové tabule (takzvaná „áčka“) musí svým obsahem odkazovat na činnost 

provozovny v daném objektu a na nic jiného  
- maximální velikost plochy 600 x 900 mm, max. hloubka 100 mm;  
- případné osvětlení musí být vnitřní, elektroinstalace nesmí být vedeny volně po fasádě  

 

Článek 9 

Polepy 

- Výkladec je takový druh zaskleného otvoru, který je na rozdíl od okna svou funkcí určen 
pro účely prodeje, vystavování a propagace zboží či služeb příslušné provozovny. Výška 
spodní hrany výkladce od úrovně terénu činí maximálně 1 m. Okno vše ostatní, ve sporných 
případech rozhoduje Národní památkový ústav.  

- polep prosklených výkladců a prosklených vstupních dveří do provozovny je možný 
fóliovou grafikou do maximálně 1/3 plochy prosklení v horní či dolní části výkladce či 
dveří. Polepy se připouštějí pouze v tlumeném, méně výrazném odstínu bez použití 
reflexních, fluorescenčních či ostře kontrastních barev. 

- pokud má výkladec vymezené pole pro firemní označení, nelze již plošným polepem 
zasahovat mimo takto vyznačené pole   
Reklamní polepy oken jsou nepřípustné. Plocha okenních výplní není určena pro 
reklamní účely.  
 
 

Článek 10 
 

Firemní označení, reklamní a informační zařízení na štítových plochách budov 
 

- štítové plochy lze pro reklamu a firemní označení využít pouze v případě, že jde o 
plochy hladké, bez zdobných prvků 

- možnost umístění reklamy a firemního označení bude posuzováno v závislosti na 
konkrétní památkové hodnotě objektu 

- tento typ reklamy musí být proveden písmomalířsky přímo na fasádě (nákladné, viz. 
článek 2) 

- reklamní motiv nesmí být proveden celoplošně 
- Velkoplošná reklama s podkladem odlišným od barvy omítky je nepřípustná.   

 
 
 



Článek 11 
 

Mimořádné, krátkodobé instalace 
 

- instalace rozměrných a velkoplošných reklamních a informačních zařízení v rámci 
mimořádných komerčních propagačních kampaní je nepřípustná i krátkodobě  

- akceptovatelné jsou časově omezené instalace zařízení propagující kulturní a veřejně 
společenské akce s předem stanoveným časovým omezením   

 
 

Článek 12 
 

Reklamní plachty a převěsy přes ulice 
 

- převěsy přes ulice v centru města jsou primárně určeny pro vánoční výzdobu města  
- připouští se krátkodobá instalace převěsů k propagaci společenských, kulturních a 

sportovních, vzdělávacích akcí a volebních kampaní (se souhlasem majitelů 
protilehlých nemovitostí) 

- rozměry banneru budou posouzeny dle šíře ulice v konkrétním místě 
- banner musí být oboustranný  

 
Článek 13 

 
Plakátovací sloupy a plochy  

 
- plakátovací sloupy a plochy je nutné udržet v omezeném počtu  
- tvarové řešení musí vycházet z tradičních vzorů (jednoduchý sloup, plakátovací deska 

na ohradní zdi), ale lze využít moderního designu, pokud nebude rušivý   
 

Článek 14 
 

Výjimky 
 

- výjimku z pravidel uděluje rada města za předpokladu, že k záměru existuje kladné 
závazné stanovisko nebo rozhodnutí orgánu státní památkové péče   

- pokud se jedná o novou či zrekonstruovanou budovu, tak je třeba mít písemný souhlas 
autora návrhu (dle autorského zákona) 

 
 

Článek 15 
 

Závěrem 
 

- pokyny jsou závazné pro vlastníky, nájemce či provozovatele nemovitostí v Městské 
památkové zóně Frýdlant a Památkovém ochranném pásmu státního hradu a zámku 
Frýdlant  

- zásady obsahují výčet zařízení, která lze na území památkové rezervace pro reklamu a 
propagaci používat, včetně přípustných materiálů, rozměrů a povinností, které musí 
být splněny před instalací zařízení 



- všechna již instalovaná reklamní a informační zařízení budou posuzována dle těchto 
pravidel. Majitelé reklamních a informačních zařízení, kterým chybí příslušná 
povolení, mohou bez sankcí zažádat o Rozhodnutí/Závazné stanovisko památkové 
péče do 31. 8. 2019. Po uplynutí této lhůty bude Městský úřad, odbor stavebního 
úřadu a životního prostředí, státní památková péče majitele reklamních zařízení, kteří 
si stanovisko správního orgánu nezajistí, sankcionovat dle § 35 nebo § 39 
památkového zákona. 

 

 

 


