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1 CHARAKTERISTIKA MĚSTA, ZHODNOCENÍ SILNÝCH 

A SLABÝCH STRÁNEK 

1.1 Základní charakteristika města Šumperka 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Počet obyvatel k 31. 12. 2012 27 253 

Kraj Olomoucký 

Obec s rozšířenou působností Šumperk 

Obec s pověřeným obecním úřadem Šumperk 

Základní vybavenost 
Úřady státní správy a samosprávy 

Soud, policie, pošta, banky 

MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ 

Muzea, Divadlo, kino, knihovna, galerie 

Fotbalový a atletický stadion, zimní stadion, 

plavecký bazén, koupaliště 

Nemocnice, poliklinika, ordinace, lékárny, 

Domov důchodců, DPS, SVČ a ZpDVPP Doris 

Šumperk 

Církevní stavby, hřbitovy 

Infrastruktura ČOV, kanalizace, vodovod, el. energie, 

plynofikace, internet, telekomunikační sítě 

MHD, autobusové a vlakové nádraží 
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1.2 Charakteristika města a krajiny 

Město Šumperk se rozkládá v malebném údolí řeky Desné, chráněné od severu masívem 

jesenických hřebenů. Město je správním, politickým a hospodářským centrem severozápadní 

Moravy. Šumperk leží na 50° severní zeměpisné šířky a na 17° východní zeměpisné délky.  

Město Šumperk je jednou ze vstupních bran pohoří Jeseníků, které je členěno na Hrubý 

a Nízký Jeseník. Šumperk je právem označován za „Bránu Jeseníků“, protože leží na křižovatce 

cest, které vedou k nejvýznamnějším horským výchozím základnám - Skřítku, 

Červenohorskému sedlu, Ramzové a také k úpatí masivu Králického Sněžníku. 

HISTORIE MĚSTA ŠUMPERKA 

Šumperk byl založen ve 13. stol. jako správní centrum oblasti, kde se těžily drahé kovy. 

Postupně se jeho ekonomická síla začala opírat o řemesla, zejména textilní výrobu. Město bylo 

královským majetkem, často však zastavovaným nejpřednějším šlechtickým rodům. V 16. 

století se načas stal sídlem rodu Žerotínů. V 17. stol. upadlo do lichtenštejnského poddanství, 

zažilo hrůzy třicetileté války, v roce 1669 zcela vyhořelo a deset let poté bylo poznamenáno 

čarodějnickými procesy, jimž padlo za oběť 25 lidí.  

Textilní průmysl přinesl městu v 19. stol. neobyčejný rozkvět. Na moderní podobě města se od 

2. poloviny 19. století podíleli přední vídeňští architekti, jejichž díla nalezneme v nejrůznějších 

částech města. Pro svou výstavnost bylo tehdy město nazýváno "Malou Vídní". Po druhé 

světové válce došlo k odsunu německých obyvatel města, kteří zde tvořili drtivou většinu. Po 

krátké stagnaci se město dále rozvíjelo a dnešních necelých 28 tisíc obyvatel znamená takřka 

dvojnásobný stav proti roku 1938. 

Nákladná obnova památek, obytných domů a ulic výrazně změnila v posledních letech 

zanedbanou historickou část Šumperka a vrátila sem plnohodnotný městský život. Šumperk se 

probudil do nové krásy. Jednou z nejdůležitějších historických památek města je bývalý 

klášterní kostel Zvěstování Panny Marie. Jehož celková rekonstrukce probíhala v letech 1990 

až 2005 a dnes je tento objekt pýchou města. K nejvýznamnějším šumperským památkám 

patří také tzv. Geschaderův dům, kostel sv. Jana Křtitele, kostelík sv. Barbory, zbytky 

městského opevnění a další. 
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1.3 Základní charakteristika památkového území 

Od roku 1992 je ve městě Šumperk vyhlášena Městská památková zóna (dále jen MPZ), jejíž 

hranice byly rozšířeny v roce 1995. Rozloha MPZ je cca 19,5 ha. MPZ zahrnuje původní 

historické jádro, jehož středem je náměstí téměř čtvercového půdorysu, na které navazuje 

pravidelná pravoúhlá uliční síť s dvojicemi ulic v nárožích. Z jednoho nároží vede ulice ke 

kostelu, z druhého k bývalé tvrzi, pozdějšímu zámku, další ke klášteru a zbývající dvě 

k bývalým městským branám. Město bylo v minulosti obehnáno hradbou, která je obepínala 

téměř v pravidelném kruhu a její otisk je i v současné době zřetelný. Toto historické jádro, 

spolu s Hlavní třídou, ul. gen. Svobody, ul. Langrovou, Okružní a Jiráskovými sady vytváří MPZ.  

Hranice MPZ jsou definovány vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10. září 1992 

o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, ve znění vyhlášky č. 

251/1995 Sb. 

1.4 Strategie rozvoje města 

Město Šumperk chce být v horizontu strategického plánu moderním dynamickým městem se 

způsobem života kombinujícím výhody dobrého životního prostředí a těsné vazby na okolní 

přírodu s výhodami života ve městě – s kvalitním bydlením, pestrou a dostatečně 

dimenzovanou nabídkou služeb a společenským, kulturním a sportovním zázemím. 

Ve svém rozvoji se opírá o svou specifickou polohu brány do Jeseníků. Mezi specifické cíle 

a priority patří ekonomika, infrastruktura, sociální prostředí a lidské zdroje, životní prostředí, 

kultura, sport a cestovní ruch. 

V oblasti kultury je prioritou péče o kulturní tradice, památky a podpora kulturních akcí 

místního i nadregionálního významu. Cílem této priority je zachovat stávající a rozvíjet nové 

kulturní aktivity, zlepšit současný stav kulturních zařízení a památek, a to s následujícími 

opatřeními: 1. obnova kulturních památek a dobudování městské památkové zóny, 2. podpora 

kulturního vyžití. 

2 MPZ ŠUMPERK - JEJÍ VZNIK, CHARAKTER A VYMEZENÍ  

MPZ Šumperk byla vyhlášena vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10. září 1992 o 

prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny. Tato vyhláška 

definovala nejen hranice MPZ, ale stanovila i podmínky pro zabezpečení ochrany a péče 

o památkovou hodnotu zóny, kterou tvoří zejména význam daného území pro historickou, 
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kulturní a jinou osobitost místa, historické vazby nemovitostí a prostorů a vnější i vnitřní obraz 

sídla. Hranice MPZ pak byly ještě upraveny vyhláškou č. 251/ 1995 Sb. ze dne 22. září 1995, 

kterou se mění vyhláška č. 476/1992 Sb., o prohlášení historických jader vybraných měst za 

památkové zóny. 

 

3 OBNOVA HISTORICKÝCH HODNOT PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO 

ÚZEMÍ 

3.1 Ochrana kulturních hodnot území 

Posláním památkové zóny je zachování a trvalá ochrana kulturně historických, 

architektonických a urbanistických hodnot. Cílem je trvale udržitelný rozvoj těchto hodnot, 

které budou sloužit ke kulturním, společenským a hospodářským potřebám společnosti. 

3.2 Památkově chráněné území 

Na území MPZ se v současné době nachází 49 nemovitých kulturních památek a většina domů 

je v MPZ v soukromém vlastnictví. Celé plošně chráněné území lze označit jako území 

s archeologickými nálezy – středověké a novověké jádro města bylo označeno, dle metodiky 

zpracované v rámci výzkumného úkolu zadaného MK ČR č. KZ97PO2OPP0001, kategorií ÚAN 

I., tzn. území s pozitivně prokázaným a déle bezpečně předpokládaným výskytem 

archeologických nálezů. 

Na území MPZ se nachází 1 historický park, který je památkově chráněn a dále nově vytvořený 

park při ul. Slovanské, který byl vybudován v prostoru pod bývalými hradbami. Další památkově 

chráněný park se nachází těsně za hranicí MPZ. Mimo tato území je v MPZ další solitérní zeleň 

na veřejných prostranstvích, která je Městem udržována a revitalizována. 

Infrastruktura v historickém jádru města prošla v minulosti postupnou modernizací včetně 

obnovy povrchů komunikací. 

3.3 Cestovní ruch a obnova kontextu celého města 

Kulturní památky tvoří jednu z nejvýznamnějších součástí kulturního bohatství každého 

národa. Současně však představují bohatství v nejzákladnějším smyslu. Zájem o návštěvy 

historických lokalit v celosvětovém měřítku vzrůstá. Cestovní ruch je odvětvím, které může 

přinést nezanedbatelný objem prostředků pro obnovu a revitalizaci památek. 
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Město Šumperk představuje kulturní a volnočasové centrum regionu. Poloha v sousedství 

Jeseníků je rovněž předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu. Cestování, turistika, cestovní 

ruch jsou slova, která mají čím dál větší význam, a to jak v oblasti ekonomické, tak i kulturní. 

