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Zdůvodnění 
přihlášky 

Proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší přípravu a 
realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové objekty 
v obci.  
Charakteristika objektů, veřejného prostoru, souboru budov, chráněných území atd., které 
považujete za hlavní důvod k podání přihlášky do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a 
realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2019, doplněnou fotodokumentací. 

Uherské Hradiště se k procesu regenerace městské památkové zóny přihlásilo svým programem už v roce 1992 a 
od té doby odhadujeme vynaložené prostředky na cca jednu miliardu korun. Všechny památkové objekty ve 
vlastnictví města i ve vlastnictví právnických a fyzických osob prošly regeneračním procesem a jsou udržované. 
Pravděpodobně nejnákladnější obnovu soukromé památky provedl majitel domu č. p. 63 na Mariánském 
náměstí. 
 
V kultivovaném stavu jsou i náměstí, ulice a parky v centru města. V roce 2019 například město provedlo opravu 
vodního prvku v bastionu nebo výsadbu květinového záhonu na rozsáhlé ploše lemující autobusové nádraží.   
 
Největší objem finančních prostředků věnovaný památkám byl v roce 2019 určen na obnovu fasády a střechy 
radnice, která je dalším významným prvkem Masarykova náměstí. Přestože při pohledu z parteru se stav fasády 
nejevil nikterak špatný, z fotografií pořízených v rámci restaurátorského průzkumu bylo zřejmé, že hlavně 
zdobné architektonické prvky jsou značně degradované a ani ostatní plochy fasády a střešní plášť nejsou v dobré 
kondici. Náprava včetně dalších prací na objektu vyšla téměř na 14 milionů korun, přičemž 1,68 milionem korun 
přispělo Ministerstvo kultury prostřednictvím Programu regenerace.  
 
Uherské Hradiště o svou Městskou památkovou zónu dlouhodobě pečuje, každoročně obnovuje minimálně jednu 
nemovitou kulturní památku, současně připravuje projekty a záměry na akce v dalších letech. Přispívá majitelům 
historicky a architektoniky cenných objektů formou dotace z Fondu obnovy historické architektury.  
Pro zachování kultivovaného prostředí v MPZ město nejen udržuje prostranství, zeleň, celkovou čistotu 
prostředí, ale také postupně pracuje na odstraňování nadbytečné reklamy, černých výlepů, apod.  
Usilujeme o to, aby město bylo příjemným a hodnotným prostorem pro obyvatele i návštěvníky, a hlavně aby 
zůstaly zachovány historické hodnoty pro další generace.   
 

 
Radnice na Masarykově náměstí 
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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ  
 Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 
     
A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2019. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 
 
Na území MPZ se nachází 36 památek, rozloha MPZ je 37 ha. 
 
A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2019 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 
 
Na území MPZ se nenachází památky, jejichž havarijní stav by přímo ohrožoval jejich existenci. Od roku 1960 
je bez využití bývalá věznice, součást někdejšího justičního paláce. V polovině devadesátých let ji město 
převedlo na stát a od té doby se hledala možnost využití. V současné době již vzniká projekt, na základě kterého 
zde vzniknou prostory např. pro okresní soud a v neposlední řadě pro muzeum totality.  
 
 
A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2019 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 
 
Nevyužívanou památkou je výše zmiňovaná část bývalého justičního paláce – věznice. Bez využití je již více 
než padesát let. 
 
A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2019, se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 
 
V roce 2019 byla v MPZ opravena radnice na Masarykově náměstí. Práce spočívaly v obnově střešního pláště, 
fasády včetně restaurování architektonických prvků a repasi, případně výměně oken. Využití zůstalo zachováno, 
objekt dále slouží městskému úřadu a reprezentativním účelům. 
Na Mariánském náměstí opravil soukromý vlastník dům č. p. 63. Byla obnovena střecha, fasáda, repasována 
okna a restaurátorským procesem prošla historická vrata. Přízemí objektu slouží pro obchodní účely, v patře 
jsou kancelářské a bytové prostory. 
Došlo také na nápravu dlouhodobě neutěšeného stavu kříže u františkánského kostela. Proběhlo restaurování 
kamenných částí i kovových prvků kříže včetně jejich doplnění. Od letoška je díky tomuto počinu prostor před 
vstupem do kostela opět kultivovaný. 
 

 
Kříž u kostela Nanebevzetí Panny Marie 
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A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2019 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 
havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd.) 

 
V roce 2019 nedošlo ke zrušení za kulturní památku u žádného z objektů v MPZ. 
 
A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2019 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika 

případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 
 
V roce 2019 nedošlo k prohlášení žádného objektu za kulturní památku a ani neproběhlo žádné řízení o 
prohlášení či neprohlášení. 
 
 
 
B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 
 
B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2019 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

objektu), včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 
 
Žádný z objektů v MPZ není v havarijním stavu. 
 
