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A. ZÁKLADNÍ VŠEOBECNÉ ÚDAJE

A1. Úvod
Po vyhlášení usnesení vlády ČR č. 209 ze dne 25. března 1992 rozhodlo Městské
zastupitelstvo o tom, že se Kroměříž přihlásí k Programu regenerace městských
památkových rezervací a zón. V návaznosti na toto rozhodnutí byl zpracován kolektivem
Regenerační komise rady města Kroměříže „Program regenerace městské památkové
rezervace“ v letech 2004-2017
Program městské památkové rezervace má spolu s platným územním plánem významnou
funkci v tom, že stanoví směr, kterým se město bude nadále vyvíjet tak, aby plnilo své funkce
s ohledem na soukromé i veřejné zájmy všech obyvatel. Díky tomuto „Programu“ mají být
zachráněny a obnoveny významné kulturní památky, včetně kvalitního urbanistického a
architektonického řešení centrální části města.
Předmětem památkové péče v MPR jsou:


veškeré nemovité kulturní památky



důležité městské dominanty ve všech pohledech



centrální městské partery



historický půdorys města včetně zahrad a jim odpovídající prostorová a hmotová
skladba

 ostatní navržené objekty, které dotvářejí historické jádro města

A.2. Důvody pro pořízení programu regenerace MPR
Regenerace MPR Kroměříž, vč. jejího rozvoje je kontinuální proces, který byl zahájen
přistoupením města Kroměříže k programu Regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón v r.1992.
Již před tímto datem se město Kroměříž věnovalo obnově památek. Tato činnost, nyní
v rámci oddělení územního plánování a státní památkové péče, byla včleňována nikoli do
dlouhodobých projektů, ale pouze do krátkodobých ročních prováděcích plánů, které byly
totožné s rozpočtovým rokem. Město se v této době zabývalo nejen obnovou zapsaných
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kulturních památek, ale i staveb s těmito památkami souvisejícími, např. obnova
infrastruktury.
Program regenerace MPR chápe město jako segment širšího dlouhodobého plánu města
Kroměříže. Z těchto důvodů vedení vypracovává samostatné dlouhodobé plány na základě
přijatých rozhodnutí, ve kterých jsou obsaženy jednotlivé úkoly, jež se zabývají výstavbou,
rekonstrukcí a údržbou historického jádra města.
Záměrem tohoto dlouhodobého plánování je dosáhnout souladu mezi požadavky na
ochranu a regeneraci městské památkové rezervace Kroměříž a zabezpečení potřebného
rozvoje města jako místa, na jehož území se nacházejí památky zapsané v seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO.
Tento nový, avšak navazující dokument je zpracován na základě shromážděných
dostupných dat, týkajících se nemovitých kulturních památek jak v obecné rovině, tak
v rovině již realizovaných obnov a rekonstrukcí, včetně vyhodnocení jejich dosavadního
vývoje. Průběžně byl prováděn průzkum v terénu, následně vyhotovena fotodokumentace a
popis aktuálního stavebně technického stavu nemovitých kulturních památek. Návrhy a
náměty byly projednávány s dotčenými institucemi a vlastníky památek.

Obr. 1- Kroměříž r.1593 (NPÚ ÚOP Brno 2011)
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A.3. Cíle programu regenerace MPR


Pokračovat v podpoře obnovy kulturních památek nacházejících se v městské
památkové rezervaci



Podporovat řízení o odstranění nevhodných a nepovolených zásahů do památkově
chráněných objektů v součinnosti se stavebním úřadem



Zachovat a rozvíjet tradiční ráz centrální části města



Dohlížet na to, aby historické centrum města navazovalo na jiné části města bez
násilných zásahů do stávající zástavby



Přikročit k regeneraci území MPR a vybraných částí jako celku a podporovat rozvoj
a zkvalitnění stávajících veřejných prostranství



Zadávat studie obnovy a regenerací veřejných prostranství, vč. zachování, příp.
řešení pohledových dominant města souvisejících s MPR



Vytvořit koncepci veřejných prostranství, na nichž lze umístit letní předzahrádky



Vytvořit podmínky pro zkvalitnění pěšího provozu v MPR a vyhodnotit stávající
automobilový provoz, vč. nevhodného parkování



Doporučit oživení městských prostorů vhodnou výsadbou zeleně. Navrhnout
citlivou výsadbu v blízkosti památkově chráněných objektů



Podílet se na programu rozvoje města, vč. nezbytného udržení života v MPR



Dodržovat základní principy rozvoje MPR jako místa k setkávání a kulturnímu
vyžití jak místních obyvatel, tak návštěvníků



Informovat a seznamovat vlastníky a uživatele památkově chráněných objektů se
stálou nabídkou prostředků z Programu regenerace v dalších letech



Zapojit širší veřejnost do Programu regenerace tak, aby v jejich podvědomí vznikla
větší odpovědnost vzhledem ke kulturnímu dědictví našich předků