Cestovní ruch zahrnuje navzájem se prolínající aktivity, které se významnou měrou podílejí na 

výsledné podobě města a služeb, které nabízí. To zda město dokáže připravit a prezentovat 

nabídku programu vhodného k aktivnímu provozování domácího i zahraničního cestovního 

ruchu již záleží na něm samotném. Město Šumperk se svou historickou podobou disponuje 

nezanedbatelným potenciálem k vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu. 

Perspektivními se v této souvislosti jeví hodnoty a památky nacházející se na území města. Jde 

o významnou nabídku historických, uměleckých ale i estetických hodnot a zároveň o výzvu 

v podobě vhodné revitalizace a jejich následné propagace. Vzhled města a jeho pozvednutí má 

kladný a nezanedbatelný vliv na zvýšení cestovního ruchu. Samozřejmě nelze opomenout i 

ekonomický vliv. Prodej zboží či nabídka služeb v obchodech či provozovnách v pěkném 

historickém objektu může být často chápán jako konkurenční výhoda oproti podniku, který je 

umístěn v objektu nevýrazném či dokonce chátrajícím.  

V současnosti lze v rámci aktivit cestovního ruchu v historické části města sledovat následující 

tři hlavní směry poznávací turistiky (statistiku návštěvnosti za rok 2012 lze sledovat v tab. č. 1. 

str. 11): 

a) Rozhledy z radniční věže 

Z ochozu radniční věže se naskýtá jedinečný pohled na město Šumperk z ptačí perspektivy a 

také výhled na panorama pohoří Hrubého Jeseníku, kterému dominuje nejvyšší hora Moravy - 

Praděd. 

b) Procházkové okruhy po Šumperku 

Procházka ze 13. do 21. století  

Při této procházce poznáte nejvýznamnější památky města a seznámíte se s jeho celou 

historií, dozvíte se, kde a jak vznikl velký požár, proč se do Šumperka na sklonku 15. století 

sjely moravské a slezské stavy a co se událo, když si šumperští měšťané z Říma přivezli 

ostatky patrona města sv. Theodora. Okruh trvá necelou hodinu a začíná před budovou 

radnice, odkud se pokračuje ulicí Starobranskou a Radniční ke kostelu Zvěstování Panny 

Marie, jehož interiéry jsou součástí prohlídky, a kolem Geschaderova domu. Procházka dále 

vede kolem bývalého zámku  a do  kostela sv. Jana Křtitele, kde si lze prohlédnout nejcennější 



„Program regenerace MPZ Šumperk 2014 – 2018, s výhledem do roku 2020“ 

 

10 

fragmenty gotické architektury v Šumperku. Prohlídka se zakončuje v blízkosti morového 

sloupu na náměstí Míru. 

Kde žily čarodějnice 

Svým návštěvníkům tento okruh představí nejtemnější část šumperských dějin - inkviziční 

čarodějnické procesy z let 1679 až 1694. Řádění neblaze známého inkvizitora Jindřicha 

Františka Bobliga z Edelstatdu padlo za oběť 25 nevinných šumperských občanů včetně 

děkana Kryštofa Aloise Lautnera známého z románu Kaplického - Kladivo na čarodějnice. Díky 

tomuto procházkovému okruhu poznáte, kde oběti procesů a jejich trýznitelé bydleli a jaké 

příběhy a osobní tragédie se kolem jednotlivých obětí odehrály. Procházka vede obdobnou 

trasou jako předchozí okruh, také zavítáte do kostelů Zvěstování Panny Marie a sv. Jana 

Křtitele, ale od kostela sv. Jana Křtitele Vás průvodce zavede k bývalé městské šatlavě a 

naznačí, kudy procházel průvod s odsouzenými na popravu. 

Zrození „malé Vídně“ 

Šumperk 19. století patřil k velice významným městům habsburské monarchie, vděčí za to 

hlavně dynamickému rozvoji textilní výroby, kterou měli na svědomí přední vídeňští obchodníci. 

Ti se v Šumperku usazovali, stavěli továrny, ale také za pomoci svých dvorních architektů 

změnili tvář města do takové podoby, že svou výstavnosti se v mnohém vyrovnala centru 

rakousko-uherského soustátí – Vídni, a proto si Šumperk vysloužil lichotivý přídomek „malá 

Vídeň“. Více zajímavostí a informací nabídne procházkový okruh „Zrození „malé Vídně“. 

c) Expozice Čarodějnické procesy 

Neblaze proslulé inkviziční procesy v letech 1679-94 otřásly dějinami města Šumperka 

a blízkého okolí. Ve sklepení Evropského domu setkávání, tzv. Geschaderově domě, se nachází 

stálá expozice, která dokumentuje tento hon na čarodějnice. Prostřednictvím moderního 

audioprůvodce guidePORT™ uslyšíte hlas samotného inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga z 

Edelstadtu, který Vás expozicí provede. Není bez zajímavosti, že právě v tomto domě v 17. 

století bydlela rodina Heinricha Pesckeho. Právě on a jeho žena Marie se stali nejstatečnějšími 

oběťmi Bobligova řádění.  

Geschaderův dům je také jedním ze zastavení na „Čarodějnické cyklotrase“ vedoucí po 

stopách čarodějnických procesů od Mohelnice přes Šumperk až do Zlatých Hor. 

Délka prohlídky trvá cca 40 minut. Každý účastník obdrží po zaplacení vstupenky 

průvodcovský systém guidePORT™, ze kterého se dozví zajímavosti o čarodějnických 
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procesech z 2. poloviny 17. století i o samotné expozici. Expozice je vybudována tak, aby se 

zde návštěvník mohl pohybovat sám a přecházet z jednotlivých prostor do druhých bez 

doprovodu průvodce. 

Tab. 1. Statistika návštěvnosti za rok 2012 

 

Vysvětlivky: 

p - počty uskutečněných prohlídek 

o - počty osob 

Město Šumperk a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska se rovněž zapojilo do 

pořádání akce s názvem „Brány památek dokořán“ při příležitosti připomínky Mezinárodního 

dne památek a sídel, který každoročně připadá na 18. dubna, a každoročně se také zapojuje 

do akce nazvané Dny evropského dědictví, kdy se nejširší veřejnosti otevřou brány 

nejvýznamnějších šumperských památek.  

Kulturní a společenské akce probíhají zejména v Domě kultury Šumperk, ve Vlastivědném 

muzeu v Šumperku, v Divadle Šumperk, Kině Oko a v Městské knihovně. Regionální 

i mezinárodní význam má Dům evropského setkávání Geshader, na jehož rekonstrukci se 

podílela i německá strana. O zájmy nejmladší generace pečuje Středisko volného času a 

zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk. 

Partnerské vztahy Šumperka jsou už řadu let orientovány na polskou Nysu (www.nysa.pl), na 

město Bad Hersfeld (www.bad-hersfeld.de), ve Spolkové republice Německo, nizozemský 

Maarssen (www.maarssen.org), na slovenskou Prievidzu (www.prievidza.sk), rakouský 

Ebreichsdorf (www.ebreichsdorf.at), běloruský Polock (polotsk.vitebsk-region.gov.by) a také 

město Mikulov (www.mikulov.cz ). 

 

2012 Celkem 

Rozhledy z radniční věže 4856 o 

Procházkové okruhy po Šumperku 1011 o 

Expozice Čarodějnické procesy 5763 o 

CELKEM 11630 o 

Procházka ze 13. do 21. století 104 p 

Kde v Šumperku žily čarodějnice 17 p 

Zrození "Malé Vídně" 10 p 

http://www.sumperk.cz/redakce/index.php?clanek=24500&lanG=cs&slozka=22474&xsekce=22485&detaildb=536
http://www.sumperk.cz/redakce/index.php?clanek=24500&lanG=cs&slozka=22474&xsekce=22485&detaildb=519
http://www.sumperk.cz/redakce/index.php?clanek=24500&lanG=cs&slozka=22474&xsekce=22485&detaildb=533
http://www.nysa.pl/
http://www.bad-hersfeld.de/
http://www.maarssen.org/
http://www.prievidza.sk/
http://www.ebreichsdorf.at/
http://polotsk.vitebsk-region.gov.by/
http://www.mikulov.cz/
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3.4 Nemovité kulturní památky na území MPZ 

 

Rej.č. ÚSKP C. pop. Název památky Vlastník Stav památky (k  8/2013) 

46151/8-1272 372 Zámek, č.p. 372 PO 
nutná obnova fasád + běžná 

údržba 

19332/8-1273  
Kostel sv. Jana 

Křtitel 
církev 

po celkové stavební 

rekonstrukci, rest. interiéru 

věže a lodi 

35875/8-1276  Kostel sv. Barbory církev 
nutná obnova fasády + běžná 

údržba 

14424/8-

1271/1 
96 

bývalý dominikán. 