B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2019, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 
 
· Dvořákova 1210 – rozsáhlá obnova obvodového pláště včetně výměny výplní otvorů objektu s komerčním 

využitím a bytovými jednotkami 
· Mariánské náměstí 65 – obnova fasády a vnitřní úpravy komerčně využívaného objektu 

 

 
Mariánské náměstí 65 

 
· Františkánská 1241 – obnova fasády komerčně využívaného objektu  
· Havlíčkova 6 – sanace vlhkosti  
· Havlíčkova 173 – výměna oken a obnova fasády 
· Masarykovo náměstí 156 – obnova fasády 
· Tyršovo náměstí 113 – rekonstrukce střechy sokolovny 
· Komenského náměstí 350 – vnitřní úpravy základní školy UNESCO 
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B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2019 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 
 
V MPZ neproběhla žádná demolice objektu. 
 
 
 
C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ 
 
C.1. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ (např. povrchy komunikací, veřejné 

osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod.) v roce 2019. Uveďte významné akce, které byly v letech 2009-
2019 podniknuty ke zlepšení stavu. 

Stav parků i veřejných prostranství je průběžně sledovaný a údržba i obnova probíhá průběžně. 
· v roce 2009 byla osvětlena ulice Poštovní a část ulice Hradební, byla provedena údržba mobiliáře na 

Mariánském náměstí a zrestaurována kašna na nádvoří Reduty 
· v roce 2011 byl obnoven mobiliář na náměstí Míru 
· v roce 2012 byla dokončena úprava nádvoří bývalé jezuitské koleje, park ve Smetanových sadech 

prošel rozsáhlou obnovou včetně nahrazení rizikových stromů novou výsadbou, v centru města 
proběhla výměna odpadkových košů a repase laviček 

· v roce 2013 byly ošetřeny památné stromy v Jezuitské zahradě, na náměstí Míru vysázeny tři trvalkové 
záhony, byl zpřístupněn vnitroblok domu Masarykovo náměstí 34, 

· v roce 2014 proběhla úprava zeleně na Masarykově náměstí, Palackého náměstí a v ulici Jiřího 
z Poděbrad 

· v roce 2015 byla dokončena revitalizace Komenského náměstí, části ulice Svatováclavské a parku 
Jezuitská zahrada včetně průchodu mezi ulici Stojanovou a Komenského náměstím, obnova 
komponované plochy městské zeleně proběhla ve Smetanových sadech 

· v roce 2016 bylo zrekonstruováno dětské hřiště v Bastionu, provedena údržba a doplnění mobiliáře na 
Masarykově náměstí, v ulici Hradební a Otakarova, doplněn květinový mobiliář a osázeny květinové 
záhony 

· v roce 2017 byly předlážděny části ulic Dlouhé a Kollárovy, obnova zeleně proběhla na Mariánském 
náměstí, na Palackého náměstí byl adaptován prostor po odstraněném stánku osazením pítka a laviček, 
nový mobiliář přibyl na Masarykovo náměstí a v Hradební ulici.  

· v roce 2018 byla zrekonstruována ulice Šromova, předláždění proběhlo na Palackého náměstí, 
obnovena funkčnost pítka na Zelném trhu  

 

 
Památník na Palackého náměstí 
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· v roce 2019 bylo v rámci první etapy dokončeno rozmístění prvků nového informačního a orientačního 
systému (rozcestníky, mapy, výlepové sloupy, označení památek), došlo k obnově vodního prvku 
v parku v Bastionu, u památníku na Palackého náměstí byl prostor upraven novou výsadbou, 
květinový záhon vznikl na rozsáhlé ploše lemující autobusové nádraží, v ulici Kollárově a na další 
části Palackého náměstí byly předlážděny chodníky. 

 

 
Rozcestník na Masarykově náměstí 

 
C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2019. Uveďte významné akce, které 

byly v letech 2009 - 2019 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 
neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

 
Doprava 

· v roce 2012 došlo ke zkapacitnění křižovatky na vstupu do centra města, čímž se stal průjezd 
bezpečnější a rychlejší 

· dopravní přetížení centrální zóny – byla zavedena progresivní sazba za parkování a nastaven nový 
systém zpoplatněného parkování 

· byla zavedena opatření ke zlepšení cyklistické dopravy v centru – vložení cyklopruhů v ulici Hradební 
a na Palackého náměstí  

Vandalismus 
· v roce 2015 bylo provedeno čištění ulice Prostřední, mimo jiné od žvýkaček 
· kamerový systém pomáhá v některých případech odhalovat sprejery 

Nádoby na odpad na veřejném prostoru 
· město připravuje řešení v rámci projektu Smart city, v roce 2019 byla dokončena projektová 

dokumentace na podzemní kontejnery na čtyřech místech v centru města 
Vizuální smog 

· bylo vydáno nařízení pro regulaci reklamy ve veřejném prostoru 
· byl vydán manuál řešící možnosti ztvárnění firemních označení a reklamních sdělení sloužící 

podnikatelům a reklamním agenturám 
· útvar městského architekta (ÚMA) konzultuje možnosti označení provozoven a reklamy s majiteli a 

nájemníky objektů a zajišťuje návrhy řešení. 
· v případě vzniku nepovolených výlepů či jiných přestupků proti výše uvedenému nařízení, hledá ÚMA 

zadavatele, projednává odstranění, případně podává podnět na Krajský úřad 
· městská policie v několika případech zamezila černému výlepu přímo na místě 
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C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2019 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 
v letech 2009 - 2019 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

 
Po rekonstrukci je kanalizační síť včetně páteřní městské stoky vedoucí přes MPZ. Od roku 2001 se v MPZ 
téměř nevyskytuje vzdušné elektrické, síť vysokého napětí a transformačních stanic VN/NN je zcela vyhovující. 
Centrum města je plně plynofikováno. Město má vyhovující systém centrálního zásobování města teplem. 