Koordinovat městský design, jako důležitý prvek městské tváře. Doplnit městské
prostory kvalitním osvětlením, městským mobiliářem a nakonec i nezbytnými
reklamními plochami včetně jejich regulace
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A.4. Podklady k regeneraci MPR Kroměříž


Usnesení vlády ČR ze dne 25. března 1992 č. 209 k Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón



Zásady Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci stání finanční podpory v
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón včetně všech jeho Opatření

 Rozpisy státních finančních podpor z Programu regenerace MPR v uplynulých
letech


Územní plán města Kroměříže



Záměry rozvoje města Kroměříže z 2. září 1999

 Programy regenerace městské památkové rezervace z let 1995-2017
 Žádosti vlastníků památkově chráněných objektů o zařazení do Programu
regenerace MPR Kroměříž

Obr. 2- Současný pohled na náměstí z věže kostela sv.Mořice (R.Vraníková 2011)
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B. MĚSTO A MPR

B.1. Charakteristika vývoje města

Město Kroměříž – zvané též Hanácké Athény – město vzdělání a školství vzniklo na starých
přístupových zemských cestách u brodu přes řeku Moravu.
Jako slovanská tržní osada se poprvé připomíná v roce 1110, kdy ji koupili olomoučtí
biskupové. Osada se v té době rozkládala pouze severním směrem na pravém břehu řeky
Moravy.
Původní historické jádro oválného tvaru bylo stěsnáno do poměrně malého prostoru
vymezeného opevněním z městských hradeb.
Ve 13. stol byla ves povýšena na město. Z důvodu obranné funkce města byly zbudované
hradby. Bylo založeno čtvercové náměstí s pravidelnou sítí ulic. Hlavní ulice s pěší dopravou
směřovaly ke dvěma branám. K Horní, která zakončovala dnešní Kovářskou ulici a Dolní
(Vodní, či Moravské), směřující k mostu směrem na Hulín. Doposud se dochovala Mlýnská
brána, která v dřívější době měla podružnější význam.
Na historické jádro těsně navazovaly samostatné vesnické osady Štěchovice, Oskol, Bělidla
a Novosady.
V období renesance se výstavba umělecky nevymykala z obvyklého průměru jiných
moravských měst. Roku 1558 město postihl požár a následně vyhubeno morem. Po moru v
r. 1562 založilo město nový hřbitov, v místě současného sídliště Oskol. V této době byla
započata výstavba radnice, jež vyrůstala v několika fázích v 16-17 stol. Město bylo pevně
hrazené, od okolní přírody izolované, s třemi již výše uvedenými branami. K Vodní bráně
vedl přes řeku Moravu dřevěný most.
Městské hradby byly prolomeny střílnami, chráněny příkopem a na nejohroženějších
místech zesíleny čtyřbokými věžemi.
Zničení města v r. 1643 po třicetileté válce lze považovat za mezník ve stavebních dějinách
města. Až do šedesátých let 17. století se nemohla Kroměříž vzpamatovat z válečné zkázy.
Až po nástupu Karla hraběte Lichtenštejna nastal stavební rozmach s tím, že rezidenční
město musí mít knížecí vzhled. Byl zřízen stavební úřad, který dohlížel jak na biskupovy
podniky, tak na obnovu budov a zařízení. Byli povoláni dva císařští inženýři a architekti a to
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Filibert Luchese a Giovanni Pietro Tencalla. V této době vznika manýristická rezidence
biskupa. Byla provedena radikální přestavba a novostavba zámku, a v r. 1665 vznikla i
Podzámecká zahrada. V letech 1665 – 1675 byla vybudována Květná zahrada,tzv. libosad
v pozdně renesačním italském stylu.

Obr. 3- Katastrální mapa z r. 1830

Obr. 4- Velké náměstí (Soukromá sbírka Pavla Dvořáčka-1996)
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V 19.stol. nastával pozvolný přechod mezi historickým a moderním městem. Rozvoj
expandoval do okolí a město zabralo i druhý břeh. Vyvstaly nové požadavky na principy
uspořádání měst. Nová stavební čára byla vytýčena roku 1870.
Za hradbami uzavřeného prstence se výstavba začala rozšiřovat i do okolí, kde byly
doposud jen zemědělské usedlosti. Pás někdejších hradebních pozemků byl přeměňován
budováním reprezentativních, především školských budov, na okružní třídu. Společným
rysem těchto staveb je klidně vyvážená neorenesance na pozdně klasicistním schématu. Její
základní jádro vytvořil Gustav Meretta, nejvýznamnější postava tehdejší arcibiskubské
stavební kanceláře. Vrcholem jeho tvorby je neorenesanční stavba bývalé německé reálky
z r. 1878, postavená vedle kostela sv. Jana Křtitele, na bývalém hradebním příkopu.
Po r. 1870 zasáhlo do úprav měšťanských domů obchodní liberální období. Zazdívaly se
podloubí z důvodu maximální exploatace drobným kapitálem. Přízemí domů, hlavně na
náměstí, vyplňují kromě průjezdů drobné obchodní krámky. Jsou prováděny rozsáhlejší
rekonstrukce větších a významnějších domů a přestavba vč. nadstavby radnice
v klasicizujícím provedení. Kroměříž se postupně začala zbavovat středověkých zastaralých
a chátrajících opevnění, městských bran, a brzy nato i hradeb. Vznikla nová předměstí, např.
Sladovny a Příkopy.

