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Martin Kleinwächter
předseda komise pro obnovu kulturních míst, historických památek 
a významných lokalit ve Frýdku-Místku

Milé kolegyně a kolegové, jsem rád, že podněty, které na komisi  probíráme a následně 
prostřednictvím pana náměstka Marcela Sikory předkládáme radě města, nejsou zameteny 
pod koberec, ale řada z nich je vyslyšena a zrealizována. Tato brožurka je malá ukázka 
toho, co se zatím dokázalo prosadit. Před námi jsou další výzvy, které je zapotřebí řešit. 
Doufám, že se nám v následujících letech kromě opravy dalších kulturních, historických 
a sakrálních památek podaří také prosadit dlouho diskutované Stolpersteiny – ( kameny 
padlých ). 

Bc. Jakub Míček
náměstek primátora

Drazí spoluobčané,

je mi velkou ctí, že mohu být spolu s kolegy nápomocen při prosazování tématu péče  
o památky na půdě Magistrátu města Frýdku-Místku. Kulturní místa i památky spjaté  
s minulostí našeho města jsou významným dokladem jeho historického vývoje a je tudíž 
nanejvýš důležité zasadit se o jejich zachování. Jsem velmi rád, že se v minulých dvou  
letech podařilo opravit velké množství kulturních památek, a také mne těší, že pozornosti 
veřejnosti neunikl ani projekt DARUJ FM, díky němuž byla opravena fasáda evangelického 
kostela na ulici Husově a díky Vaší štědrosti budou v letošním roce také pořízeny nové  
varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích. Pevně doufám, že neusneme na vavřínech a péči o památky 
a významným historickým lokalitám bude věnována pozornost i nadále, přičemž věřím, že se nezapomene ani na 
mnohdy opomíjené památky průmyslového charakteru, které v minulých dvou stoletích dokázaly přetvořit obě  
města v textilní velmoc. Doufám tedy, že konverze areálu bývalé přádelny „Osmičky“ není pouhou hudbou budouc-
nosti, ale že její realizace je již na dohled.

Marcel Sikora
náměstek primátora

Milí občané,

předkládáme před Vás brožuru, která má za cíl přiblížit Vám práci Komise Rady města 
Frýdek-Místek pro obnovu kulturních míst, historických památek a významných lokalit ve 
Frýdku – Místku. Pro mě osobně je oprava historických památek prioritou, během dvou let se 
povedlo opravit několik kulturních památek, ale také drobných historických památek, a to 
nejen sakrálních. Všechny tyto památky jsou součásti naší historie, zkrášlují veřejný pro-
stor našeho města. Jsem proto velmi rád, že těchto opravných památek v posledních letech 

přibývá a město Frýdek-Místek se i díky tomuto stává příznivějším místem pro bydlení, ale také i pro návštěvníky.   
I na zbytek volebního období mám připraven seznam památek, které je třeba opravit. Jedná se například o památník 
Miroslava Tyrše v sadech Bedřicha Smetany či o dřevěný kříž v Lískovci. Chtěl bych poděkovat všem, kterým není 
lhostejný stav našich historických památek, je třeba si totiž vážit toho, co nám zde zanechali naše předkové.



Kaple sv. Jana Nepomuckého
drobná kaple s neogotickými prvky

kulturní památka

Postaveno
• rok 1899 
• drobná kaple s neogotickými prvky

Kde se nachází Panské Nové Dvory

Vlastník Statutární město Frýdek - Místek

Cena opravy 114 441 Kč

Dotace 79 000 Kč z Ministerstva kultury

Co bylo opraveno • celková oprava venkovních omítek 
• repase schodiště a nátěr kovových prvků



Sousoší Ukřižovaného

Postaveno
• konec 19. stol.
• pískovcové sousoší, jehož součástí je pozdně barokní krucifix
  a starší sochy sv. Jana a Panny Marie Bolestné vytesané roku 1729

Kde se nachází Komenského sady u filiálního kostela sv. Jošta ve Frýdku

Vlastník Statutární město Frýdek - Místek

Cena opravy 193 500 Kč

Dotace 175 000 z Ministerstva kultury

Co bylo opraveno celková rekonstrukce sousoší

kulturní památka



Kaple Panny Marie Pomocné

Postaveno
• pochází z roku 1734
• Barokní morová kaple byla postavena 
  na památku moru ( 1715 – 1716 )