· v roce 2011 proběhla oprava kanalizace v ulicích Sloupského a Jana Blahoslava 
· v roce 2012 byl opraven plynovod v ulici Hradební 
· v roce 2013 došlo k napojení ZŠ UNESCO, Měšťanské besedy a MŠ Komenského na centrální zdroj 

tepla, městský úřad byl napojen na náhradní zdroj energie a byly položeny optické kabely v ulici 
Hradební 

· v roce 2016 proběhla rekonstrukce vodovodního řadu na Palackého náměstí 
· v roce 2018 byla opravena část kanalizační stoky na Palackého náměstí 

 
 
 
D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření (je vhodné uvést např., zda je zřízen 
městský informační systém, naučné stezky atd.). 
 
D.1. Počet trvalých obyvatel v MPR nebo v MPZ. 
                2009           940   2019  1025 
D.2. Je v obci/městě/městské části hl. města Prahy zřízeno infocentrum? Jaké služby nabízí návštěvníkům, jakou má 

provozní dobu atp.? 

Městské informační centrum (MIC) v Uherském Hradišti už osmnáctým rokem slouží domácím a zahraničním 
turistům, obyvatelům města i širokého okolí. Poskytuje informace o kulturním, sportovním a společenském dění 
včetně předprodeje vstupenek na některé akce.  

 
Interiér MIC 

Nabízí propagační a informační materiály o městě i regionu Slovácko, informuje o historických, přírodních a 
jiných zajímavostech, má informace o ubytovacích a stravovacích možnostech, ale i o dalších službách, firmách 
a organizacích. Nabízí možnost prohlídky města s výkladem průvodce či přípravu programu dle přání 
návštěvníka. Prodává pohledy, mapy, průvodce, akvarely a grafiky s tematikou Uherskohradišťska, knihy 
s regionální tematikou, drobné upomínkové předměty a jízdenky na spoje vybraných dopravců.  

K dalším službám patří veřejný internet, kopírování, skenování či tisk. Provozuje půjčovnu kol a koloběžek, 
půjčuje a prodává disky ke hře na DiscGolfovém hřišti v Kunovském lese.  
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V budově Slováckého centra kultury a tradic (bývalá jezuitská kolej na Masarykově náměstí), kde MIC sídlí, 
byla v roce 2014 otevřena prodejna s výrobky opatřenými certifikátem Tradiční výrobek Slovácka, tato 
prodejna byla v roce 2015 přesunuta přímo do prostor MIC, čímž se rozšířila nabídka regionálních suvenýrů.  

Pracovníci MIC organizují již několik let pravidelné akce, kterými jsou Na kole vinohrady Uherskohradišťska 
(jarní otevírání a podzimní uzavírání cyklostezek), dále Žehnání svatomartinského vína a 
spoluorganizují  Slovácký festival chutí a vůní a přehlídku tradičních výrobců Slovácko v tradici.   

 
Festival chutí a vůní ve skanzenu Rochus 

Přidružené Informační centrum pro mládež nabízí informace o volnočasových aktivitách, kurzech, možnostech 
studia a nabídce práce v ČR a zahraničí. Organizuje cestopisné besedy, jazykové kavárny a výukové programy 
pro školy. Vydává měsíčník Íčko a  jednou ročně Průvodce studenta. Rozsahem i kvalitou svých služeb patří 
MIC v rámci celé republiky na přední místo. Asociací turistických informačních center (A.T.I.C.) je zařazeno  
v nejvyšší kategorii A. Každoročně obhajuje i kritéria oficiálních turistických center, stanovených Českou 
centrálou cestovního ruchu CzechTourism.  

Je členem sítě turistických informačních center (TIC) Regionu Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu. 
V roce 2004 bylo odborníky vyhlášeno NEJLEPŠÍM INFORMAČNÍM CENTREM ČR. Široká veřejnost ho v 
letech 2010, 2011, 2013, 2018 podpořila hlasováním pro získání titulu INFORMAČNÍ CENTRUM 
ZLÍNSKÉHO KRAJE, tento titul získalo MIC i v roce 2019.  

Provozní doba informačního centra je celoroční, otevřeno je každodenně od 8:00 do 18:00 hodin, kromě 
víkendů mimo sezonu (od poloviny října do poloviny dubna), kdy je otevřeno od 9:00 do 17:00, v několika 
vybraných svátečních dnech je MIC zavřeno. V roce 2015 splnilo požadavky pro získání certifikátu I. stupně 
Českého systému kvality služeb, tento certifikát každoročně obnovuje.  
V roce 2019 prošlo informačním centrem více než 118 000 návštěvníků. Dosavadní prostory již kapacitně 
nedostačovaly, proto došlo k jejich rozšíření. 