klášter 
obec 

nutná obnova střechy, sanace 

vlhkosti 

14424/8-

1271/2 
 

bývalý klášterní 

kostel 
obec 

nutná základní údržba, sanace 

vlhkosti, sanace vlhkostí a 

obnova střechy 

24807/8-1274  
městské  

opevnění 
obec průběžná obnova dle potřeby 

11371/9-33 211 nám. Míru 4 PO nutná běžná údržba 

12537/8-3810 140 nám. Míru 6 FO 
nutná běžná údržba, oprava 

střechy 

12538/8-3809 139 nám. Míru 7 FO 
nutná obnova fasády, běžná 

údržba 

24484/8-1260 138 nám. Míru 8 FO 
po rekonstrukci, nutná obnova 

fasády 

12539/8-3808 137 nám. Míru 9 FO po rekonstrukci 

12540/8-3807 135 nám. Míru 11 FO po rekonstrukci 

16833/8-1259 127 nám. Míru 12-13 FO 
po rekonstrukci, nutná výměna 

nevhodných oken do náměstí 

35129/8-1257 
124,12

6 
nám. Míru 14-15 FO 

po rekonstrukci, nutná výměna 

nevhodných oken do náměstí 

45332/8-1256 123 nám. Míru 16 FO nutná běžná údržba 

12506/8-3806 111 nám. Mítu 17 FO 
nutná běžná údržba, 

dokončení obnovy fasády 
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12507/8-3805 109 nám. Míru 18 FO po rekonstrukci 

12508/8-3812 99 nám. Míru 19 FO po rekonstrukci mimo parteru 

26779/8-1258 94 nám. Míru 20 obec nutná běžná údržba 

23687/8-1261 85 nám. Míru 5 FO nutná běžná údržba 

12509/8-3804 324 nám. Míru 22 FO nutná běžná údržba 

12512/8-3802 325 Starobranská 2 FO nutná běžná údržba 

12513/8-3801 327 Starobranská 4 FO 
obnova oken, nutná běžná 

údržba 

12514/8-3850 68 Starobranská 5 FO 
nutná běžná údržba, obnova 

fasád, arkýře 

12515/8-3848 330 Starobranská 6 FO 

rekonstrukce fasády, nutná 

výměna výkladců, běžná 

údržba 

12516/8-3849 52 Starobranská 7 FO 
probíhá rekonstrukce, fasáda 

obnovena, nutná běžná údržba  

12517/8-3795 379 Starobranská 8 FO 
objekt po obnově nátěru oken, 

fasády, nutná údržba 

12518/8-3800 378 Starobranská 14 FO 

rekonstrukce fasády, nutná 

výměna výkladců, běžná 

údržba 

46739/8-1263 249 Starobranská 20 obec, FO 
po obnově fasády, nutná 

běžná údržba, sanace vlhkosti 

12510/8-3799 277 Radniční 1 FO 
nutná rekonstrukce fasády a 

celková rek. domu 

12511/8-3794 253 Radniční 9 FO 
po rekonstrukci, nutná běžná 

údržba 

50841/9-83 236 Radniční 15 FO 
po rekonstrukci, nutná běžná 

údržba, rest. portálu 

23277/8-1277 233 Kladská 1 obec 
po rekonstrukci, nutná běžná 

údržba 

12521/8-3798 
207,21

0 
Sadová 1 FO 

po rekonstrukci, nutná běžná 

údržba 

12520/8-3797 160 
Kostelní náměstí 

4 
PO po rekonstrukci fasády 
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12519/8-3803 117 Lužickosrbská 5 FO 
po rekonstrukci, nutná běžná 

údržba 

51741/9-101 116 Lužickosrbská 7 FO 
po rekonstrukci, nutná běžná 

údržba 

36113/8-3185 105 Langrova 8 PO 
po rekonstrukci, nutná běžná 

údržba 

37665/8-1275  
Zahradní 

pavilónek 
obec 

po rekonstrukci, nutná běžná 

údržba 

12522/8-3793  Jan Nepomucký obec po restaurování  

16759/8-1270  sv. Trojice obec po restaurování 

28573/8-1266  evangelista Jan obec po restaurování 

18776/8-1267  
evangelista 

Matouš 
obec nutná údržba, restaurování 

30529/8-1268  evangelista Lukáš obec nutná údržba, restaurování 

20813/8-1269  evangelista Marek obec nutná údržba, restaurování 

37298/8-1262  morový sloup obec po restaurování 

11265/9-32  Jiráskovy sady obec 
udržované, před celkovou 

revitalizací 

102540 437 Hlavní třída 19 PO po rekonstrukci 

104643 85 nám. Míru 21 FO 
udržované, nutná obnova 

fasád a parteru 

103920 100 gen. Svobody 13 PO udržované 

 

 

4  ZÁMĚRY A CÍLE PROGRAMU REGENERACE MPZ 

4.1 Cíle programu regenerace 

Aktualizace dokumentace Programu regenerace Městské památkové zóny Šumperk byla 

zpracována v rozsahu Přílohy č. 1 usnesení vlády ČR č. 209 ze dne 25. března 1992. Program 

regenerace Městských památkových rezervací (MPR) a Městských památkových zón (MPZ) 

jako dotační titul Ministerstva kultury ČR byl založen v roce 1992 usnesením vlády ČR č. 209. 

Financování Programu se skládá ze tří částí - finanční prostředky žadatele, města (obce) a 
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státu (MK ČR). K úspěšnému čerpání z Programu je potřebné, aby obec zřídila podle zákona o 

obcích tzv. Regenerační komisi. V Šumperku její působnost vykonává Komise architektury a 

regenerace památkové zóny. Na základě schválení vedení města byla zpracována aktualizace 

dokumentu Programu regenerace Městské památkové zóny Šumperk na období 2014 – 2018, 

s výhledem do roku 2020.  

Aktualizace dokumentu byla provedena na základě ohledání v terénu. Cílem terénního šetření 

bylo popsat aktuální stavebně technický stav kulturních památek, ohodnotit hlavní prvky 

kulturních památek z pohledu památkové péče, shromáždit údaje o provedené obnově v 

uplynulém období a vyhodnotit dosavadní průběh obnovy. Hodnocení kulturních památek z 

pohledu památkové péče bylo zaměřeno na prvky, které se podílejí na památkové podstatě 

MPZ (střechy, okna fasády, vstupní dveře apod.). V území byly vytipovány, zdůrazněny a 

hodnoceny další významné objekty dotvářející hodnotu plošně památkově chráněných území. 

Mimo zaměření na kulturní památky významné objekty byla pozornost směřována i na veřejné 

prostory (ulice, náměstí) a prvky krajinné zeleně (parky, aleje). Získané údaje byly následně 

vyhodnoceny a zpracovány. Závěrem vyhodnocení byly formulovány další potřeby pro obnovu v 

následujících letech. Pojetí výsledného dokumentu je „konzervativní“ zdůrazňující zejména 

historické hodnoty chráněného území a kulturních památek v nich ležících a jejich následné 

zachování, obnovu a další uplatnění v obraze města. 

Podnět ke zpracování, zadání a koncept, včetně doporučení ke schválení projednala Komise 

architektury a regenerace městské památkové zóny. Dokument byl zpracován formou 

umožňující jeho průběžnou aktualizaci, doplňování a využití pro další koncepční dokumenty 

města Šumperk (např. Strategický plán města Šumperk). 

4.2 Legislativa a organizační opatření 

Související legislativa: 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

§ 2 

(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých 

úkolů chrání též veřejný zájem. 

§ 7 

(1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány 

a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, 

a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen 

zákonem. 
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§ 35 

(1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, 

pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů 

obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon 

státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. 

(2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, 

s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu 

dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek 

pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o 

uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, 

výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. 

(3) Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí 

a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, 

b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. 

§ 61 

(1) Přenesená působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, je 

a) v základním rozsahu svěřeném obci vykonávána orgány obce určenými tímto nebo jiným 

zákonem nebo na základě tohoto zákona; v tomto případě je území obce správním obvodem, 

b) v rozsahu pověřeného obecního úřadu (§ 64) vykonávána tímto úřadem, 

c) v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 66) vykonávána tímto úřadem.  

(2) Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí 

a) při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy, 

b) v ostatních případech též  

1. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto 

směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny 

zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich 

publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí; 

2. opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu 

přenesené působnosti podle tohoto zákona. 

(3) Metodickou a odbornou pomoc ve věcech uvedených v odstavci 2 vykonává vůči orgánům 

obcí krajský úřad. 
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Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění 

Zákon definuje podmínky, zásady a postupy péče o kulturní památky, o jejich zachování, 

zpřístupňování a vhodné využívání. Tvoří nedílnou součást správního práva a s prováděcími 

vyhláškami č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

vyhláškou č. 187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území 

s archeologickými nálezy a vyhláškou č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah 

plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón uceleně upravuje problematiku 

nakládání s památkovým fondem. Zákon o státní památkové péči především upravuje práva a 

povinnosti směrem k vlastníkům kulturních památek, ale i ostatním fyzickým a právnickým 

osobám ve vztahu k památkovému fondu. Upravuje problematiku památkových rezervací, 

památkových zón a ochranných pásem, archeologických výzkumů a nálezů. Stanoví pravomoc 

a působnost správních úřadů v oblasti státní památkové péče a v neposlední řadě zakotvuje 

sankce a nápravná opatření pro případ porušení povinností. Další nařízení vlády a vyhlášky 

upravují prohlašování národních kulturních památek, památkových rezervací, památkových 

zón.  

