
Bílovec – Kostel sv. Mikuláše, Kaple sv. Barbory
Brušperk – Kostel sv. Jiří
Frenštát pod Radhoštěm – Kostel sv. Jana Křtitele,  
Kostel sv. Martina
Frýdek-Místek – Bazilika Navštívení Panny Marie, Kostel  
sv. Jana a Pavla, Kostel sv. Jošta
Fulnek – Kostel Nejsvětější Trojice s areálem, Kapucínský 
klášter s bývalým kostelem sv. Josefa, Bývalý bratrský sbor 
s areálem 
Karviná – Farní kostel Povýšení sv. Kříže, Kostel sv. Petra 
z Alkantary – česká Pisa, Kostel sv. Marka
Nový Jičín – Kaple Bolestné Panny Marie, Kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, Kostel Nejsvětější Trojice
Odry – Kostel sv. Bartoloměje s areálem, Hřbitovní kaple  
Opava – Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie,  
Minoritský klášter s kostelem sv. Ducha, Kostel sv. Vojtěcha, 
Švédská kaple
Příbor – Piaristický klášter, Farní kostel Narození Panny 
Marie, Kostel sv. Valentina
Štramberk – Farní kostel sv. Jana Nepomuckého,  
Kostel sv. Kateřiny, Mohyla se sv. Křížem

Architektonické památky – městská architektura

Architektonické památky – lidová architektura

Architektonické památky – hrady, zámky, tvrze, paláce

Architektonické památky – architektonické doplňky – plastiky, kašny, 
pomníky...

Sakrální architektura – monumentální – kostely, kláštery

Sakrální architektura – synagogy

Sakrální architektura – drobná – kapličky, boží muka, kříže ...

Sakrální architektura – funerální (hřbitovní) památky

Sakrální architektura – funerální (hřbitovní) památky – židovské hřbitovy

Technické památky

Militaria – fortifikační systém, pevnosti

Archeologické památky

Historická zeleň – zahrady, parky ...

Přírodní památky

Památná místa – koncentrační tábory, bojiště, místa setkání 
významných osob ...

Muzea, galerie či jiné soubory sbírkových předmětů

Lázeňská architektura

Jiné...

Bílovec – Radnice a měšťanský dům
Brušperk – MPZ s náměstím J. A. Komenského, Měšťanský 
dům čp. 41, Měšťanský dům čp. 13 
Frenštát pod Radhoštěm – Radnice, Bývalá měšťanská 
chlapecká škola – nyní muzeum, Měšťanský dům čp. 4, 
Měšťanský dům čp. 20
Fulnek – Vila „Loreta“ s areálem, Městská zvonice s opěrnou 
zdí, Radniční věž 
Karviná – Radnice s renesanční věží, Měšťanský dům čp. 9, 
Bývalé Okresní hejtmanství čp. 178
Nový Jičín – Hotel Praha, Radnice, Vila Hugo Hückela
Opava – Hláska, Slezské divadlo, Díla Leopolda Bauera
Příbor – Masarykovo gymnázium, Radnice, Uličky pod 
kostelem
Štramberk – Měšťanské domy, Masné krámy

Brušperk – Křížová cesta u kostela sv. Jiří, Kamenný kříž 
a sochy Cyrila a Metoděje před kostelem sv. Jiří
Frenštát pod Radhoštěm – Boží muka, Zvonička,  
Socha svatého Floriána, Socha svatého Jana Nepomuckého
Fulnek – Areál bývalého barokního hřbitova s ohradní zdí, 
kaplí sv. Rocha a Šebestiána a kostnicí 
Nový Jičín – Kaple sv. Kříže, Kaple s morovou deskou, 
Krucifix 

Odry – Hrobka rodiny Bernheierovy, Hrobka rodiny Gerlich
Opava – Městský hřbitov
Příbor – Starý hřbitov s kostelíkem sv. Františka 
Serafínského

Frýdek-Místek – Židovský hřbitov

Karviná – Areál uhelného hlubinného dolu Austria (Barbora), 
Vodárenská věž, Most Sokolovských hrdinů
Odry – Areál vodního mlýna čp. 152

Frýdek-Místek – Niva Morávky
Příbor – Zahrada piaristického kláštera, Památný strom – 
liliovník tulipánokvětý
Opava – Městské sady, Naučná stezka městskými parky, 
Stříbrné jezero

