TISKOVÁ ZPRÁVA
Historické město roku 2015: Luhačovice budou reprezentovat
v celostátním kole soutěže Zlínský kraj
Kroměříž, 4. února 2016
Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací
(MPR) a městských památkových zón (MPZ) byla poprvé udělena v roce 1995. Do letošního
ročníku soutěže se ve Zlínském kraji přihlásilo jedno město: MPZ Luhačovice, které
postoupilo do celostátního kola společně s třinácti městy z ostatních krajů. Vítězi
celostátního kola bude udělen titul Historické město roku 2015.
Hodnotící komise složená ze zástupců ministerstva pro místní rozvoj, Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži
navštívila dne 28. ledna lázeňské město Luhačovice, které se jako jediné přihlásilo do soutěže o Cenu
za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2015. Město Luhačovice
postoupilo z krajského kola do kola celostátního, kde bude reprezentovat Zlínský kraj.
S podporou z Programu regenerace MPR a MPZ bylo možné v Luhačovicích v minulých letech
uskutečnit řadu obnov a rekonstrukcí. V počátcích byla pozornost věnována hlavně kulturním
památkám, nyní převažují opravy a rekonstrukce budov nebo infrastruktury, které sice nejsou
památkově chráněné, ale leží v městské památkové zóně a jsou její významnou součástí.
V roce 2015 byly realizovány dvě obnovy kulturních památek v MPZ Luhačovicích, pokračovala
rekonstrukce vily Lékárna a proběhla první etapa obnovy Společenského domu. Práce probíhaly i na
dalších budovách. V podzimních měsících byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce ulice Dr. Veselého,
kterou město zahájilo v roce 2014. Jedná se o pěší zónu, která je hlavní a nejfrekventovanější spojnicí
centra města a lázeňského areálu. Pěší zónu obohatilo několik architektonických prvků v podobě
malé kolonády, stěny paměti se jmény významných návštěvníků Luhačovic, příznivců a budovatelů
lázní. Vedení města se rozhodlo pro nově zrekonstruovanou pěší zónu vydat nařízení, které od
poloviny roku 2015 reguluje rostoucí počet reklamních prvků, pozitivně ovlivňuje kvalitu prostředí a
celkový vzhled nejen pěší zóny, ale i sousedních ulic spadajících do městské památkové zóny.
Komise kladně ohodnotila tento krok města a také přístup města k soukromým subjektům, město
vlastníky podporuje v péči o objekty památkové hodnoty jak v samotné zóně, tak mimo ni.
Vítězové krajských kol obdrží kromě pamětního listu i 100 000 Kč z programu regenerace.
Vítěz celostátního kola soutěže získá kromě práva užívat příslušný rok titul Historické město roku
částku 1 000 000 Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých
umělců. Slavnostní vyhlášení a udělení titulu proběhne 19. dubna 2016 u příležitosti
Mezinárodního dne památek a historických sídel.
Do celostátního kola postoupila města: Frýdlant, Jičín, Šternberk, Příbor, Luhačovice, Boskovice,
Klatovy, Karlovy Vary, Letohrad, Kutná Hora, Jindřichův Hradec, Brtnice, Litoměřice, Praha 1.

Historické město roku – dosavadní držitelé titulu: Svitavy 1994, Kadaň 1995, Třeboň 1996, Kroměříž
1997, Klášterec nad Ohří 1998, Kutná Hora 1999, Litomyšl 2000, Nový Jičín 2001, Prachatice
2002, Spálené Poříčí 2003, Františkovy Lázně 2004, Česká Kamenice 2005, Polná 2006, Jindřichův
Hradec 2007, Šternberk 2008, Beroun 2009, Znojmo 2010, Uherské Hradiště 2011, Jilemnice
2012, Chrudim 2013, Cheb 2014.
Statut ceny na stránkách ministerstva kultury (.pdf)
Informace o Programu regenerace MPR a MPZ na webových ministerstva kultury
Informace o titulu Historické město roku na webových stránkách Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, je jedním ze čtrnácti
krajských pracovišť NPÚ. Pracoviště vzniklo delimitací z územního odborného pracoviště v
Brně k 6. únoru 2006. Poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům
památek ve Zlínském kraji. Odborné pracoviště zajišťuje úkoly státní památkové péče v
plném rozsahu daném zákonem a jako odborná a vědecko-výzkumná organizace se zabývá
také ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací památkového fondu na území
Zlínského kraje. Zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a
podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších
odborných podkladů ke kulturním památkám. Odborníci z řad zaměstnanců ústavu se rovněž
účastní odborných konferencí, seminářů a kolokvií, participují na přednáškách,
komentovaných prohlídkách, programech pro školní kolektivy a dalších aktivitách určených
pro veřejnost. Ve spádovém území ÚOP v Kroměříži je celkem 1 439 kulturních památek, z
toho 15 národních kulturních památek, 1 městská památková rezervace, 3 vesnické
památkové rezervace, 14 městských památkových zón, 3 vesnické památkové zóny, nachází
se zde i památka UNESCO – Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Od roku 2008
pracoviště vydává každoročně sborník Ingredere hospes, obsahově je zaměřen na aktuální
poznatky a dění v rámci památkové péče zejména ve Zlínském kraji. Součástí kroměřížského
odborného pracoviště NPÚ je od 1. ledna 2015 Metodické centrum zahradní kultury
v Kroměříži, které funguje jako multioborové centrum pro oblast obnovy a následnou péči o
historické zahrady a parky v České republice, nabízí široké portfolio vzdělávacích programů z
oblasti zahradní kultury pro laickou i odbornou veřejnost a svou činností naplňuje mimo jiné i
cíle projektu Národního centra zahradní kultury. Veškeré informace o projektu a činnosti centra
jsou k dispozici na www.nczk.cz a Facebooku (Národní centrum zahradní kultury).
Další informace najdete na www.npu.cz, respektive www.npu.cz/uop-kr/, případně na Facebooku
(NPÚ, územní odborné pracoviště v Kroměříži).
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