§ 29 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává a organizuje státní památkovou péči 

ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České 

republice. 

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

a) podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování 

střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek, 

b) zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou 

kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném 

pásmu, a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu 

závazné stanovisko a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než 

orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů, 

c) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá 

kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní 

památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, nejde-li o působnost ministerstva 

kultury podle § 26 odst. 2 písm. c) nebo působnost krajského úřadu podle § 28 odst. 2 písm. 

c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území, 
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d) usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi, 

e) vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, pokud podle tohoto zákona není 

příslušný jiný orgán státní památkové péče, 

f) koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou 

nápisem "Kulturní památka" a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými 

mezinárodními smlouvami, 

g) vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních 

úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na 

nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně 

nebo v ochranném pásmu z hlediska státní památkové péče, 

h) dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho 

provedení, 

i) plní další úkoly stanovené mu tímto zákonem. 

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností se při plnění svých úkolů opírá o odbornou 

pomoc odborné organizace státní památkové péče. 

Vyhláška č. 476/1992 Sb. ze dne 10. 09. 1992, o prohlášení území historických jader 

vybraných měst za památkové zóny, ve znění vyhlášky č. 251/1995 Sb. 

§ 3 

Pro zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu zóny, kterou tvoří zejména význam 

daného území pro historickou, kulturní a jinou osobitost místa, historické vazby nemovitostí a 

prostorů a vnější i vnitřní obraz sídla, se stanoví tyto podmínky:  

a) programy rozvoje měst se zpracovávají na základě stavebně historických průzkumů území i 

jednotlivých objektů,  

b) při přípravě programů rozvoje měst a při pořizování územně plánovací dokumentace je třeba 

respektovat památkovou hodnotu zóny,  

c) využití jednotlivých objektů a prostorů musí odpovídat jejich kapacitě a technickým 

možnostem a musí být v souladu s památkovou hodnotou zóny,  

d) obnova a restaurování nemovitostí v zóně se musí provádět na základě stavebně 

historického a restaurátorského průzkumu,  

e) pro ochranu technického stavu nemovitostí, které jsou na území zóny, je nutné neodkladně 

provádět udržovací práce do doby, než bude provedena celková obnova. 
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Město Šumperk má schválený územní plán z října roku 2011 (usnesení ZM č. 341/11, ze dne 

22. 09. 2011), v současné době je plánová 1. změna územního plánu. 

Město se snaží podporovat rozvoj cestovního ruchu a kultury tím, že: 

- provádí obnovu památek ve svém vlastnictví; 

- financuje Divadlo Šumperk, Městskou knihovnu, Středisko volného času Doris 

a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; 

- finančně podporuje každoročně vyhlašováním dotací a grantů neziskové organizace a 

spolky, aby jim umožnilo realizovat řadu kulturních a společenských akcí. 

 

4.3 Obnova kulturních památek a objektů v MPZ 

KP,

MPZ 
Název akce Ulice, Č.P./Č.O. etapizace 

Odhad 

nákladů 

tis. Kč 

KP Klášterní kostel – sanace vlhkosti Kladská  I. – III. 2 100 

KP 
Restaurování mobiliáře v klášt. 

kostele 
Kladská  II. – III. 3 500 

KP Obnova fasád zámku Bulharská 372/8 II.  15 000 

KP Obnova fasády Nám. míru 139/7 I. 550 

KP 
Repase vstupních dveří, klášterní 

kostel 
Kladská I. 40 

KP Repase vstupních dveří Kladská 233/1 I. 60 

KP Revitalizace Jiráskových sadů  I. 15 700 

KP Kostel sv. J. Křtitele - restaurování Kostelní nám. I. 5 000 

KP Sanace vlhkosti kláštera Kladská II. 2 400 

KP Obnova střechy Nám. míru 140/6 II. 350 

KP Obnova fasády 
Nám. míru 

138//8 
II. 750 

KP Dokončení obnovy fasády 
Nám. míru 

111/17 
II. 160 

KP Celková obnova fasády vč. parteru Nám. Míru 85/21 II. 998 

KP Restaurování vstupního portálu Radniční 236/15 II. 85 

KP Oprava městského opevnění  I. – III. 2 400 

KP Obnova pasířských prvků, fasády 
Starobranská 

68/5 
III. 700 
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KP Obnova fasády 
Starobranská 

68/5 
III. 980 

KP Obnova střechy kláštera Kladská III. 3 467 

KP Celková obnova fasád Radniční 277/1 III. 994 

KP Obnova fasád kaple sv. Barbory  III. 850 

KP Restaurování soch evangelistů Kostelní nám. III. 902 

 

4.4 Etapizace a odhad nákladů 

Návrh zařazení akcí k obnově v letech 2014 – 2018, s výhledem do roku 2020 je rozdělen na 

etapy. Jelikož nelze předem jasně stanovit, kolik finančních prostředků se podaří v příslušném 

roce zabezpečit, ani jak vysoká bude připravenost jednotlivých projektů (zpracování PD, 

provedení průzkumů, projednání s dotčenými orgány a vydání příslušných povolení, spoluúčast 

vlastníka objektu), mohou se jednotlivé priority v průběhu času měnit. Akce, které se nepodaří 

realizovat v I. etapě se automaticky přesouvají do další etapy. Je možné, že průběžně budou 

mezi akce obnovy zařazeny i další objekty (kulturní památky), jejichž majitelé v současné době 

nenárokují finanční požadavky na obnovu. Seznam bude průběžně aktualizován.   

V rámci Programu regenerace MPZ je etapizace navržena následovně: 

I. etapa do roku 2014 – potřeba: 23 050 000,- Kč 

II. etapa 2015 – 2017 – potřeba: 38 043 000,- Kč 

III. etapa 2018 – 2020 – potřeba: 11 593 000,- Kč 

 

4.5 Obnova veřejných prostranství, zeleně a technické infrastruktury 

Postupně probíhá obnova technické infrastruktury i povrchů komunikací na území celé MPZ. 

V nastávajícím období by mělo dojít např. k obnově povrchů na ulici Kozinova a Terezínská. 

Dále je plánována revitalizace Jiráskových sadů a dlouhodobě i Sadů 1. máje. 
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5 ÚČINNOST PROGRAMU REGENERACE MPZ A DALŠÍ POSTUP 

5.1 Financování 

Program regenerace musí být zajišťován v úzké spolupráci veřejného a soukromého sektoru. 

Veřejná podpora je rok od roku nižní a nedá se dlouhodobě předpokládat opačný trend. 

Na obnovu kulturních památek na území MPZ je využíván především dotační titul MK ČR 

„Program regenerace MPR a MPZ“, dále pak dotační programy Olomouckého kraje na podporu 

obnovy kulturních památek a památek drobné architektury. Mezi možné finanční zdroje je 

nutné zahrnout rovněž prostředky z rozpočtu Města Šumperk a soukromých zdrojů samotných 

vlastníků nemovitostí. 

V neposlední řade je možno využít prostředků přerozdělovaných přes místní akční skupiny či 

fondy EU. 

 

5.2 Výsledky za uplynulé období 2009 – 2013 

 

ROK OBJEKT AKCE POPIS 

2009 Starobranská 2 Obnova fasády 
Celková obnova fasády včetně 

soklu a nátěru 

2009 Starobranská 5 Obnova fasády Obnova uliční fasády 

2010 Hlavní třída 19 
Restaurování oken a 

obnova fasády 

Restaurování pásových oken, 

obnova fasády 

2011 Starobranská 14 Oprava střechy 

Oprava poškozených prvků 

krovu a obnova střešní krytiny 

do dvorního traktu domu 

2011 Nám. Míru 17 Obnova fasády Obnova fasády do náměstí 

2011 Kostelní nám. 4 Obnova fasády Celková obnova fasád objektu 

2012 Hlavní třída 19 Obnova parteru 

Obnova parteru domu – 

osazení nových výkladců, 

obnova soklu a osazení 

markýz 

2012 Starobranská 20 
Obnova fasády vč. 

restaurování 

Celková obnova fasády včetně 

restaurování kamenných 

prvků a oprava části střechy 
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2013 Klášterní kostel Restaurování portálu 

Restaurování kamenného 

vstupního portálu z ul. 

Kladské 

2013 Starobranská 5 
Restaurování dveří a 

portálu 

Restaurování vstupních dveří 

a kamenného portálu z ul. 

