Holešov
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Rozloha MPZ _ 47 ha
Počet památek _ 33 (z toho 21 v MPZ)

Mezi nejvýznamnější památky Holešova
patří bezesporu renesančně barokní
zámek, postavený po roce 1650 s parkem
(18. století) a předzámčím.

www.mic.holesov.info
www.holesov.cz

Kelč
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Rozloha MPZ _ 7,57 ha
Počet památek _ 18 (z toho 9 v MPZ)

Zámek a areálem parku. Jedná se o významnou architektonickou,
urbanistickou i stavebně historickou součást původní zástavby jádra
města. Z původní tvrze z let 1455 byl postaven v letech 1579–1598
patrový zámek,později přistaveno druhé patro, zřízena kaple. R. 1742
zámek vyhořel, později byl opraven.Po roce 1840 byly opraveny dvorní
fasády, další úpravy pokračovaly od roku 1928, kdy se zámek změnil
na ústav pro děti. V současné době je zámek využíván pro potřeby
odborného učiliště a veřejnosti je nepřístupný.

www.kelc.cz

Kroměříž
Rozloha MPR _ 95 ha
Počet památek _ 164 (z toho 124 v MPR)
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Kroměříž – Kostel sv. Jana Křtitele – na místě
původního johanitského špitálního kostelíka byl piaristy
postaven v pol. 18. stol. barokní skvost, jehož interiér
zdobili freskami, obrazy a sochami přední moravští
a rakouští umělci.

www.kromeriz.eu

Luhačovice
Rozloha MPZ _ 31 ha
Počet památek _ 38 (z toho 30 v MPZ)
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Luhačovice jsou největší moravské lázně s dlouhou tradicí lázeňské
léčby dýchacích cest, trávícího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu.
Na území Luhačovic vyvěrá 17 minerálních pramenů, které patří
k nejúčinnějším v Evropě. Každou hodinu se zde na povrch dostává
15 tisíc litrů minerální vody. Nejznámnějšími prameny jsou Vincentka,
Ottovka a Pramen Dr. Šťastného. Jedinečné přírodní prostředí
inspirovalo Dušana Jurkoviče k vytvoření zcela unikátního souboru
staveb ve stylu lidové secese.

www.mdkelektra.luhacovice.cz
www.luhacovice.cz

Napajedla
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Rozloha MPZ _ 1 250 ha
Počet památek _ 16 (z toho 16 v MPZ)

Radnice v Napajedlích byla postavena
v roce 1904 pode návrhu Dominika Feye.

www.ic.napajedla.cz
www.napajedla.cz

Uherské Hradiště
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Rozloha MPZ _ 37 ha
Počet památek _ 58 (z toho 36 v MPZ)

Dominantní prvek Masarykova náměstí
a charakteristický pohled pro město –
komplex jezuitských budov. V polovině
17. století vzniklo zadní křídlo – kolej.
Na ni navázala stavba kostela sv.
Františka Xaverského, soubor byl v roce
1729 dokončen stavbou severního křídla
s gymnáziem a divadelním sálem –
Redutou. V současné době je Reduta
využívána pro kulturní a konferenční
účely, původní kolej slouží jako galerie,
expozice vývoje města, informační
centrum, atd.

www.uherske-hradiste.cz
www.mesto-uh.cz

Uherský Brod
Rozloha MPZ _ 41,75 ha
Počet památek _ 42 (z toho 27 v MPZ)
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Dominikánský kostel Nanebevzetí Panny Marie byl
vybudován v 60. letech 13. století českým králem Přemyslem
Otakarem II. v souvislosti s povýšením Uherského Brodu
na královské město. Po několikerém vypálení a zpustošení
byl v 17. století radikálně přestavěn do současné podoby,
a to zásluhou hraběnky Eleonory z Kounic. Interiér kostela je
působivý svojí barokní výzdobou z dílny Josefa Winterhaltera.
V kostele je umístěn vzácný poutní obraz Černé Madony.

www.cojevbrode.cz
www.uherskybrod.cz

Uherský Ostroh
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Rozloha MPZ _ 10,96 ha
Počet památek _ 21 (z toho 10 v MPZ)

Město Uherský Ostroh se nachází na jihovýchodní
Moravě a je nazýváno skrytou perlou Slovácka.
Rozprostírá se v úrodné nížině na obou březích
řeky Moravy. Jeho nejvýznamnější památkou je
renesanční zámek – původně středověký obranný
hrad, který byl v 16. století přestavěn. Turistům
jsou zde v současnosti k dispozici 3 prohlídkové
trasy. Architektonickou dominantou města je pak
železobetonový obloukový most přes řeku Moravu,
který byl postaven v roce 1927–1928.

www.uhostroh.cz

Valašské Meziříčí
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Rozloha MPZ _ 9,8 ha
Počet památek _ 71 (z toho 50 v MPZ)

Zámek Žerotínů

www.info-vm.cz
www.valasskemezirici.cz

Vizovice
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www.icvizovice.eu
www.mestovizovice.cz

Rozloha MPZ _ 11 ha
Počet památek _ 11 (z toho 11 v MPZ)

Celý proces vzniku Městské památkové
zóny Vizovice (MPZ), včetně jejího
rozsahu, začal v roce 1992 na návrh
tehdějšího zastupitelstva města. V roce
1995 pak byla MPZ oficiálně schválena
vyhláškou Ministerstva kultury ČR.
Díky této ochraně se zachová malebný
ráz města. Ten vytváří kromě řady
významných historických budov
z osmnáctého a devatenáctého století
i množství rodinných domků s typickými
červenými střechami z pálených
cihlových tašek.

Vlčnov
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Rozloha VPR _ 2,5 ha
Počet památek _ 33 (z toho 25 v VPR)

Vesnická památková rezervace Vlčnovské búdy.
Rozsáhlý areál vinohradnických sklepů – búd nad
vinařskou obcí Vlčnov. Jejich existence je doložena
již v roce 1544. Většina dnes dochovaných búd
pochází z 1. poloviny 19. století a jsou postaveny
z kotovic – hliněných cihel. Typická je jejich
barevnost – bílá omítka s modrým soklem.

www.kskvlcnov.cz
www.vlcnov.cz