D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2019 a s jakým zaměřením 
(kulturně výchovným, společenským atd.). 

 
V roce 2019 nebyla nově zpřístupněna žádná památka. 
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D.4. Občanské vybavení v MPR nebo MPZ (ubytovací, stravovací, obchodní síť, zdravotnická, tělovýchovná, kulturní 
zařízení, dopravní obslužnost, parkování a další – uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném 
období). 

 
Obchodní síť nabízí veškerý sortiment zboží, počínaje potravinami, drogistickým zbožím, přes elektroniku, 
domácí a řemeslnické potřeby, po knihkupectví, lékárny, oděvy či květiny. Rozšíření prodejních prostor 
umožnila novostavba v Dlouhé ulici. 
 
Ubytovací kapacity se v MPZ nachází v 5 hotelích v celkovém počtu 210 lůžek ve 112 pokojích a v šesti 
penzionech v celkovém počtu 137 lůžek ve 45 pokojích. Další tři penziony se nachází v bezprostřední blízkosti 
MPZ, tam je kapacita 94 lůžek ve 34 pokojích.  
 
Na území MPZ je celkem 14 restaurací, 14 bister, 20 kaváren. 
 

 
Venkovní zahrádka kavárny na Masarykově náměstí 

 
Zdravotnická zařízení se nachází v tradičních objektech – dvou poliklinikách, třech polyfunkčních objektech, 
v objektech soukromých i městských. Jedná se o ordinace praktický lékařů i specialistů. 
 
Dopravní obslužnost centra města je dostačující, ale přesto, že přímo v MPZ se nachází 572 parkovací míst  
a po jejím obvodu dalších 714 míst, se tato kapacita jeví jako nedostatečná. 
Hlavními prostorami pro pořádání kulturních akcí jsou Klub kultury, Reduta, kino Hvězda, kino Mír a Slovácké 
divadlo. Akce komornějšího charakteru probíhají také v Galerii Slováckého muzea, Slováckém muzeu, 
Slovácké búdě, na Malé scéně, výjimkou nejsou ani programy v knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana. Působí 
zde sedm galerií výtvarného umění. 
 
Tradičním místem pro sportovní vyžití jsou sokolovna a orlovna. Další zařízení vznikla např. na Mariánském 
náměstí, v ulicích Josefa Stancla či Otakarově. Jedná se o bowlingové dráhy, fitness centra, spinning centra 
apod. Ve večerních hodinách jsou veřejností využívané i tělocvičny základních a středních škol.  
 
D.5. Propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 

Prahy.  
Prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci/městě/městské části hl. města Prahy 
na webových stránkách obce/města/městské části hl. města Prahy - informace pro návštěvníky MPR nebo MPZ.  
Informace občanům obcí a měst a městských částí hl. města Prahy s MPR a MPZ, týkající se památkové péče 
včetně programů na obnovu kulturních památek na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 
Prahy. 
Odkaz na příslušné webové stránky. 

 
Na stránkách www.mesto-uh.cz se kromě aktuálního znění Programu regenerace městské památkové zóny 
Uherské Hradiště nachází i seznam všech nemovitých kulturních památek situovaných na území města a 
historie památkových objektů zpřístupňovaných v rámci Dnů evropského dědictví. Majitelé památkových 
objektů zde najdou informace a odkazy na zdroje informací o možnostech dotačních titulů i osvětu při 
vyřizování svých záměrů s orgánem státní památkové péče. Informace pro návštěvníky města jsou na webových 
stránkách informačního centra kam je možno přejít z webových stránek města. 

http://www.mesto-uh.cz/
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E. Společenský život 
 
E.1. Občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící v obci či městě podporující regeneraci památek, 

jejich prezentaci a využití s uvedením jejich konkrétních aktivit v roce 2019. 
 

Smíšený pěvecký sbor Svatopluk patří k nejstarším sborům v České republice. Byl založen v roce 1894 a jeho 
činnost nebyla doposud přerušena. Interpretuje vokálně instrumentální díla, ale především skladby a capella 
zahrnující vážnou i moderní vokální hudbu českých i světových autorů, úpravy našich i zahraničních lidových 
písní a spirituály. V roce 2019 mimo jiné se uskutečnil koncert k uctění památky zesnulých v kostele sv. 
Františka Xaverského s varhanním doprovodem. Sbor vystupuje v řadě míst v České republice a reprezentuje 
také v zahraničí. 