Starobranské 

2013 Nám. Míru 19 
Obnova fasády vč. 

restaurování 

Obnova fasády včetně nátěru, 

restaurování kamenných 

prvků a repase oken 

 

5.3 Finanční nároky za uplynulé období 

Prostředky poskytnuté z programu regenerace za uplynulé období 2009-2013 

 

 

Prostředky vynaložené dle zásad programu regenerace 

ROK AKCE VLASTNÍK MK ČR MĚSTO CELKEM 

2009 
Starobranská 2 - obnova 

fasády 
906 000 300 000 134000 1 340 000 

2009 
Starobrasnká 5 – obnova 

fasády 
549 936 400 000 106 000 1 055 936 

2010 

Hlavní třída 19 – 

Restaurování oken a 

obnova fasády 

272 665 339 000 67 963 679 628 

2011 
Starobranská 14 – oprava 

střechy 
212 740 264 000 53 000 529 740 

2011 
Nám. Míru 17 – obnova 

fasády 
48 830 60 000 12 500 121 330 

2011 
Kostelní nám. 4 – obnova 

fasád 
727 112 426 000 288 300 1 441 412 

2012 
Hlavní třída 19 – obnova 

parteru 
410 734 99 000 56 638 566 372 
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2012 
Starobrasnká 20 – obnova 

fasády 
459 894 611 000 69 082 1 139 976 

2013 

Klášterní kostel – 

restaurování kamenného 

portálu 

0 86 000 0 86 000 

2013 

Starobranská 5 – 

restaurování dveří a 

kamenného portálu 

0 135 000 0 135 000 

2013 

Nám. Míru 19 – obnova 

fasády vč. restaurování 

kamenných prvků 

419 540 469 000 82 000 970 540 

 CELKEM 4 007 451 3 189 000 869 483 8 065 934 

 

 

Jak vyplývá z uvedeného seznamu realizovaných akcí v letech 2009 - 2013 je Program 

regenerace jednou z významných možností zachovat kulturně-historické hodnoty Městské 

památkové zóny Šumperka. Program vhodně kombinuje vícezdrojové financování záchrany 

kulturního dědictví a zároveň propojuje aktivity města i jednotlivých soukromých vlastníků 

objektů v rámci přípravy a samotné realizace jednotlivých akcí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na obnovu památek v rámci Programu regenerace
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6  KARTY OBJEKTŮ 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

46151 / 8-1272  372 zámek Bulharská ul. 8 

 
 
 
 
 
 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

19332 / 8-1273   kostel sv. Jana Křtitele Sadová ul.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

35875 / 8-1276   kostel sv. Barbory Jiráskovy sady   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Jde o dvoupatrový trojkřídlý původně renesanční zámek, se 

středověkým jádrem s pozdějšími, především klasicistními 

úpravami z průběhu 19. století, které daly objektu stávající 

podobu, se čtvercovým nádvořím a dvouosým vstupním 

rizalitem. V současné době slouží prostory zámku pro provoz 

střední odborné školy stavební a železniční. Na hlavní budovu 

navazují novější přístavby jídelny, dílen a tělocvičny.  

 

 

Daný objekt je v jádru pozdně gotická architektura se zachovaným 

zdivem presbytáře a věže kostela. V průběhu 17. a 18. století došlo 

k výrazné barokní úpravě s rozšířením hlavní a boční lodi kostela. 

Definitivní, dodnes dochovanou podobu, dostal kostel během 

klasicistní úpravy v 19. století, kdy byla přistavěna nová sakristie, 

arkády s nástěnnými malbami a předsazené vstupní dvouramenné 

kryté schodiště, nově byla upravena i fasáda objektu. V interiéru jsou 

křížové a valené klenby s pasy a lunetami. Podoba interiéru byla 

ovlivněna slohovým vývojem objektu, naposledy především v průběhu 

19. století, kdy interiér včetně mobiliáře i okenních vitráží prošel 

klasicistní a následně výraznou historizující úpravou, vč. výmalby. Jde 

o jeden z památkově nejcennějších objektů historické části města.  
 

 

Jedná se o barokní stavbu bývalého hřbitovního kostela z roku 1755, 

situovanou v blízkosti historické zástavby města. Daný objekt je obdélný 

jednolodní kostel s půlkruhovým závěrem, trojúhelníkovým štítem, 

polygonálním sanktusníkem a obdélnou sakristií za presbytářem. Fasády 

kostela jsou členěny lesénovými rámy, římsami a okenními šambránami, 

na vstupním štítovém průčelí jsou po obou stranách štukového 

profilovaného ostění vstupu s klenákem druhotně umístěny náhrobní 

desky, které sem byly v minulosti přemístěny po zrušení okolního 

hřbitova při jeho přeměně na městský park. V interiéru objektu jsou 

klenby s freskami uničovského malíře Ignáce Oderlického. 
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Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

14424 / 8-1271 234 

klášter dominikánský s 

kostelem Zvěstování 

P. Marie Kladská, Radniční   

 

 

 

 
 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

24807 / 8-1274   městské opevnění okolí historického jádra   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

45332 / 8-1256  123 činžovní dům nám. Míru  16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areál bývalého dominikánského kláštera s přilehlým kostelem 

Zvěstování Panny Marie je původně gotický objekt ze 14. století 

s výraznou raně barokní úpravou z 2. poloviny 17. století. 

V průběhu 19. století byl areál po zrušení klášterů upraven 

v duchu klasicismu pro obytné a hospodářské účely se zvýšením 

budov o patro. Budovy kláštera jsou zastřešeny sedlovými 

střechami s keramickou krytinou. Sousední objekt kostela, který 

přiléhá k severní straně kláštera, je jednolodní podélný typ 

kostela s polygonálním závěrem, obdélnou předsíní a boční kaplí 

sv. Jana Nepomuckého a studentskou kaplí.  

 

 

Torso středověké fortifikace z doby 

po roce 1496 na ulicích: Langrova, 

Ztracená, Okružní, Na Hradbách, 

Sadová a Slovanská. 

 

Jde o nárožní třípatrový dům s nízkou atikou a polovalbovou střechou, 

postavený na úzké středověké parcele, zabírající celou šířku bloku. 

Tříosé klasicistní průčelí, orientované do náměstí, s vysokým pilastrovým 

řádem, spínajícím všechna patra do kompozičního celku, horizontální 

členění tvoří profilované římsy. Boční delší průčelí do ul. Černohorské je 

jednoduché bez členění, s nově prolomenými okny. Jedná se o dům 

s gotickým založením s dochovaným původním suterénem, s pozdější 

barokní a především klasicistní radikální přestavbou. V 30-tých letech 

20. století s úpravou a vznikem II.NP a zásahy do bočního průčelí a části 

domu při ul. Černohorské. Dům má bohatě členěnou fasádu, situovanou 

v exponované poloze hlavního náměstí a je významnou součástí původní 

zástavby města. 
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Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

35129 / 8-1257  126 činžovní dům nám. Míru  14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

26779 / 8-1258  94 měšťanský dům nám. Míru  20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

16833 / 8-1259  128 měšťanský dům 

nám. Míru, původně č.p. 

127, 128  12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Jde o řadový třípatrový dům na dvou 

parcelách, se sedlovou střechou. Tří 

a dvouosé fasády uliční části domu jsou 

členěny římsami a okenními šambránami 

s nadokenními římsami a parapetními 

obrazci, u pravé části domu nárožními 

bosážemi. V interiéru jsou pruské, křížové 

a segmentové klenby a valené klenby 

s lunetami. Jde o dva původně empírové 

domy z poloviny 19. století na starších 

základech s pozdějšími úpravami.  

Jde o řadový patrový dům se sedlovou střechou. Pětiosé průčelí 

s kamenným portálem je členěno profilovanými římsami 

a střídavými frontony, v přízemí jsou soudobě řešené výkladce. 

Okna v patře hlavního průčelí jsou dřevěná, tzv. kastlová, 

s členěním ve tvaru písmene T, se spodní částí otvíravou 

a horními ventilačními křídly vyklápěcími, s bílým nátěrem. 

V interiéru jsou valené klenby s pětibokými lunetami a pruské 

klenby se štukovými zrcadly. V jádru jde o klasicistní dům z 2. 
poloviny 18. století s pozdějšími úpravami.  

 

  

Daný objekt tvoří původně dva řadové 

patrové domy se sedlovou střechou a atikou, 

druhotně v interiéru propojené. Dvouosá 

fasáda levého domu je členěna římsami 

a okenními šambránami, rovněž pravá část je 

dvouosá s členěním kordónovou a korunní 

římsou a nárožní bosáží. V přízemí obou 

domů jsou výkladce se vstupy. Celý objekt 

prošel radikální rekonstrukcí na konci 

minulého století s opravou střech i fasád 

a zásahy do interiéru obou objektů ve snaze 

o obnovení jejich původního stavu. Dům je 

hodnotnou součástí historické zástavby 

městského jádra. 
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Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

24484 / 8-1260  138 měšťanský dům nám. Míru  8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

23687 / 8-1261 210 měšťanský dům nám. Míru  5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

46739 / 8-1263 249 činžovní dům Starobranská  20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jde o řadový patrový dům s polovalbovou střechou a atikou. Tříosé 

průčelí s kamenným portálem člení bohatá štuková dekorativní plastická 

výzdoba. V interiéru jsou zachovány křížové klenby a pasy, valené klenby 

s lunetami. Jde v jádru o středověký objekt s pozdějšími renesančními a 

barokními úpravami, definitivní podobu získal dům klasicistní přestavbou 

na začátku 19. století. V průběhu 60 - tých let minulého století prošel 

dům rozsáhlou rekonstrukcí s radikální úpravou fasády, včetně osazení 

soudobě řešeného kovového výkladce umístěného do nového 

nepůvodního otvoru a využití podkroví. 