Obr. 5- Pohled na Radnici (Soukromá sbírka Pavla Dvořáčka-1996)

Město se pozvolna začalo technicky zařizovat. Po zavedení železnice se ke vzdáleným
zastávkám budovaly ulice, které vytvářely osu novému předměstí. Začala se provádět úprava
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komunikací, vybudovala se kanalizace, osvětlení, v r.1869-plyn, v r. 1899-elektrika, v r.
1899-1916-vodovod. Vlna industrializace však zasáhla město v poměrně malé míře a
překotný rozvoj i v souvislosti se zaváděním železnice se ho dotkl jen okrajově a poměrně
pozdě.
Průmysl se koncentroval ve výhodnějších polohách a Kroměříž se v duchu svých tradic
stala centrem kulturním a školským. Historické stavby byly poměrně slušně udržovány a
hřbitovy uvnitř města se proměňovaly v sady a náměstíčka. V centru města se nacházely
prosperující obchody a ubytovací zařízení.

Obr. 6 – Hotel Simon na Velkém náměstí (NPÚ ÚOP Brno 2011)

Příliv obyvatelstva do měst si vyžadoval řešení bytové otázky. Vznikaly účelně řešené
nájemní domy a nové školy. Město se nadále rozšiřovalo do okolí. Jedním z nejzdařilejších
souborů té doby v oblasti zdravotnictví byl Zemský léčebný ústav pro choromyslné podle
projektu významného moravského architekta Huberta Gessnera v secesním stylu, nynější
Psychiatrická léčebna.
V letech 1930 se začal projevovat funkcionalismus. Jeho počátky byly spíš tvrdší, např.
přestavba rohového renesančního domu na náměstí, nynější Baťa, nicméně v té době vzniklo
na území města i několik kvalitních staveb.
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V první polovině 20. stol. v meziválečném období se výstavba zaměřila převážně ke
zmírnění bytové nouze. Převážná většina aktivit byla v letech 1922-25 soustředěna
na výstavbu jednotlivých nájemních domů, které dodnes lemují ulice, nacházející se
vně historického jádra města. Město nadále expandovalo do okolí. Na centrum navázal pás
bloků kolem dnešní dopravní okružní trasy na ul. Kojetínská, 1. máje, Tovačovská a Husova
náměstí. Pokračováním je pak pozdější zástavba podél ulic – Havlíčkova, Velehradská,
Kotojedská, Hulínská. Plochy mezi nimi v jižní a severní části jsou vyplněny převážně
obytnou zástavbou a ve východní části ( na levém břehu rozdělující řeky Moravy) plochami
s průmyslovým využitím.
V další etapě po II.světové válce se začaly objevovat nové vize ohledně rozvoje města. Na
místě po nacisty zbořené židovské synagoze byl navržen rozsáhlý kulturní komplex od
Lubomíra Šlapety, ale bohužel tento zůstal pouze na papíře. Až koncem šedesátých let zde
došlo k realizaci dnešního Kulturního domu.
V letech 1958-59 byl vypracován „Asanační plán historického jádra městské památkové
rezervace“ a v letech 1960-61 pak „Projekt souborné rekonstrukce Velkého náměstí“ ve
Státním ústavě pro rekonstrukci památkových měst a objektů ing.arch. J. Němcem, který
nebyl realizován.

Obr. 7- Velké nám- pohled na obchod Baťa (NPÚ ÚOP Brno 2011)

Současný stavební fond v centrální části svědčí o stavební a kulturní vyspělosti předchozích
stavitelů.

Město je proslulé svým historickým jádrem, jehož urbanistickou skladbu a
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architektonickou náplň dotváří jedinečný komplex zahrad a parků. Kontinuitu tohoto
organického a kvalitativně vyspělého vývoje nenarušila ani industrializace, ani rozpad
feudalismu, válečné období a dokonce ani socialistická výstavba.
Město Kroměříž je městskou památkovou rezervací a kromě historického jádra do ní patří
i Podzámecká a Květná zahrada.