Štramberk – Jeskyně Šipka

Karviná – Společenský dům Lázní Darkov čp. 498, 
Sanatorium čp. 385, Lázeňský park

Bílovec – Měšťanský dům (Muzeum)
Frýdek-Místek – Muzeum Beskyd Frýdek-Místek,  
Galerie Landův dům
Odry – Muzeum Oderska, Katovna
Opava – Slezské zemské muzeum, Obecní dům,  
Dům umění – Dominikánský klášter s kostelem sv. Václava
Příbor – Rodný dům Sigmunda Freuda, Muzeum 
Novojičínska – pobočka v piaristickém klášteře

Bílovec – Zámek
Frýdek-Místek – Frýdecký zámek
Fulnek – Zámek a zámecký areál, Knurrův palác 
Karviná – Zámek Fryštát v Karviné se zámeckým parkem, 
Vedlejší budova zámku Lottyhaus
Štramberk – Hrad Štramberk

Frenštát pod Radhoštěm – Hotel Vlčina, Sušárna ovoce 
Štramberk – Roubené domy

Bílovec – Socha sv. Jana Nepomuckého a socha Panny Marie 
v areálu kostela sv. Mikuláše, Pomník osvobození,  
Soubor 3 náhrobků
Frenštát pod Radhoštěm – Socha Radegasta, Kašna se 
sochou Neptuna, Sloup se sochou Panny Marie, Socha svatého 
Jana Nepomuckého, Sousoší Boj o život
Fulnek – Kašna se sochou sv. Jana Sarkandera, Sloup  
se sousoším Nejsvětější Trojice, Socha sv. Jana Nepomuckého
Nový Jičín – Sloup se sochou Panny Marie a kašnou,  
Pomník Řehoře Mendla, Hrob Hugo Baara
Odry – Kašna, Mariánský sloup, Socha sv. Floriána

www.historickasidla.cz
www.historickasidla.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ kraj
Každé město „vypráví svůj příběh“.

Navštivte naše krásná města, která za poslední 
desítky let rozkvetla do krásy. Přijďte se podívat 
do historických center – objevíte nádherná 
náměstí, starobylé radnice, množství muzeí, 
galerií a dalších atraktivit.
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Oblast na východě ČR, sousedící s Polskem a Slovenskem, 
se v poslední době stává vyhledávanou lokalitou turistů, kteří 
chtějí aktivně strávit volný čas uprostřed okouzlující přírody. 
Možností vyžití v Moravskoslezském kraji opravdu není málo, 
najdeme tu z každého soudku něco. Od turistiky přes cyklistiku, 
až po gastronomii a odpočinek. Návštěvníci přicházejí na to, že 
Moravskoslezský kraj není jen o průmyslové výrobě, ale především 
o nezaměnitelné atmosféře se zajímavostmi, které stojí za to vidět. 
Blízká státní hranice navíc spojuje tři země, takže region je doslova 
vstupní branou i k poznání Slovenska a Polska. 

Moravskoslezský kraj lemují po stranách půvabné horské hřebeny 
a chráněné krajinné oblasti. V zimě zde najdete upravené sjezdovky 
různé obtížnosti a v létě zajímavá místa pro pěší turistiku, popřípadě 
geocaching. V Beskydech představují nejlákavější místa Lysá 
hora nebo horský hřeben mezi vrcholem bájné hory Radhošť 
a Pustevnami. Právě na této hřebenové túře stojí známá socha boha 
Radegasta a místo je dobře dostupné díky lanovce z Trojanovic. 
Stále více lidí přijíždí do Moravskoslezského kraje proto, aby se 
seznámili se zdejšími industriálními památkami.

www.historickasidla.cz 
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Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)  
je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace 
sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž 
území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména 
nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990. 

Činnost Sdružení se soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou 
využitelnost našeho kulturního dědictví. Hlavním cílem Sdružení  
je propagace a popularizace kulturního dědictví.

Sdružení se svými partnery organizuje množství akcí a soutěží:
• Brány památek dokořán v dubnu
• Dny evropského dědictví v září
• odborné konference a semináře
• soutěž Mladí fotografují památky
• soutěž Památka roku
• soutěž o titul Historické město roku

…a připravujeme další akce a soutěže …

Sledujte naše webové stránky!

Členové Sdružení:

A

DE PL

SK

A

DE PL

SK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9

2

6

5

2

11

8
10

1

4

7

3