 

 

Rohový dům, jednopatrový s atikou do náměstí s typickými šambránami 

a segmentově zvlněnými frontony. Dům vystavěn už ve 13. století. 

Z nadzemních konstrukcí se však nic nezachovalo. V roce 1776 došlo 

k totální přestavbě, ze které byl zachován vstupní průjezd. Dvorní křídlo 

vystavěno v r. 1832. 

Empírový blokový pavlačový dům z 1. třetiny 19. století. Jde o dvoupatrový 

objekt se sedmiosým průčelím a střední osou zdůrazněnou vystupujícím nízkým 

rizalitem – v přízemí se vstupem a v patrech s balkóny. V průjezdu valená 

klenba s pasy, široké zatočené kamenné schodiště, podepřené ve všech 

patrech dvojicí sloupů – stejně jako v průčelí. Ze strany dvora dřevěné pavlače. 
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Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

23277 / 8-1277 233 

měšťanský dům 

Geschaderův Kladská  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

37665 / 8-1275  altán – zahradní pavilón před bývalým klášterem   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

37298 / 8-1262  

sloup se sousoším - morový 

sloup nám. Míru   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jde o nárožní patrový obdélný dům s bočním dvorním 

křídlem a mansardovou střechou, krytou dřevěným 

šindelem. Předsazené hlavní uliční pětiosé průčelí i boční 

fasáda je členěna římsami a okenními šambránami 

s parapetními obrazci. V nádvoří jsou patrové arkády 

s toskánskými sloupy. V interiéru křížové a valené klenby 

s lunetami. Jedná se o klasicistní měšťanský dům z poslední 

třetiny 18. století, postavený na starších základech dvou 

původních domů s řadou pozdějších úprav. Sklep domu je 

z části kamenný gotický, patřící jednomu ze starších domů, 

zčásti klasicistní s cihelnou klenbou, náležející domu 

druhému.  

 
 

 

Drobná klasicistní architektura z konce 18. století. Původně 

k vnější straně městských hradeb přistavěná obdélná drobná 

zděná omítaná stavba s mansardovou střechou krytou 

šindelem a vikýřem na čelní straně. Fasáda dvou nebo tříosá 

členěná pilastry s iónskými hlavicemi. Uvnitř pouze jedna 

místnost s rovným stropem. 

Barokní sousoší z roku 1719, urbanistický doplněk náměstí. Bohatě 

zdobené sousoší s vysokým soklem čtvercového půdorysu, na němž stojí 

sloup na vysoké patce s bohatou hlavicí. Na vrcholu sloupu socha 

P. Marie Nanebevzaté s dvěma andílky po stranách zeměkoule. V grotě 

ležící tělo sv. Rosálie. Na rozích balustrády na nízkých soklech sochy 

sv. Šebestiána, Rocha, Bruna a Fr. Xaverského. Na nárožích groty sochy 

sv. Josefa, Petra, Řehoře a sv. J. Nepomuckého. 
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Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

16759 / 8-1270  sousoší Nejsvětější Trojice Jiráskovy sady   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

28573 / 8-1266  socha Sv. Jana Evangelisty  Husitská   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

18776 / 8-1267  socha evangelisty Matouše Sadová   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barokní sousoší z roku 1704. Na mohutném postamentu s konkávně 

tvarovaným dříkem a římsou zdobenou mušlemi stojí čtyřboký pilíř se 

dvěma volutami. Na ploché hlavici na oblaku sedí Bůh Otec s tiárou na 

hlavě a trianglovou svatozáří. Na rukou mezi koleny drží korpus, u nohou 

mu sedí holubice. Pilíř je zdoben v dolní části reliéfy. 

 

Barokní sochařská práce z roku 1766 od J. Scherhauffa. Volně stojící 

plastika z pískovce. Na vysokém postamentu se čtyřmi volutami na bocích 

dříku a ukončeném profilovanou římsou, uprostřed segmentově vypjatou, 

stojí na lichoběžníkové podnoži s volutami socha evangelisty v životní 

velikosti s atributy. V roce 1736 odkázal v poslední vůli F. Bittner peníze 

na sochy čtyř evangelistů pro město Šumperk. 

 

Barokní sochařská práce z roku 1766 od J. Scherhauffa. Volně stojící 

kamenná pískovcová plastika. Na vysokém postamentu se čtyřmi 

volutami na bocích dříku stojí na lichoběžníkové podnoži s volutami 

socha evangelisty v životní velikosti s atributy. Postava je ztvárněna 

v mírném kontrapostu s mohutnou vzdutou draperií se zalamovanými 

záhyby. V roce 1736 odkázal v poslední vůli F. Bittner peníze na sochy 

čtyř evangelistů pro město Šumperk. 
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Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

30529 / 8-1268  socha evangelisty Lukáše Sadová   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

20813 / 8-1269  socha evangelisty Marka Sadová   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

36113 / 8-3185 105 

společenský dům – dělnický 

dům Langrova  8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barokní sochařská práce z roku 1766 od J. Scherhauffa. Volně stojící 

plastika z pískovce. Na hranolovém soklu v horní části zkoseném 

a v čelní části zdobeném zrcadlem se čtvrtkruhově vybranými rohy stojí 

socha evangelisty v životní velikosti s atributem. Postava v mírném 

kontrapostu, v mohutném rouchu s bohatými lineárními záhyby. V roce 

1736 odkázal v poslední vůli F. Bittner peníze na sochy čtyř 

evangelistů pro město Šumperk. 

 

 

Barokní sochařská práce z roku 1766 od J. Scherhauffa. Volně stojící 

plastika z pískovce. Na vysokém postamentu se čtyřmi volutami na 

bocích dříku a ukončením profilovanou římsou, uprostřed segmentově 

vypjatou, stojí na lichoběžníkové podnoži s volutami socha evangelisty 

v životní velikosti s atributy. Na čelní straně dříku vystupující zrcadlo 

rámované lištou, v dolní části s rokají bez nápisu. V roce 1736 odkázal 

v poslední vůli F. Bittner peníze na sochy čtyř evangelistů pro město 

Šumperk. 

 

 

Jedná se o dvoupatrový řadový objekt s dvorním křídlem. Jde 

o dům barokního založení z poloviny 18. století s radikální 

přestavbou ze začátku 20. století, kdy byla budova upravena 

pro potřeby německého konzumního družstva s umístěním 

prodejny, hostince s divadelním sálem, redakcí časopisů 

a bytů. Později zde bylo umístěno dělnické pekařství, jehož 

provoz je zachován dodnes. 
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Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12522 / 8-3793  socha sv Jana Nepomuckého U Klášterního kostela   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

11371 / 9-33 211 měšťanský dům nám. Míru  4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12537 / 8-3810 140 měšťanský dům nám. Míru  6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci pokrytém rostlinnými 

ornamenty, který je umístěn na vysokém hranolovém soklu z roku 

1868. Světcova postava stojí na oblačné základně s okřídlenou 

hlavičkou andílka. Jan Nepomucký má v levé ruce kříž s korpusem 

Krista, ke kterému otáčí hlavu, biret drží v pravici. Plnoplastická 

otevřená kompozice figury ve výrazném kontrapostu nepostrádá rovněž 

četné detaily a bohatou rozevlátou drapérii. Socha je vytesána 

z maletínského pískovce se zbytky polychromie na povrchu. 

 

 

Dvoupatrový řadový dům s gotickým jádrem a pozdějšími úpravami. 

Dnešní podoba průčelí z roku 1882, kdy byla uskutečněna nadstavba 

2. patra. Průčelí je pětiosé, členěné okny ve skupinách. Přízemí a patro 

horizontálně bosované. Dispozice tvořící dnes hloubkový trojtrakt je 

výsledkem spojení dvou středověkých dispozic charakteristického 

uspořádání s černou kuchyní ve středu a zadní komorou. Pouze zadní 

komora levého domu má zrušenou klenbu, v ostatních prostorách se 

zachovaly renesanční valené klenby prolomené dodatečně klasicistními 

pětibokými výsečemi. 

 

Nárožní dvoupatrový dům s gotickým jádrem. Klasicistní průčelí z doby 

kolem roku 1800. Nárožní dům ukončující západní stranu náměstí. 

Celková koncepce průčelí je klasicistní. Při výstavbě 2. patra po roce 

1841 byla upravena a povrchově přeřešena. Vstupní portál z náměstí je 

kamenný, pískovcový, pozdně klasicistní. 
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Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12538 / 8-3809 139 měšťanský dům nám. Míru  7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12539 / 8-3808 137 měšťanský dům nám. Míru  9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12540 / 8-3807 135 měšťanský dům nám. Míru  11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvoupatrový řadový dům. Dispozice sklepů i přízemí jsou zachovány ze 

středověké podoby domu, který byl v renesanci přestavěn. Klasicistní 

průčelí upraveno při výstavbě 2. patra v roce 1869. Základní koncepce 

fasády spočívá ve vertikálním vývinu plochy pomocí trojice pilastrů 

s toskánskými hlavicemi, spínajícími obě patra. Ve vlysu pod korunní 

římsou tři rosety. Vstupní portál je kamenný, pískovcový, klasicistní. 