 
Pěvecký sbor Svatopluk 

Muzejní spolek je občanským sdružením, zajímajícím se o archeologii, dějiny umění, historii, muzeologii, 
národopis a vlastivědu a svou činností se zaměřuje na uchovávání a popularizaci historických a kulturních 
hodnot zejména v oblasti jihovýchodní Moravy, a to např. pořádáním přednášek, besed, vzdělávacích kurzů, 
organizováním vlastivědných vycházek, terénních exkurzí a naučných zájezdů a jiných kulturně výchovných 
akcí, na propagaci a péčí o zachování kulturně historického dědictví. Spolek vyvíjí vlastní ediční a publikační 
činnosti směřující k popularizaci historických a kulturních hodnot regionu, spolupracuje se sdělovacími 
prostředky při propagaci činnosti spolku, historických a kulturních hodnot regionu, spolupracuje s muzei, 
galeriemi a dalšími odbornými institucemi. V roce 2011 byla nově restaurovaná unikátní Bible česká, zvaná 
Štyrsova, vydaná v Mladé Boleslavi v roce 1525. Jeden z devíti dochovaných exemplářů v České republice se 
podařilo restaurovat mimo jiné také díky péči Muzejního spolku v Uherském Hradišti.  

Slovácké muzeum věnuje významný prostor stálé expozici dokumentující život a zvyky minulosti v regionu. 
V dalších částech muzea probíhala v roce 2019 např. výstava Umění pravěku. Pravěk umění.  Modrobílý svět je 
autorská výstava modrotiskové tvorby Antonie Dostálkové. Další výstava přibližuje Sametovou revoluci 
v Uherském Hradišti v kontextu událostí celého roku 1989 v Československu a na pozadí pádů režimů v zemích 
bývalého východního bloku. V podkroví Reduty připravilo muzeum výstavu Věznice Uherské Hradiště -  
příběhy z dějin věznice v období nacistické a komunistické totality. Pravidelně také pořádá rukodělné kurzy 
vedené lidovými výrobci.  Děti jsou zvány prostřednictvím pravidelných programů Zvídálkové, vzhůru do 
muzea!, kdy je pro nejmenší připraven program tematicky zaměřený k probíhající výstavě či etnografické 
události.  
 
V městské památkové zóně se nachází i Slovácké divadlo, které vzniklo v roce 1945.  V posledních letech 
mělo více než 8.000 předplatitelů ročně, což je rekordní počet mezi divadly v rámci celé republiky. Kromě 
divadelních představení pořádá ve svých prostorách i výstavy. 
  
Působnost Městských kin je rovněž širší, než promítání filmů. Své aktivity směřuje také k pořádání besed, 
koncertů a výstav. Každoročně připravuje fotografickou výstavu Ohlédnutí, která má zachytit podobu 
každodenního života na Uherskohradišťsku v daném roce. Prostor foyeru využívá také k dalším výstavám. 
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Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana je institucí sídlící v bývalé židovské synagoze. Její činnost se 
neomezuje jen na půjčování knih, ale pořádá nepřeberné množství besed pro dospělé i dětské čtenáře, autorská 
čtení či literární soutěž Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně … Z činnosti v roce 2019 vybíráme 
např. Noc s Andersenem, celorepublikovou akci, která vznikla z iniciativy hradišťských knihovníků, nebo 
Hradišťské sluníčko. Knihovně se dostalo prestižního ocenění, udělovaného Svazem knihovníků a informačních 
pracovníků, Knihovna roku 2012. V roce 2016 knihovna oslavila 70. výročí dětského oddělení. Při knihovně 
působí Spolek přátel literatury a knihovny. 

Klub kultury je organizace, která mimo svoji celoroční práci na svých bedrech nese přípravu nejrozsáhlejší 
kulturně společenské akce v našem městě, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Spravuje a 
programem naplňuje Redutu – historicky významný prostor pro pořádání kulturních i vzdělávacích programů. 
Hudební i dramatická vystoupení pořádá i v dalších památkových objektech v centru města. Od roku 2012 do 
jeho správy přibyla expozice historického vývoje města a galerie Joži Uprky v prostorách bývalé jezuitské 
koleje, v nynějším Slováckém centru kultury a tradic.  

Klub kultury sdružuje devět folklorních souborů a cimbálových muzik, přičemž ve městě působí ještě mnoho 
dalších. Soubory pomáhají udržovat tradice zdejšího kraje nejen interpretací lidových písniček, ale také svou 
účastí na akcích jako jsou hody s právem, dožínky, masopustní obchůzky. Mnohé z nich vystupují při 
významných příležitostech v památkových objektech. Pod Klubem kultury působí dalších jedenáct zájmových 
kolektivů.  

E.2. Akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu regenerace MPR a MPZ, nebo využívají 
a rozvíjejí místní tradice (trhy, soutěže, setkání rodáků, poutě, oslavy místních svátků atd.). 

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou jedinečnou akcí, kde se po dva zářijové dny snoubí 
temperament lidových tradic, kultury, pestrost slováckých krojů, muziky, živelnost a spontánní nálady 
zasazenou do prostředí památkových objektů, dodávajících programům neopakovatelnou atmosféru. Slavnosti 
jsou reprezentativní národopisnou událostí pro více než šedesát měst a obcí celého regionu Slovácka. 

