
Bílovec

www.icko.kcbilovec.cz
www.bilovec.cz

Rozloha MPZ _ 9,71 ha
Počet památek _ 9 (z toho 9 v MPZ)

Farní kostel sv. Mikuláše ze 14. století na Slezském 
náměstí v Bílovci. Vyhlídková věž kostela je vysoká 
50,67 metrů a je volně přístupná pro veřejnost.
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Rozloha MPZ _ 19,62 ha
Počet památek _ 33 (z toho 21 v MPZ)

Bruntál

www.mic.mubruntal.cz
www.mubruntal.cz
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Tři bruntálské věže a čtvrtá Pradědu v pozadí. Město mezi horami 
a vodou. Slogan vystihuje polohu Bruntálu mezi Jeseníky a jednou 
z největších přehradních nádrží, Slezskou Hartou. Bruntál je jedním 
z nejstarších měst s bohatou historií, která se odráží na tváři města 
v podobě cenných pamětihodností, zámku, muzejních exponátů 
a náměstí s měšťanskými domy. Poprvé je zmiňován v Uničovské listině 
Přemysla Otakara I. z roku 1223, z níž vyplývá, že byl založen roku 1213 
jako první město s magdeburským právem v českých zemích.



www.infobrusperk.cz
www.brusperk-mesto.cz

Rozloha MPZ _ 6,2 ha
Počet památek _ 21 (z toho 21 v MPZ)

Brušperk

Město Brušperk leží 
na obou březích řeky 
Ondřejnice v oblasti 
zvané Lašsko. Pro své 
malebné panorama 
je Brušperk nazýván 
Lašským Betlémem. 
Ke konci roku 2016 
žilo v Brušperku 4098 
obyvatel. Historickou 
část města tvoří 
městská památková 
zóna, jejíž základní 
částí je náměstí 
J.A.Komenského. 
Největší památkou je 
kostel sv. Jiří s věží 
vysokou 43 m. Kulturně 
sportovní centrum 
tvoří ZŠ se sportovní 
halou a bazénem, MŠ, 
ZUŠ, sportovní stadión.
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www.visitfm.cz
www.frydekmistek.cz

Rozloha MPZ _ 41,63 ha
Počet památek _ 127 (z toho 102 v MPZ)

Frýdek-Místek

Město Frýdek-Místek leží 
v podhůří Beskyd na řece 
Ostravici, která oddělovala 
někdejší  města moravský 
Místek a slezský Frýdek, 
jenž byla sloučena 
v jeden celek  1. ledna 
1943. K nejvýznamnějším 
dominantám Frýdku- 
-Místku  patří bazilika 
minor Navštívení 
Panny Marie. Barokní 
architektura byla  
postavena podle plánů 
Bartoloměje Wittnera. 
Základní kámen k stavbě 
svatyně byl položen  
4. října 1740. Slavnostní 
posvěcení chrámu se 
konalo 13. května 1759. 
Rozhodnutím papeže 
Jana Pavla II. byl chrám 
povýšen v roce 1999 
na baziliku minor.
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www.ic-fulnek.cz
www.fulnek.cz

Rozloha MPZ _ 5 ha
Počet památek _ 46 (z toho 16 v MPZ)

Fulnek

Architektonickou dominantou 
fulneckého náměstí je 
kostel Nejsvětější Trojice, 
vybudovaný mezi léty  
1750–1761 stavitelem 
Mikulášem Thalherrem 
na místě gotického 
kostela při řeholním domě 
augustiniánů. Řadí se 
k významným barokním 
stavbám severovýchodní 
Moravy.  Interiér zhodno- 
cují nástěnné malby 
olomouckého malíře  
Josefa Ignáce Saalera 
 z r. 1760. Kostel je přístupný 
po kamenném schodišti, 
v popředí je socha sv. Jana 
Nepomuckého sochaře  
J. A. Heinze.
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www.rkka.cz
www.karvina.cz

Rozloha MPZ _ 120 ha
Počet památek _ 68 (z toho 22 v MPZ)