 

Jedná se o dvoupatrový řadový dům na západní frontě hlavního 

náměstí s dvouosým pravidelným průčelím. Přízemní se vstupem 

a výkladcem bylo upraveno v roce 1919, obě horní patra mají původní 

klasicistní členění s trojúhelníkovými frontony a nadokenními římsami 

s částečným narušením a odstraněním některých architektonických 

prvků. Dispozice domu je hloubkový dvoutrakt, zřejmě staršího 

původu, který přechází přibližně uprostřed v trojtrakt s původním ještě 

barokním schodištěm, ve dvorní části má dispozice znovu starší 

podobu s úzkým průchodem do dvora a komorou vpravo. Objekt je 

středověkého založení, s velkou barokní a následně klasicistní 

přestavbou. Průčelí bylo přeřešeno. Jedná se o jeden 

z nejvýznamnějších objektů v historickém centru města s dochovanou 

původní dispozicí a řadou autentických prostor a konstrukcí. 

 

 

Jednopatrový řadový dům s atikovým patrem, původně gotický s pozdějšími 

úpravami a barokním průčelím. Průčelí je novodobě přeřešené, se stopami 

pozdně barokní úpravy s členěním plochy vysokým pilastrovým řádem. Jsou 

patrny sokly u všech tří pilastrů, avšak hlavice jsou ztraceny. Dispozice 

suterénu je charakteristická středověká se dvěma sklepními místnostmi 

pod předním a zadním traktem. Klenby i zdivo obou sklepů jsou kamenné, 

tvarované do lomeného oblouku. 
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Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12506 / 8-3806 111 měšťanský dům nám. Míru  17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12507 / 8-3805 109 měšťanský dům nám. Míru  18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12508 / 8-3812 99 měšťanský dům nám. Míru  19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nárožní jednopatrový dům s atikovým patrem, vznikl v 1. polovině 18. 

století, klasicistní úpravy se projevily i v průčelí. Atikové patro vzniklo až 

kolem roku 1920. Průčelí do náměstí je jednopatrové s atikou, 

pravidelné dvouosé, průčelí do ul. Lužickosrbské je jednoduché, 

jednopatrové. Dům vznikl nepochybně až v baroku a teprve v klasicismu 

byl zvednut o 1. patro. 

 

Jednopatrový dům s atikou, umístěný v severní linii zástavby 

centrálního náměstí. Hlavní průčelí do náměstí je dvouosé s okenními 

šambránami, nárožní bosáží a atikovou a kordónovou římsou. Průčelí 

do ul. Lužickosrbské je řešeno jednoduše, členěné nárožní bosáží a 

okenními šambránami. Dům má středověké založení s radikální 

renesanční přestavbou z 1. poloviny 17. století a následnou 

klasicistní úpravou z průběhu 19. století. 

 

 

Daný objekt je řadový dům v severní frontě náměstí. Jeho průčelí náleží 

k nejvýstavnějším v celé zástavbě centra města. Dům je dvoupatrový s 

atikovým patrem, plochou členěnou okenními otvory v 6 - ti osách. 

Průčelí je historizující, novorenesanční, s nově upraveným patrem. Jde o 

dům středověkého založení s pozdější renesanční novostavbou nad 

gotickým suterénem a s následnou úpravou jednopatrového 

klasicistního domu na počátku 19. století. 
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Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12509 / 8-3804 324 měšťanský dům nám. Míru  22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12510 / 8-3799 277 činžovní dům Radniční  1 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12511 / 8-3794 253 činžovní dům Raniční  9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nárožní jednopatrový dům středověkého založení, po požáru v roce 

1669 barokně přestavěn a klasicistně upravován kolem roku 1800. 

Průčelí do náměstí je empírové, dodatečně přeřešené, přízemí je 

upraveno nově. K hlavní budově přiléhá dvoupatrové boční a zadní 

dvorní křídlo, které má nižší úrovně podlaží. Sklepy jsou umístěny ve 

dvou soustavách pod celým přízemím – dokumentují původní 

existenci dvou úzkých gotických domů. Klenby jsou kamenné, ostře do 

vrcholu zvednuté, průchody s kamennými portály. 

 

Jedná se o dvoupatrový nárožní dům se sedlovou střechou, na nároží 

zvalbenou, krytou eternitovými šablonami. Dům byl vystavěn jako 

jednopatrový v pozdně empírovém slohu na starší středověké 

hloubkové parcele s částečně zachovaným suterénem. Slohové 

znaky empíru jsou uplatněny v delším hlavním průčelí objektu, jde 

zejména o mělce předstoupené rizality s bosáží, která je v duchu 

takto řešených objektů umístěna v ose a na nárožích a prochází po 

celé výšce budovy. Kuželková balustráda v parapetech a okenní 

frontony jsou už mladšími historizujícími detaily. Průčelí do náměstí je 

tříosé, hlavní se vstupy do ul. Radniční devítiosé, u okenních otvorů 

jsou ve městě ojediněle unikátně zachovaná původní subtilně řešená 

dřevěná rámová okna s ven otvíranými vnějšími křídly. Na dvorní 

straně jsou patrové pavlače. Jedná se o pozdně empírový objekt 

z poloviny 19. století, v roce 1886 byl zvednut na dvoupatrový 

s úpravou obou průčelí v historizujícím duchu. Jde o objekt významný 

v hmotové skladbě města.  

 

 

 

 

Jedná se o jednopatrový dům s půdním patrem a sedlovou střechou, průčelí 

je nově opraveno dle zbytků původního klasicistního rozvrhu s přízemní 

bosáží, bosovanými středovými a nárožními lesénami a okenními 

šambránami s parapetními obrazci. Dispozici přízemí tvoří hloubkový 

trojtrakt, jehož středem probíhá dlouhá vstupní chodba až ke dvoru, 

zaklenutá segmentovou valenou klenbou s pětibokými výsečemi. Levý krajní 

trakt je barokní s klenbami, pravý plochostropý. Jde o objekt založený na 

konci 16. století s barokní úpravou a radikální klasicistní přestavbou, v roce 

1868 při stavbě nové střechy došlo k zásahu do fasády, v 60-tých letech 20. 

století byla provedena úprava podkroví a změna dispozice bytů v 1. patře. 
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Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

50841 / 9-83 236 činžovní dům Radniční  15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12519 / 8-3803 117 měšťanský dům Lužickosrbská  5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12512 / 8-3802 325 činžovní dům Starobranská 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daný objekt je dvoupatrový řadový dům s trojosým průčelím, 

členěným přízemní bosáží, kordonovými římsami a okenními 

šambránami s klenáky a ušima. Dvorní fasáda je jednoduchá. Jde 

o původně renesanční objekt s barokní úpravou, radikálně 

přestavěný v období pozdního klasicismu, kdy byl zvýšen o patro 

a opatřen novým průčelím.  

 

 

Jednopatrový dům s půdním podlažím. Původní renesanční dům 

přestavěn v baroku a klasicismu, secesní průčelí je z roku 1921. Interiér 

má starší barokní dvoutraktovou dispozici s dlouhou úzkou chodbou do 

dvora vlevo s obytným traktem s černou kuchyní uprostřed vpravo. 

Původní renesanční objekt v baroku zcela přestavěn a dispozice 

z tohoto období zachována. Klasicistní úprava z roku 1852, dvorní část 

z roku 1873, schodiště upraveno v roce 1893. Generální rekonstrukce 

proběhla v 90. letech minulého století. 

Dvoupatrový rohový dům pochází z doby renesanční výstavby města, 

přestavěn v baroku a klasicismu, historizující průčelí s prvky 

novorenesančními je z roku 1890. Průčelí do ulice Starobranské je 

historizující s novorenesančními prvky. Na středu je přes 1. a 2. patro 

zavěšen na kamenných krakorcích arkýř. Průčelí do ulice Úzké má 

v úrovni přízemí a 1. patra zachovanou klasicistní úpravu s okny v líci. 

Sklepy a obvodové konstrukce do výše 1. patra jsou z 16. století, 2. patro 

nad celým půdorysem z roku 1890. Větší adaptace z roku 1962.  
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Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12513 / 8-3801 327 měšťanský dům Starobranská 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12514 / 8-3850 68 činžovní dům Starobranská 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12515 / 8-3848 330 činžovní dům Starobranská 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvoupatrový řadový dům, původně středověký objekt upravovaný 

v pozdějším období, v roce 1862 zvýšen o patro. Průčelí je pravidelné 

dvouosé novodobě přeřešené. V přízemí zachován kamenný klasicistní 

portál. Přízemí je dvoutraktové, dispozice historická, typická pro malý 

městský dům. V roce 1906 byl dům o 110 cm zvýšen a opatřen novým 

krovem a střechou. 