Obr. 8 – Pohled na město shora (www.jdtm.cz)

Zámek je dvoupatrová budova postavená na renesančním půdorysu čtyřúhelníku,
rozšířeného na nárožích bastionovými rizality s půdním polopatrem a hranolovou věží,
zakončenou oktogonem. Konzervativní půdorysné řešení svazuje všechny části v jediný
celek, aniž by odrážel členění interiéru.
Součástí zámeckého komplexu je podzámecká zahrada vybudovaná v 17. století. Původně
barokní zahrada s pozdějšími rokokovými úpravami z konce 18. století zdůraznily její
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rekreační zaměření. V 19. století se v zahradě, v rámci rekonstrukce, objevily klasicistní
můstky, fontány a další drobné stavby.
Květná zahrada, zvaná též Libosad, je v současnosti nejvýznamnějším světovým
zahradním dílem. Zahrada byla zřízena za hradbami města v polovině 17. století pro
odpočinek a pobavení tehdejší šlechty. Na 16 ha byla vystavěna pozdně renesanční italská
zahrada, která přechází k francouzskému barokně klasicistnímu typu. V r. 2014 skončila
rozsáhlá a nákladná rekonstrukce, jež podobu zahrady vrátila do období druhé poloviny 17.
století.
V roce 1998 byl komplex zámku a zahrad z důvodů dochované historické i slohové
autenticity a čisté slohové kvality zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Obr. 9 – Květná zahrada (R.Vraníková 2017)

Soudobý trend rozvoje města:
V současné době žije v Kroměříži 30 000 obyvatel. Rozvoj města byl a je spojen s kulturou
a školstvím. Kulturní potenciál dává městu v tomto směru perspektivní růst. Město je cílem
turistů hlavně díky historickým zahradám a Arcibiskupskému zámku, jenž byly zapsány do
Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Je tedy nadále nezbytné
usilovat o to, aby kulturní potenciál sloužil nejen obyvatelům města, ale stále většímu počtu
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návštěvníků. Rozmach kulturního potenciálu a jeho a následné využití bude významným
přínosem pro ekonomickou prosperitu města.
Město Kroměříž je též vedeno jako Zdravé město. Stavební vývoj je uvažován v pásu
navazujícím na již zastavěné plochy. Vzhledem k vybudování dálnice v severní oblasti, je
předpoklad dalšího investičního rozvoje v okolí města. Limitujícím faktorem rozvoje jsou
však záplavy na části území kolem řeky Moravy.

B.2. Základní údaje

Grafická poloha města: 17o23´40“ východní délka, 43o17´49“ severní šířka
Nadmořská výška:

…………………...…………………...201 m

Souhrnná plocha

……………………………………..5 098 ha

Hustota obyvatel

…………………………………….540 / km2

Počet obytných domů ……………………………………….47 414
Počet obyvatel

………………..………………………28 971

Obr. 10 - Současná mapa města
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Počet obyvatel ve městě k 1.1.2017
Muži

Ženy

Celkem

Počet obyvatel

29 002

13 745

15 257

Průměrný věk

45,4

41,2

45,4

B.3. Prohlášení historického jádra města a zahrad za MPR
Výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 8. září 1978 č. j.
15.869/78 podle §4 odst,1 zákona č.22/1958 Sb. o kulturních památkách bylo prohlášeno
historické jádro města Kroměříže s Podzámeckou a Květnou zahradou za městskou
památkovou rezervaci.

B.4. Vyhlášení ochranného pásma MPR Kroměříž
Rozhodnutím Odboru kultury ONV v Kroměříži dne 30.7.1984 pod č. j. 401-13/84 bylo
určeno památkové ochranné pásmo pro historické jádro města Kroměříže, zapsané ve
státním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 6009 a prohlášené
výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j. 15.869/78 ze dne 8.9.1978 za městskou památkovou
rezervaci..
Cílem vyhlášení ochranného pásma bylo umožnit orgánům památkové péče ovlivňovat
stavební činnost, která by mohla mít negativní dopad na městskou památkovou rezervaci.

B.5. Údaje o přistoupení k programu regenerace MPR a MPZ
Na základně usnesení číslo 1041-07 ze 43. schůze městské rady Kroměříž konané dne 18.
června 1992, rozhodnuto o připojení se města Kroměříže do Programu regenerace Městských
památkových rezervací a Městských památkových zón.
Přihláška města Kroměříže k výše uvedenému programu regenerace byla zaslána dne 25.
6. 1992 na Okresní úřad, referát kultury v Kroměříži. Od tohoto data je město Kroměříž
nepřetržitě účastníkem výše uvedeného programu.
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B.6. Zápis zahrad a zámku v Kroměříži do seznamu UNESCO
Zahrady a zámek v Kroměříži byly pro svou výjimečnost navrženy na prohlášení za
kulturní statek České republiky a navrženy k zařazení do seznamu světového kulturního a
přírodního dědictví podle kritérií Směrnic UNESCO. K zápisu do seznamu kulturních
památek UNESCO došlo v roce 1998 a byla mu přiznána kritéria II, IV, identifikační číslo C
860.