V roce 1993 město navázalo na tradici pořádání výročních trhů a organizuje Jarmarky lidových uměleckých 
řemesel. Ty probíhají na středověkých náměstích Masarykově a Mariánském. Jarmarky jsou kulturně 
společenskou akcí s prodejem a ukázkami tradičních, regionálních výrobků a výrob lidových a uměleckých 
řemesel. Jejím cílem je prezentace kulturních hodnot regionu, zachování a rozvíjení lidových tradic, obohacení 
kulturně společenského života města a zvýšení atraktivity prostředí Městské památkové zóny Uherské Hradiště. 
Jarmarky se konají čtyřikrát ročně, a to Velikonoční, v červnu Svatojánský, v září u příležitosti Dnů evropského 
dědictví a Vánoční, jehož začátek koresponduje s počátkem Adventu, kdy se prostor Masarykova náměstí stává 
místem setkávání.  

 
Jarmark na Masarykově náměstí 
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Další událostí v kalendáři kulturních akcí Uherského Hradiště je Žehnání svatomartinských vín. Ojedinělá 
atmosféra slavnostního obřadu se těší velké pozornosti občanů i návštěvníků slovácké metropole. Po příjezdu 
svatého Martina na bílém koni a družiny, která přiveze v koších lahve svatomartinského vína, probíhá svěcení 
vína panem farářem za vyzvánění zvonů. 
 
Hody s právem ve všech částech města: v Mařaticích, Sadech, Véskách, Míkovicích a Jarošově, jsou 
přehlídkou mládí, radosti, barevnosti krojů a rozmanitosti lidových písniček. V každé z lokalit lze vysledovat 
drobné odlišnosti ve zvycích, krojích i v samotném atributu hodů – právu.  
 
Fašank – obchůzku v maskách, pořádá obvykle hodová chasa z jednotlivých místních částí. Podle tradice je to 
poslední příležitostí veselit se před čtyřicetidenním půstem zakončeným Velikonocemi. 
 
Brány památek dokořán – Od roku 2013 se město připojilo také ke každoročním oslavám Mezinárodního dne 
památek a sídel akcí iniciovanou Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska nazvanou Brány 
památek dokořán. První ročník byl věnovaný sakrálním památkám – bývalému jezuitskému klášteru a 
bývalému františkánskému klášteru. Druhý ročník mapoval stopu Joži Uprky v Uherském Hradišti, třetí byl 
věnován regionálně významné osobnosti Bedřicha Beneše Buchlovana. Čtvrtý ročník proběhl v jezuitských 
stavbách v Uherském Hradišti a rok 2017 dal nahlédnout do tří historických objektů akcí nazvanou Škola 
základ života aneb z historie hradišťských škol.  
V letech 2018 i 2019 byly otevřeny brány bývalé věznice. Akce se vždy setkala s mimořádným zájmem 
veřejnosti. 
 

 
Prostory nechvalně proslulé bývalé věznice 

 
V souladu s Koncepcí účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, schválenou vládním usnesením, a v návaznosti 
na tradice místního regionu, rozhodlo se Město Uherské Hradiště udělovat významným lidovým výrobcům 
Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Ing. arch. Vladimír Bouček byl 
nejenom zakladatelem novodobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu, ale i významnou a lidsky 
důstojnou osobností města. Ocenění bylo od roku 2005 uděleno sedmadvaceti řemeslníkům, kteří udržují 
tradiční postupy ve svém oboru. Kromě toho bylo čestné uznání přiznáno deseti osobnostem, které se na 
zachování tradičních řemesel podílejí nepřímo nebo svou řemeslnou aktivitu již ukončily. 

Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí 
ve Zlínském kraji. Jeho cílem je rozvoj všeobecné vzdělanosti, duchovní kultury a posílení kulturně 
historického uvědomění obyvatel kraje i návštěvníků. V praxi jde o zpřístupnění sakrálních objektů v období od 
dubna do září a prostřednictvím průvodců, kteří mají vztah k danému místu a památce s jeho historickými a 
náboženskými souvislostmi, poskytnout návštěvníkům odborný výklad. V Uherském Hradišti byl do projektu 
v roce 2019 zapojen kostel sv. Františka Xaverského, kterým prošlo v rámci projektu 5 904 návštěvníků, z toho 
bylo 615 cizinců. 
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Udělování čestného ocenění Dům roku, Stavba roku probíhá už od roku 1992. Do roku 2018- bylo uděleno již  
8 ocenění Stavba roku a 24 objektů nese titul Dům roku. Ocenění je přiznáváno počinům, které jsou nejen 
výjimečným architektonickým dílem, ale je příspěvkem k výraznému zvelebení architektonicko urbanistické 
úrovně vzhledu města.  

Letní filmová škola je každoroční přehlídka filmů s více než čtyřicetiletou tradicí, kterou pořádaná Asociace 
českých filmových klubů (dále jen AČFK). V Uherském Hradišti se usadila natrvalo od roku 1992. Jejím cílem 
je, na rozdíl od běžných filmových festivalů zaměřených na současnou tvorbu, prohlubovat odborné vzdělání 
organizátorů, lektorů filmových klubů, i vědomosti milovníků filmového umění a historie. Společně 
s Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových Varech patří k největším filmovým přehlídkám v České 
republice. 

Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto s národní přehlídkou dětského verbuňku, jehož 
podstatná část probíhá v Uherském Hradišti. 

