
Frenštát pod radhoštěm

příklady obnovy

Život v památkách

Město Frenštát pod Radhoštěm leží uprostřed Moravskoslezských Bes-
kyd v malebné kotlině mezi řekami Lubina, Lomná a Bystrá. První pí-
semná listina potvrzuje existenci města k roku 1382. Od 16. století 
získává město na důležitosti díky obchodu, trhu a řemeslné výrobě 
a od 17. století byl Frenštát významným střediskem tkalcovské výro-
by. Statut města byl Frenštátu přiznán v roce 1781. V roce 1884 byl 
ve Frenštátě založen první český turistický spolek – Pohorská jednota 
Radhošť, která se zasloužila o vybudování dřevěných staveb Maměn-
ky a Libušína architekta Dušana Jurkoviče na Pustevnách, nyní národ-
ní kulturní památky. 

V roce 2003 bylo centrum města 
vyhlášeno městskou památkovou zó-
nou. Její rozloha je 7,5 ha a nachází 
se v ní 22 kulturních památek včetně 
čtyř venkovních soch. Dominantou je 
neorenesanční radniční budova v ita-
lizujícím duchu z roku 1891, která by- 
la postavena podle návrhu Antonína 
Tebicha z Brna. V blízkosti náměstí je 
kostel sv. Martina, kostel sv. Jana Křti-
tele a historická budova chlapecké 
školy z roku 1876, která v současné 
době slouží jako budova muzea. 

Základní charakteristiky  
programu regenerace

Počet obyvatel města ......................................................................  10 824
Z toho počet v MPZ ............................................................................... 161
Rozloha MPZ ..................................................................................... 7,5 ha
Počet zapsaných kulturních památek v MPZ ........................................... 22

Celkové náklady na projekty zapojené do Programu regenerace  
v roce 2018 – celkem z toho:
– příspěvek z Programu ..........................................................1 615 000 Kč
– příspěvek města vlastníkům  .....................................................71 000 Kč
– podíl vlastníků (včetně města pokud je vlastník) .................2 735 690 Kč

Odhad nákladů vložených do MPR/MPZ bez příspěvku  
z Programu regenerace (včetně infrastruktury, atd.)
od roku vzniku Programu  ........................................................... 36 mil. Kč
Přihlášení k Programu od roku ............................................................ 2005

Příklady významných akcí: 
– obnova obřadní síně radnice (2006)
– obnova čelní fasády budovy radnice (2016)
– obnova čelní fasády měšťanského domu č. p. 8 (2017)
– obnova čelní fasády měšťanského domu č. p. 18 (2016)