Obr. 11 – Arcibiskupský zámek (R.Vraníková 2011)

B.7. Vymezení MPR a jeho ochranného pásma
Rozsah ochranného pásma na základě vyhlášky č.118/1959 se určuje takto:
Hranice vedoucí na severu území, při počátku drážního domku při souběhu státní silnice
Kroměříž-Kojetín a železniční trati Kojetín-Hulín –podél železniční tratě (k.ú. Kroměříž,
p.p.č.3297/1) směrem východním a jihovýchodním mezi řekou Moravou a průmyslovou
zónou, kolem budov nádraží (3121/1) , uhýbá k jihu podél železniční tratě KroměřížZborovice (3296/1), již opouští u zimního stadionu západně (3271/2) a vede dále ulicemi
Obvodovou (1500/6,3236), Moravskou /dřív V.V.Těreškovové/ (1001/22,1003/21, 1004/2,
964/5, 956/1) a Rudé armády (3234/1), obíhá celý areál městského hřbitova (807/2, 807/3,
807/1, 3362/1, 3233/1), míří k severozápadu polní cestou (731/2), k jihozápadu korytem
potoka (731/4,731/1) a k severozápadu polní cestou (3227/1,3227/2) obtáčí areál nemocnice,
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krátce vede po silnici na Rataje (3222), obchází celý areál Psychiatrické léčebny (3215,
530/3, 601/1, 3213/1) a závodu JZD (2885/1,2885/2), krátce vede silnicí na Lutopecny
(3202/1), aby odbočila polní cestou (3198) k vrcholu Barbořina, který obtáčí (2841/1,
2848/3, 3198, 3196/1, 2812/8, ) a vede dále polními cestami po obvodu zástavby při zadních
hranicích zahrad (2786/1, 3196/1, 2795/1, 3192/2, 2704/1, 2705/3, 2701/1) až ke státní silnici
na Kojetín (3188/1), po níž míří až k výchozímu bodu u drážního domku, čímž se obvod
ochranného pásma uzavírá.

Obr. 11 - Chráněné domy a plochy v MPR
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B.8. Seznam nemovitých kulturních památek
Číslo rejstříku

uz Sídelní útvar

Památka

Ulice,nám./umístění

čp.

33844 / 7-6009

S

Kroměříž

kostel Nanebevzetí P.
Marie

nám. Riegrovo

12421 / 7-8516

P

Kroměříž

kostel sv. Cyrila a
Metoděje, pravoslavný

Slovanské nám.

35733 / 7-6009

S

Kroměříž

kostel sv. Jana Křtitele se
sochou sv. Jana
Masarykovo náměstí čp.1138
Nepomuckého

41628 / 7-6013

S

Kroměříž

kaple Povýšení sv. Kříže

Koperníkova

25995 / 7-6014

S

Kroměříž

kaple sv. Floriána

Štěchovice, náves

11166 / 7-8665

P

Kroměříž

městské lázně - solarium

sportovní areál
Bajda

17895 / 7-6009

S

Kroměříž

městské opevnění

11793 / 7-6029

S

Kroměříž

park Květná zahrada

gen. Svobody

68465 / 7-6035

S

Kroměříž

křížová cesta - 14
zastavení

přemístěny na
hřbitov

33910 / 7-6032

S

Kroměříž

výklenková kaplička poklona

Lutopecká

42002 / 7-6034

S

Kroměříž

výklenková kaplička poklona

původně před čp.
1429/32, nyní na
hřbitově

32694 / 7-6031

S

Kroměříž

boží muka

směr Kotojedy

101303

P

Kroměříž

boží muka

19666 / 7-6037

S

Kroměříž

kříž

na Malém Valu

31737 / 7-6039

S

Kroměříž

kříž

Bezručovy sady

68467 / 7-6036

S

Kroměříž

kříž

Křižov.Lutopecké a
Odbojářů

68468 / 7-6038

S

Kroměříž

kříž

Vejvanovského

68469 / 7-6041

S

Kroměříž

krucifix

101319

P

Kroměříž

krucifix

101523

P

Kroměříž

krucifix

101530

P

Kroměříž

krucifix

Stojanovo náměstí

68462 / 7-6022

S

Kroměříž

socha sv. Antonína
Paduánského

Velehradská

16142 / 7-6024

S

Kroměříž

socha sv. Jana
Nepomuckého

9. května

21334 / 7-6009

S

Kroměříž

socha sv. Jana
Nepomuckého

Na sladovnách, při
čp. 1500/22

68463 / 7-6023

S

Kroměříž

socha sv. Jana
Nepomuckého

u mostu, bývalá
Gottwaldova třída

68464 / 7-6025

S

Kroměříž

socha sv. Jana
Nepomuckého

68721 / 7-6021

S

Kroměříž

sousoší Kalvarie

Tovačovského

29519 / 7-6020

S

Kroměříž

sousoší Krista s P. Marií

Chobot
Malý val, při čp.
1537
Velké nám.