Pátý ročník Slováckého festivalu chutí a vůní byl v roce 2019 již počtvrté zasazen do krásného prostředí 
skanzenu Parku Rochus a naplnil své poslání propagace tradiční regionální gastronomie. 
 
Tvůrčí setkání malířů Hradišťský plenér již tradičně jednou za dva roky pořádají Klub kultury Uherské 
Hradiště a Střední uměleckoprůmyslová škola pod záštitou města Uherské Hradiště. Posláním sympozia coby 
uměleckého setkání je inspirovat české i zahraniční umělce k dílům, která se stanou významnou součástí 
nadregionální kultury. Díla, která se za několik málo dnů zrodí v ateliérech a plenéru tvoří expozici závěrečné 
výstavy. Vybrané práce následně obohatí sbírku města. V roce 2018 proběhlo setkání po sedmé. 

Slovácko v tradici je akcí, na níž se představují výrobci, jejichž produkty nosí známku Tradiční výrobek 
Slovácka. Tradičně jsou také nové certifikáty slavnostně předávány.  
 

E.3. Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných památkových objektů (zda se podílí na 
financování jejich obnovy nebo je jen využívají pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na 
obnově památek v roce 2019 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

 
O zájmu podnikatelů o stav památek nejlépe vypovídá stav všech památkově chráněných objektů.  Všechny 
prošly regeneračním zásahem, fasády jsou čisté a upravené.  
 

 
Masarykovo náměstí 156 

 
Podnikatelé se dlouhodobě aktivně podílí na financování obnovy a údržby památkových objektů i na regeneraci 
interiéru památkové zóny. Zejména výstavba 39 nových podnikatelských domů v prolukách přispěla 
k regeneraci urbanistické struktury MPZ. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Film
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asociace_%C4%8Desk%C3%BDch_filmov%C3%BDch_klub%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asociace_%C4%8Desk%C3%BDch_filmov%C3%BDch_klub%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Filmov%C3%BD_festival&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Historie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_filmov%C3%BD_festival_Karlovy_Vary
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovy_Vary
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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V roce 2009 například dokončil soukromý investor hotel, kterým doplnil proluku po demolici zchátralého domu 
v Mlýnské ulici, a v ulici Františkánské byla dostavěna velká proluka rovněž podnikatelským objektem.  

V roce 2009 investoval soukromý vlastník – podnikatel do památkově chráněného objektu č. p. 45 na 
Mariánském náměstí cca 3 500 tis. Kč.  

V letech 2010 a 2011 byla soukromým vlastníkem, za podpory města a dotačního programu regenerace 
provedena oprava části fasády  Stanclovy lékárny nákladem 1 600 tisíc korun. 

V roce 2011 vlastník domu č. p. 201 obnovil fasádu rovněž s přispěním města a MK celkovým nákladem 1 666 
tis. Kč.  

Mimo památkovou zónu byl nákladem 4 000 tis. Kč podnikatelem obnoven dům č. 306 na třídě Maršála 
Malinovského, který je také nemovitou kulturní památkou. 

V roce 2015 investoval soukromý subjekt do obnovy památkového objektu č. p. 159 v Havlíčkově ulici cca 
10 000 tis. Kč.  

V roce 2018 přispěli podnikatelé ze Šromovy ulice na její úpravu. Byla také zastavěna proluka na Dlouhé ulici, 
kde vznikl polyfunkční dům č. p. 1339 a na místě bývalé kotelny vznikl objekt č. p. 1301. 

V roce 2019 provedl soukromý majitel domu č. p. 63 na Mariánském náměstí obnovu fasády, střechy i 
restaurování vrat nákladem 1500 tis. Kč. 
 

 
Mariánské náměstí 63 

Náklady investované v roce 2019 podnikateli do vnějšího vzhledu nemovitostí v památkové zóně lze odhadnout 
na 12 500 tis. Kč.                  
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F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2019 
 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2019 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 
Rozpočet  Počet      

akcí 
Kč 

(tis.) Poznámka 

Celkem na území obce /města 2 13 681  
Z toho na území MPR nebo MPZ 1 13 500  
Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 
nebo MPZ) 

0   

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 
výdajů rozpočtu obce/města/městské části hl. města 
Prahy, na obnově památek v roce 2019 na území 
obce/města/městské části hl. města Prahy v % 
 

 1,68 % 

 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019 s uvedením 
konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných 
v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2019. 

Akce Kč (tis.) 

Oprava fasády radnice Masarykovo náměstí 19 1 680 

Restaurování kříže u kostela Zvěstování Panny Marie    120 

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2019 o finanční prostředky z jiných 
zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a využity. 

Akce Kč (tis.) Zdroj 

Obnova výklenkové kapličky v Mařaticích 98,7 Fond Zlínského kraje 

 

 
Výklenková kaplička v Mařaticích 
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G. Koncepční příprava regenerace 
 
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje 
http://www.uur.cz,/. 

 
Platný územní plán města byl schválen 29. září 2011, v současnosti je rozpracovaný nový, který by měl být 
schválen v roce 2020. 
 