Kde se nachází ulice E. Destinové 701, Místek

Vlastník Římskokatolická farnost Místek

Cena opravy 160 000 Kč

Dotace 125 000 Kč z Ministerstva kultury

Co bylo opraveno • celková fasáda, odvodnění, střecha a okapy

kulturní památka



SBÍRKA DARUJ F≈M
Evangelický kostel

kulturní památka

Postaveno • rok 1910 – 1911 v novogotickém slohu

Kde se nachází ulice Husova 377, Frýdek

Vlastník Farní sbor Frýdek-Místek, Českobratrská církev evangelická

Cena opravy 6 220 000 Kč

Dotace 490 178, 18 Kč z programu DARUJ FM

Co bylo opraveno postupná oprava fasády



SBÍRKA DARUJ F≈M
Chlebovické varhany v kostele sv. Cyrila a Metoděje

Pořízeno • rok 1945. V roce 1944 pro farnost objednal P. Uhlíř 
  u varhanářské dílny Josefa Melzera v Kutné Hoře

Kde se nachází v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích

Vlastník Římskokatolická farnost Místek

Cena opravy cca 3 000 000 Kč

Dotace 545 448, 44 Kč DARUJ FM

Co bylo opraveno pořízení nových varhan



Kříž (s ohrádkou)

Postaveno • 1946

Kde se nachází ulice K Lesu, Zátiší

Vlastník Statutární město Frýdek - Místek

Cena opravy 82 885 Kč

Dotace bez dotace

Co bylo opraveno celková oprava mramorového kříže vč. kovové ohrádky



Postaveno • věnována místními občany roku 1932

Kde se nachází u silnice z Nové osady do Hájku

Vlastník Statutární město Frýdek - Místek

Cena opravy 91 425 Kč

Dotace bez dotace

Co bylo opraveno celková oprava včetně doplnění kovových mřížek
a figur světců do nik

Sloupová kaplička Panny Marie Bolestné
Boží muka 



Kaple Panny Marie Lurdské

Postaveno
• rok 1872
• jedná se o jednu z nejstarších míst uctívání zjevení 
  Panny Marie Lurdské ve Slezsku a v Česku obecně

Kde se nachází ulice Bruzovská

Vlastník Statutární město Frýdek - Místek

Cena opravy 75 200 Kč

Dotace bez dotace

Co bylo opraveno oprava dřevěných dveří a dřevěné střechy
v roce 2021 bude pokračovat oprava fasády



Postaveno
• nelze určit, mohla pocházet z doby Josefa II
• vedle se nachází pomníček tamním padlým v I. světové válce
• dodnes se na zvoničce zvoní

Kde se nachází Bahno

Vlastník Statutární město Frýdek - Místek

Cena opravy 69 000 Kč

Dotace bez dotace

Co bylo opraveno oprava dřevěné doškové střechy

Zvonička na „Bahně“



Postaveno • mezi lety 1966 - 1967. Dekorativní zeď patří mezi typické
  díla socialistické éry 60 – 80 let

Kde se nachází ulice Frýdlantská (u vstupu 7. ZŠ) Místek

Vlastník Statutární město Frýdek - Místek

Cena opravy 109 825 Kč

Dotace bez dotace

Co bylo opraveno celková oprava poškozených a chybějících prvků

Dílo E=mc2



Postaveno • roku 1981, sochařem Rudolfem svobodou

Kde se nachází u nákupního střediska, ulice Janáčkova,
nedaleko farního kostela sv. Jana a Pavla

Vlastník Statutární město Frýdek - Místek

Cena opravy 72 200 Kč

Dotace bez dotace

Co bylo opraveno oprava kotvení, nátěr sloupu (včetně zabezpečení prostoru)

Plastika Nová doba „Vykopnutý zákazník“



Postaveno 19. stol.

Kde se nachází ulice Frýdlantská, poblíž vstupu do Janáčkova parku

Vlastník Statutární město Frýdek - Místek

Cena opravy 116 160 Kč

Dotace bez dotace

Co bylo opraveno celková oprava včetně doplnění mřížek a vyplnění nik

Boží muka



Bazilika Navštívení Panny Marie - krypta

Postaveno • rok 1777

Kde se nachází Mariánské náměstí

Vlastník Římskokatolická církev Frýdek

Cena opravy není vyčísleno

Dotace v roce 2020 115 000 Kč – úhrada části výdajů spojených
s pořízením prováděcí dokumentace

Co bylo opraveno cílem je zpřístupnění krypty veřejnosti

Národní kulturní památka
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