31654 / 7-6019

S

Kroměříž

sousoší Zvěstování P.
Marie

21444 / 7-6009

S

Kroměříž

sloup se sochou P. Marie

čp.1137

čp.

na hřbitově
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Číslo rejstříku

uz Sídelní útvar

Památka

Ulice,nám./umístění

čp.

39566 / 7-6009

S

Kroměříž

sloup se sousoším
Nejsvětější Trojice

nám. Riegrovo

68632 / 7-6009

S

Kroměříž

smírčí kříž

Štěchovice, u zdi
Wechova dvora

23143 / 7-6027

S

Kroměříž

sloup z roku 1683

při silnici Kroměříž Kojetín

101308

P

Kroměříž

pomník na památku c. a
k. generála rytíře Václava hřbitov
z Trirenbergera

14099 / 7-6026

S

Kroměříž

socha J. A. Komenského

Komenského nám.

101312

P

Kroměříž

hraniční kámen - pylon

Vejvanovského

29995 / 7-6028

S

Kroměříž

jiné drobné dílo - pylon

při silnici Kroměříž Rataje

23390 / 7-6009

S

Kroměříž

kašna

nám. Riegrovo

85300 / 7-6009

S

Kroměříž

kašna

Velké nám.

11794 / 7-6010

S

Kroměříž

zámek

nám. Sněmovní

čp.1

30725 / 7-6009

S

Kroměříž

fara

nám. Stojanovo

čp.4

30206 / 7-6009

S

Kroměříž

proboštství

nám. Stojanovo

čp.5

46072 / 7-6009

S

Kroměříž

kanovnický dům

nám. Stojanovo

čp.6

33499 / 7-6009

S

Kroměříž

kolej piaristická

Pilařova

čp.7

17372 / 7-6009

S

Kroměříž

střední škola gymnasium piaristické

Pilařova

čp.8

15545 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Kovářská, Jánská

čp.12

22443 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Kovářská 16, Jánská
čp.13
15

40120 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Kovářská, Jánská

čp.14

24696 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Kovářská, Jánská

čp.15

23102 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Kovářská

čp.16

18636 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Velké nám.
Kovářská

čp.20

30951 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Velké nám.

čp.21

37982 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Velké nám.

čp.22

36389 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům U zlaté
hvězdy

Velké nám.

čp.23

16429 / 7-6009

S

Kroměříž

Welchova lékárna

Velké nám.

čp.24

41817 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům
Řemenářovský

Jánská

čp.25

31391 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Jánská

čp.26

41560 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům Lichtenštejnský zpěvácký Jánská
seminář

čp.27

21246 / 7-6009

S

Kroměříž

kanovnický dům

Jánská

čp.28

19062 / 7-6009

S

Kroměříž

kanovnický dům

Jánská

čp.29

24961 / 7-6009

S

Kroměříž

kanovnický dům

Jánská

čp.30

16184 / 7-6009

S

Kroměříž

rezidence kanovnická

Jánská

čp.31

23474 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Křížkovského

čp.32
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Číslo rejstříku

uz Sídelní útvar

Památka

Ulice,nám./umístění

čp.

17438 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Velké nám.

čp.33

24295 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům U
zlatého slunce

Velké nám.

čp.34

44787 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Velké nám.

čp.35

16578 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům
Baburádovský

Velké nám.

čp.36

23233 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům památník Maxe
Švabinského

Velké nám. Pilařova čp.38

41522 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům
regentský

nám. Velké 13,
Pilařova

čp.39

41979 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům
Syrokovský

Velké nám.

čp.40

25844 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Velké nám.

čp.41

46160 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Velké nám.

čp.42

29788 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům
Rottalovský

Velké nám.

čp.43

16484 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Velké nám.

čp.44

20048 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Velké nám.

čp.45

19501 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Velké nám.

čp.46

35112 / 7-6009

S

Kroměříž

dům U zeleného stromu

Velké nám.

čp.47

23085 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Velké nám.

čp.48

37357 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Velké nám.

čp.49

Velké nám.

čp.50

17166 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům U
zlatého jelena

33380 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Vodní

čp.52

40864 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Vodní

čp.53

29953 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Vodní

čp.54

30157 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Vodní

čp.55

Vodní

čp.57

22238 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům šňůrařský dům

25423 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům - byt
dvorního rady

Ztracená

čp.63

28308 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Ztracená

čp.64

22573 / 7-6009

Y

Kroměříž

měšťanský dům

Ztracená

čp.72

28321 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Ztracená

čp.78

39411 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům
Altelandský

Vodní

čp.79

13918 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům
Figarovský

Vodní

čp.80

28904 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům
Šotorovský

Vodní

čp.81

29896 / 7-6009

Y

Kroměříž

měšťanský dům

Vodní

čp.86

14886 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Vodní

čp.87

37468 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Vodní

čp.88

31599 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Vodní

čp.91
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Číslo rejstříku

uz Sídelní útvar

Památka

Ulice,nám./umístění

čp.