Daný objekt je jednopatrový rohový dům, postavený na parcele, která zabírá 

celou hloubku bloku. K hlavní budově jsou připojena boční a zadní 

jednopatrová křídla, obklopující malý dvůr. Hlavní průčelí je sedmiosé, 

historizující, s výrazným novorenesančním akcentem mohutného arkýře, 

zdobeného plastickým štukem, který se objevuje i nad hlavním portálem 

a kolem okenních otvorů. Původní, stylově odpovídající, jsou i vstupní dveře. 

Dům má středověké založení s radikální renesanční přestavbou 

a dostavbou zadního a bočního křídla v době barokních úprav objektu. 

Teprve v klasicismu došlo ke zvýšení o patro a vybudování dvorního 

arkádového loubí s toskánskými sloupy. Historizující fasády hlavního průčelí 

pocházejí z roku 1884.  
 

 

Dvoupatrový řadový dům, původně renesanční stavba výrazně upravená 

kolem poloviny 18. století. Průčelí novobarokní, členěné vysokým 

pilastrovým řádem s kompositními hlavicemi spínajícími 1. a 2. patro. 

Okna s profilovanými šambránami, vysoko odsazená supraporta 

tvarovaná do složitých křivek, uzavírající bohatý štukový ornament 

v nadpražích. V roce 1882 byl celý dům adaptován v roce 1884 zvýšen 

o patro. V roce 1929 vznikla jednopatrová dvorní část. 
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Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12516 / 8-3849 52 měšťanský dům Starobranská 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12517 / 8-3795 379 činžovní dům Starobranská 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12518 / 8-3800 378 měšťanský dům Starobranská 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jde o dvoupatrový řadový dům na parcele, která prochází celou 

hloubkou bloku. Trojosé uliční průčelí se zbytky klasicistního členění 

s vysokým pilastrovým řádem a okenními šambránami, které jsou 

pozůstatkem mělce předsazených okenních pásů přerušených 

jednoduchými geometrickými plastickými obrazci v parapetech, bylo 

v minulosti opatřeno břízolitovou omítkou. Dispozice domu je raně 

barokní s trojtraktovým členěním a s valenými stlačenými klenbami 

s výsečemi v přízemí. K hlavní budově jsou připojena jednopatrová 

dvorní křídla. Čtvercový dvůr je obklopen pavlačemi s prsténkovým 

zábradlím, fasády dvorní části jsou jednoduché bez členění. Jedná se 

o v jádru barokní architekturu z konce 17. století postavenou na 

starších středověkých základech s klasicistní přestavbou v průběhu 

19. století a řadou pozdějších úprav a zásahů. 

 

 

Dvoupatrový řadový dům, původně renesanční objekt přestavěn 

v baroku a klasicismu, patrně v roce 1859 zvýšen o patro. Uliční 

klasicistní průčelí z roku 1806 se čtyřmi okenními osami. Přízemí je 

opatřeno pásovou rustikou. Objekt vybudovaný původně na dvou 

středověkých parcelách, přestavěn v baroku. Nejrozsáhlejší úpravy 

z 19. století. 1868 úpravy v přízemí, 1870 ve 2. patře, 1884 nový 

krov a střecha. 

 

Jedná se o řadový jednopatrový barokní dům z 1. 

poloviny 18. století s šestiosým průčelím, s pozdějšími 

úpravami. Přízemí je řešeno celoplošným původním 

výkladcem se subtilní kovovou konstrukcí, pocházející 

pravděpodobně z přestavby domu z roku 1922.  
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Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12520 / 8-3797 160 bývalá fara Kostelní nám. 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

12521 / 8-3798 207 měšťanský dům Sadová 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

11265 / 9-32  Jiráskovy sady Jiráskovy sady  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednopatrový volně stojící pozdně barokní dům upravován 

v období klasicismu. Průčelí je šestiosé se zachovanou 

pozdně barokní fasádou s excentricky umístěným pilastrovým 

portálem. Dům byl vybudován či zcela přestavěn po roce 

1669. Další úpravy klasicistní, V roce 1914 přistavěn 

přízemní objekt ze západní strany. V roce 1967 dům rozšířen 

o celý trakt směrem k severu. 

 

Jednopatrový nárožní dům s atikou do náměstí, původně středověký, 

upravován v baroku a klasicismu. Rohový dům s klasicistním průčelím 

s typickými šambránami s ušima a segmentovými zvlněnými frontony. 

Klasicistní tvarosloví doplňují výrazné čabrakové motivy v parapetech 

atikového patra a pletencový vlys pod korunní římsou. Průčelí do ulice 

Sadové je obměnou průčelí do náměstí. Změna dispozice v roce 1776, 

další úpravy v roce 1832. 

 

Městský park Jiráskovy sady byl založen v letech 

1896 - 1899 na místě městského hřbitova, původní 

kompozice vychází z pravidelného uspořádání 

hřbitova a je ještě v dnešních dnech poměrně dobře 

čitelná. Obnova parku se zachováním původní 

kompozice i obnova alejí a komunikační sítě 

v původní historické stopě je nezbytná pro 

zachování památkové hodnoty celého parku.  Při 

zpracovávání projektové dokumentace obnovy 

Jiráskových sadů je nutné vycházet z dispozic 

navržených při vzniku parku na konci 19. století. 

Hlavní dominantou parku by měl i nadále zůstat 

pohledově nejvíce exponovaný pozdně barokní 

kostel sv. Barbory. 
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Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

51741 / 9-101 116 měšťanský dům Lužickosrbská 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

102540 437 

Obchodní dům Ottokara 

Katzera Hlavní třída 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

103920 100 pošta Gen. Svobody 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dům na původně středověké parcele se středověkým a barokním 

podzemím, patro patrně barokní, rekonstrukce z roku 1924. Dům v řadové 

zástavbě na středověké parcele zakončené hradbou. Hloubkový dvoutrakt 

o jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích s podkrovím. Mezi 

trakty zaklenutá černá kuchyně. Nepravidelně rytmizované průčelí 

s fasádou z roku 1924. štít do ulice kryt atikou. 

 

Funkcionalistická architektura z roku 1930. Řadový podsklepený 

čtyřpodlažní dům. Uliční fasáda je přísně symetrická, členěná třemi 

horizontálními řadami pásových oken v patrech a v přízemí dvěma vchody 

a dvěma výkladci. Jedná se v regionu o ojedinělý příklad přístupu 

funkcionalistické architektury místního autora ke starší zástavbě. 

 

Jde o nárožní patrový objekt na půdoryse ve tvaru 

obráceného písmene L s uzavřeným dvorem s nezvykle 

řešenou střechou s kýlovitým tvarem krovu. Jedná se 

o funkcionalistickou architekturu z let 1934 – 1937 

vystavěnou dle projektu A. Wiesnera. 
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Číslo rejstříku čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. 

104643 85 městský dům nám. Míru 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  VÝHLED DO ROKU 2020  

Město je živý organismus, což znamená, že již za několik málo let budou nedávno opravené 

památky potřebovat novou péči spočívající v pravidelné údržbě. Cílem programu i s výhledem 

do roku 2020 bude stimulovat a posilovat aktivní účast vlastníků památek na jejich 

permanentní údržbě a obnově, zachovávat jejich citlivé a důstojné využití. Zachovat 

a doplňovat historickou urbanistickou strukturu památkové zóny (dostavba proluk, stavebních 

mezer), podporovat a rozvíjet bydlení. Regenerovat veřejná prostranství a městské parky. 

Zvyšovat míru provázání kulturního dědictví na cestovní ruch. Udržovat a posilovat kulturní 

image města a jeho genius loci, soustavně revitalizovat památkovou zónu – zvyšování 

atraktivity. Zajišťovat a udržovat bezpečnost a čistotu při zachování a rozvoji kulturních 

a společenských akcí na území památkové zóny města. Zajistit přístupnost, prosperitu 

a ekonomickou přívětivost. 

8  POUŽITÉ PODKLADY 

Usnesení vlády České republiky ze dne 25. března 1992 č. 209, k programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón. 

Mapové podklady poskytnuté objednatelem. 

Památky MPZ Šumperk – zdroj MonumNet NPÚ, staženo 2013. 

Program regenerace městské památkové zóny Šumperk, červenec 2009. 

Strategický plán rozvoje města. 

Ročenka 2012. 

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. 

 

 Dvoupatrový nárožní dům s gotickým jádrem. Následně 

koncem 16. století došlo ke sloučení dvou parcel do 

současného rozsahu domu. V přízemí ranně barokní klenby 

z poloviny 17. století, 2. patro a průčelí z roku 1860 

s přestavbou v 2. polovině 20. století. 
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 B. GRAFICKÁ ČÁST 
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9  VÝŘEZ MAPY STABILNÍHO KATASTRU Z ROKU 1834 
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10  MAPA MPZ ŠUMPERKA 
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11  FOTOGRAFIE REALIZACÍ OBNOVY PAMÁTEK 

Obnova čelní fasády včetně kamenných a opravy klempířských prvků 2013: 
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Obnova fasády a SVZ štítu, restaurování kamenných prvků 2012: 
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Rekonstrukce fasády a repase stávajících oken 2010 a úpravy parteru domu, 

výkladce a markýz bývalého obchodního domu Ottokara Katzera 2012: 

 

 