Karviná

Karviná. Město, jehož historie se datuje od r. 1268,  
se nachází na severovýchodě republiky u hranice 
s Polskem. Je známé zejména svou hornickou tradicí, 
ale i proslulými Lázněmi Darkov. Karviná se může 
pochlubit i dalšími unikáty a významnými památkami. 
Empírový skvost zámek Fryštát je propojený s gotickým 
kostelem Povýšení sv. Kříže. Dominantou historického 
jádra je radnice s věží a na příjezdu do města se tiše  
kloní kostel sv. Petra z Alkantary – česká Pisa. 
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www.icnj.cz
www.novyjicin.cz

Rozloha MPR _ 13,2 ha
Počet památek _ 89 (z toho 56 v MPR)

Nový Jičín

Novojičínský Hotel Praha prošel další etapou rekonstrukce. 
Vyměnily se dveře v restauraci a hotelovém vstupu, 
zrekonstruovaly se salónky a secesní budova z roku 1899 
dostala novou fasádu. Hotel Praha je kulturní památkou 
a bývá nazýván secesní perlou Nového Jičína. Město ho získalo 
do svého majetku 1. ledna 2013 a hned v létě začala první 
etapa jeho obnovy. Do současnosti se na budově vyměnila 
okna, sanovaly se podlahy a schodiště, krovy, opravil se světlík 
v jídelně, střešní římsa a vstupy do hotelu a restaurace.
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www.infocentrum.odry.cz
www.odry.cz

Rozloha MPZ _ 14,7 ha
Počet památek _ 48 (z toho 35 v MPZ)

Odry
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Kostel sv. Bartoloměje 
s gotickou trojlodní 
architekturou z poloviny  
15. století, s pozdějšími 
stavebními úpravami  
v 17. a 18. století. První 
zpráva o kostele je z roku 
1373. V roce 1374 byl 
opatřen novým zvonem, 
odlitým zvonařem 
Vaškem. V presbytáři je 
dochována síťová klenba 
s emblémem pánů z Kravař, 
která je přizpůsobenou 
variantou parléřovské 
klenby svatovítské. Náleží 
k nejstarším variacím této 
klenby u nás.



www.opava-city.cz

Rozloha MPZ _ 46 ha
Počet památek _ 77 (z toho 77 v MPZ)

Opava

Město Opava leží na řece Opavě v úrodném údolí mezi výběžky 
Nízkého Jeseníku a Poopavské nížiny. V současnosti se Opava rozkládá 
na téměř 90 km2 a má necelých 60 000 obyvatel. Název města patrně 
vychází z germánského APA a keltského AHWA nebo AHAWA, obojí 
znamená voda či mnoho vody. Spojením těchto názvů vznikl český 
název Opava, latinské jméno Opavia a německé Troppau.
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www.turista.pribor.eu
www.pribor.eu

Rozloha MPR _ 8,5 ha
Počet památek _ 64 (z toho 55 v MPR)

Příbor

PŘÍBOR – HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2015. 
Piaristický  klášter se zahradou. Barokní stavba pochází z let 
1694–1700, později přistavována. V objektu jsou v současnosti 
prostory muzea, základní umělecké školy, městské knihovny, 
přednáškový sál, refektář. Romantická klášterní zahrada 
slouží k pořádání komorních akcí, odpočinku v centru města 
a rozjímání. Na areál zahrad navazuje nově opravený kulturní 
dům. Příbor je dobrou adresou.
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www.stramberk.info
www.stramberk.cz

Rozloha MPR _ 28 ha
Počet památek _ 119 (z toho 119 v MPR)

Štramberk

Horské městečko v předhůří Beskyd pro svou malebnost 
nazývané „Moravský Betlém“. Městu i širokému okolí 
vévodí zřícenina hradu Štramberk s válcovou věží zvanou 
Trúba. Neopakovatelný architektonický unikát představuje 
urbanistický soubor lidové architektury charakteristických 
roubených chalup z 18. a 19. století, z nichž převážná 
většina tvoří městskou památkovou rezervaci.
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