26932 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Vodní

čp.92

30605 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Vodní

čp.93

28523 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Vodní

čp.94

33397 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům
Volšovský

Vodní, Farní

čp.95

31630 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Vodní

čp.103

19946 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům
Neyberovský

Velké nám.

čp.105

24345 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Velké nám.

čp.106

16438 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Velké nám.

čp.107

17966 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Velké nám.

čp.108

39000 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Velké nám.

čp.109

17830 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Velké nám.

čp.110

19365 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Velké nám.

čp.112

45339 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům U Černé
koruny

Prusinovského

čp.113

32221 / 7-6009

S

Kroměříž

pivovar

Prusinovského

čp.114

33021 / 7-6009

S

Kroměříž

radnice

nám. Velké

čp.115

36520 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Kovářská

čp.121

36628 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Kovářská, nám.
Riegrovo

čp.124

30508 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Kovářská, nám.
Riegrovo

čp.126

26964 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

nám. Riegrovo

čp.130

15315 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

nám. Riegrovo

čp.131

30382 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům Hirnlův

nám. Riegrovo

čp.140

46749 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

nám. Riegrovo

čp.141

28766 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům Casino

nám. Riegrovo

čp.142

27441 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům
Blahoslavův sbor

nám. Riegrovo

čp.147

41883 / 7-6009

S

Kroměříž

jiná církevně správní
stavba - Emeritní dům s
kaplí

nám. Riegrovo

čp.150

14147 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

nám. Riegrovo

čp.158

6154 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

nám. Riegrovo

čp.161

32535 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Křížná

čp.168

30146 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Křížná

čp.169

36494 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Křížná

čp.178

31743 / 7-6009

S

Kroměříž

střední škola

Masarykovo nám.

čp.183

28642 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

nám. Riegrovo

čp.192

29774 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

nám. Riegrovo

čp.195

34697 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Tylova

čp.232

41149 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Moravcova

čp.247

31506 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Moravcova

čp.248

18979 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Moravcova

čp.249
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Číslo rejstříku

uz Sídelní útvar

Památka

Ulice,nám./umístění

čp.

20722 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Moravcova

čp.250

23948 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Moravcova

čp.252

41043 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Moravcova

čp.253

20367 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Moravcova

čp.254

21289 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Moravcova

čp.258

33532 / 7-6009

S

Kroměříž

židovský obecní dům

Moravcova

čp.259

29451 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Moravcova

čp.260

23035 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Moravcova

čp.261

39675 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

Moravcova

čp.262

35891 / 7-6009

S

Kroměříž

měšťanský dům

nám. Riegrovo

čp.265

47889 / 7-7167

S

Kroměříž

lihovar - octárna

Tovačovská

čp.318

50363 / 7-8881

P

Kroměříž

měšťanský dům

Husovo náměstí

čp.446

25434 / 7-6009

S

Kroměříž

kino Nadsklepí

nám. Milíčovo

čp.488

47890 / 7-7168

S

Kroměříž

jiná obytná stavba

Kollárova

čp.528

0

Kroměříž

měšťanský dům

Kollárova

čp.629

50845 / 7-8997

P

Kroměříž

měšťanský dům

Kollárova

čp.633

50847 / 7-8986

P

Kroměříž

vila

Svatopluka Čecha

čp.649

50729 / 7-8944

P

Kroměříž

rodinný dům

Svatopluka Čecha

čp.651

50800 / 7-9019

P

Kroměříž

měšťanský dům

Svatopluka Čecha

čp.656

51515 / 7-9026

P

Kroměříž

rodinný dům

Svatopluka Čecha

čp.657

50500 / 7-8925

P

Kroměříž

měšťanský dům

Svatopluka Čecha

čp.662

50499 / 7-8916

P

Kroměříž

měšťanský dům

Kollárova

čp.663

0

Kroměříž

měšťanský dům

Kollárova

čp.670

50501 / 7-8926

P

Kroměříž

rodinný dům

Svatopluka Čecha

čp.700

50846 / 7-8998

P

Kroměříž

měšťanský dům

Kollárova

čp.852

23355 / 7-6009

S

Kroměříž

kostel sv. Mořice

Stojanovo

čp.1139

20971 / 7-6018

S

Kroměříž

sýpka Schrattenbachova

gen. Svobody

čp.1191

13536 / 7-8432

P

Kroměříž

městský dům

Havlíčkova

čp.1255

15643 / 7-6017

S

Kroměříž

psychiatrická léčebna

Havlíčkova

čp.1265

37462 / 7-6015

S

Kroměříž

zemědělský dvůr Wechův
Štěchovice
dvůr

čp.1328

38644 / 7-6009

S

Kroměříž

činžovní dům - panské
garáže

Na kopečku

čp.1489

17652 / 7-6009

S

Kroměříž

vodárna Maxova studně

Na kopečku

čp.1490

16319 / 7-6042

S

Kroměříž

mincovna biskupská

Na Sladovnách

čp.1491

33928 / 7-6016

S

Kroměříž

měšťanský dům Knížecí
dům

Na Sladovnách

čp.1492

24361 / 7-6009

S

Kroměříž

pivovar

Na Kopečku

čp.1537

101819

P

Kroměříž

vodní elektrárna

U Strže

čp.1588

49068 /

0

Kroměříž

měšťanský dům

Kollárova

čp.?