G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění/. Stav rozpracovanosti, datum schválení 
zastupitelstvem, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz, příp. plán ochrany MPR nebo 
MPZ /dle § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů/. Stav 
rozpracovanosti, datum vydání opatření obecné povahy krajem. 

 
Regulační plán centrální zóny byl schválen v roce 1990, jeho aktualizace proběhla v roce 1994 a v roce 2012 
byl zrušen.  
 
G.3. Program regenerace (aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho poslední aktualizace). 
 
Pátá aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Uherské Hradiště byla schválena  
7. prosince 2015. 
 
G.4. Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ (stav rozpracovanosti, datum 

schválení). Další dokumenty využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ (strategie CLLD,  ITI,  IPRU). 
 
Program rozvoje města do roku 2030 byl schválen 4. prosince 2017 
Akční plán Programu rozvoje města 2020 – 2025 byl schválen Zastupitelstvem města 17. června 2019. 
 

 

 
Hradební ulice 

 

http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
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H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ 
 

- Stručně zhodnotit vývoj území MPR nebo MPZ z pohledu památkové péče, popsat celkový dojem z obrazu a 
funkcí území MPR nebo MPZ včetně veřejných prostranství, zeleně atd., provést hodnocení z pohledu 
obyvatel, návštěvníků, podnikatelů, atp.  
 

- Zhodnotit stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  
 

- Další zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím 
veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod.  
 

- Uvést, zda ve městě/obci/městské části hl. města Prahy existuje vlastní fond pro území MPR nebo MPZ 
a) na obnovu kulturních památek,  
b) na opravu nepamátkových objektů. 

 
V letošním roce připravilo město výstavu Proměny města 1989 – 2019. Na několika pohledech je zde srovnání 
stavu historického jádra krátce před vyhlášením městské památkové zóny a vznikem Programu regenerace MPZ 
Uherské Hradiště. Je zřejmé, v i v oblasti památkové péče v tomto období došlo k zásadní změně. Díky tomu, 
že k ochraně památek přibyla vůle naplnit je životem, nastala obnova nejen důstojného vzhledu, ale i 
smysluplného využití.  
Můžeme konstatovat, že v MPZ už není památka, která by neprošla obnovou (vyjma objektu bývalé věznice, 
kde má město jen velmi omezené možnosti ovlivnění stavu), dokonce téměř všechny ostatní domy jsou ve 
velmi dobrém stavu. Všechna prostranství jsou pravidelně udržovaná, pozornost je věnovaná také drobným 
památkám a uměleckým dílům v parteru. Každoroční údržba i obnova se týká rovněž zeleně. Ke zkrášlení 
města přispívá nejen výsadba záhonů, ale také mobilních sezónních prvků s kvetoucími rostlinami 
instalovanými především na náměstích, případně na sloupech veřejného osvětlení. 
Z mírného nárůstu počtu obyvatel MPZ se dá usuzovat, že jsou zde vytvářeny příznivé podmínky pro bydlení. 
Doposud se v centru udržely prodejny běžného sortimentu, které jsou vyhledávané nejen obyvateli centra, ale i 
návštěvníky. Co je trvale nedostatečné, je počet parkovacích míst, přestože jsou vytvářena parkoviště po 
obvodu historického jádra. Město hledá řešení formou zpracování koncepce dopravy v centru města a novou 
koncepcí veřejné dopravy. 
V roce 2018 začala obnova informačního a navigačního systému ve městě, od kterého očekáváme celkové 
zlepšení image města díky nahrazení dosloužilých prvků novými designovými.   
 
Město dlouhodobě řeší omezení vizuálního smogu nejen v centru města. Vzhledem k nedostatku legislativních 
možností regulace reklam vydalo město dva pomocné nástroje. V roce 2017 to byl manuál, který pomáhá 
podnikatelům a reklamním agenturám v orientaci v možnostech řešení označení provozoven a reklamních 
sdělení. Nařízení, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, platí  
od začátku roku 2018. Díky těmto dvěma dokumentům a trpělivé komunikaci s jednotlivými živnostníky, 
firmami a majiteli došlo v několika případech k nápravě a dá se říci, že úbytek nežádoucího reklamního 
zamoření je znatelný. Nicméně významná změna k lepšímu je během na dlouhou trať, neboť se začalo 
významně rozmáhat umisťování poloanonymních drobných polepů na mobiliáři včetně sloupů veřejného 
osvětlení. 
 
Obnova památek ve městě je financována ze zdrojů vlastníka, dostupných dotačních titulů, případně města jako 
povinného přispívatele v rámci dotačního programu.  
 
Město má zřízen Fond obnovy historické architektury, ze kterého přispívá v MPZ na obnovu neprohlášených 
objektů, které disponují historickou a architektonickou hodnotou. V širším území města přispívá i na kulturní 
památky. Řeší tak pomoc vlastníkům objektů, na které klade památková péče zvýšené nároky a nejsou pro ně 
dostupné žádné státní dotace.   
 
Schválil Ing. Stanislav Blaha   Datum 9. prosince 2019           

 

 

 

Podpis …………………….. 