Pozn:
S - Prohlášeno kulturní památkou ministerstvem kultury
P - Zapsáno do státního seznamu před r.1988
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B.9. Podmínky ochrany v ochranném pásmu MPR
Dne 30.7.1984 se stanovily dle rozhodnutí Okresního národního výboru, odboru kultury
v Kroměříži tyto podmínky ochrany, které nadále trvají:
V ochranném pásmu není dovoleno provádět takové stavební a jiné zásahy, které by
narušily nebo ohrozily hodnoty městské památkové rezervace
Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění
staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů městské zeleně je nutno dbát, aby
nebyla změna půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků
v území ochranného pásma oslabena, nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko
a silueta městské památkové rezervace a její přírodně-krajinářské hodnoty.
V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky
narušovaly životní prostředí, stavební fondy a historické zahrady v MPR (zejména
znečišťováním ovzduší a vod, únikem škodlivých látek, hlukem, vibracemi, veškerými druhy
záření, hromaděním odpadů atd.)
Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních
souborů a výškových objektů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují
ve vztahu k městské památkové rezervaci.
Dále se pro stavební činnost v MPR stanoví se tyto podmínky:


veškeré úpravy nemovitých kulturních památek i jejich souborů musí být prováděny
se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty, přiměřenému
společenskému využití a uchování jejich výtvarných a kulturně historických hodnot



při nové výstavbě a při vnějších úpravách nechráněných objektů je třeba dbát na
architektonické vztahy ke kulturním památkám a jejich souborům, navazovat na
jejich objemovou a prostorovou skladbu a dotvářet je přiměřenými prostředky
současné architektonické tvorby



veškeré úpravy městských interiérů, úpravy fasád, povrchů komunikací a výsadby
zeleně musí být v souladu s historickým prostředím MPR



se stejným zřetelem je nutné provádět veškeré terénní a sadové úpravy, stavby
dopravní, vodohospodářské, energetické, podzemní a inženýrské sítě



drobná architektura, tzn. mobiliář, informační systém, veřejné osvětlení, reklamní
zařízení, prodejní stánky by měly vhodně doplňovat veřejné prostranství městské
památkové rezervace
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stavební činnost na území rezervace má směřovat k obnově a funkčnímu
zhodnocení hlavních historických prostorů, památkových souborů a objektů
zároveň s odstraňováním nevhodné vnitroblokové zástavby



při rozvržení investic na rekonstrukci města je třeba věnovat pozornost k ochraně
památkových objektů a hodnotných celků, dbát na to, aby nedocházelo ke
zvyšování nákladů zanedbáním jejich řádné údržby



před započetím nutných regenerací je třeba zabezpečit technický stav památkových
objektů tak, aby byly uchráněny před dalším chátráním, než bude přikročeno k
jejich obnově



zahájení veškerých výkopových prací na území rezervace je třeba hlásit předem
výkonnému orgánu státní památkové péče (viz památkový zákon)



na vybrané stavební činnosti musí být předem vyžádáno vyjádření příslušných
orgánů státní památkové péče (viz památkový zákon)

Obr. 12 - Velké nám- pohled shora (NPÚ ÚOP Brno 2011)

C . NÁVRH CÍLŮ A REALIZACE V LETECH 2018 – 2022
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C.1. Seznam akcí navržených do programu regenerace 2018 – 2022
Čp.

Označení

Adresa

Vlastník

Státní
podpora

Celkem

-

Mariánský sloup

Velké náměstí

Město Kroměříž

100 000,-

200 000,-

-

Sv.J.Nepomucký

Vejvanovského

Město Kroměříž

90 000,-

180 000,-

-

Sv.J.Nepomucký

Na Sladovnách

Město Kroměříž

100 000,-

200 000,-

-

Sousoší Nejsv.trojice

Riegrovo nám.

Město Kroměříž

120 000,-

240 000,-

-

Sous.Krista s p.Marií

Chobot

Město Kroměříž

100 000,-

200 000,-

Městské hradby

Moravcova ul.

Město Kroměříž

250 000,-

500 000,-

4,5,6

Fara,probošství

Stojanovo nám.

Církev

1 120 000,-

1 600 000,-

7

Kolej Piaristická

Pilařova

Zlínský kraj

150 000,-

300 000,-

14

Měšťanský dům

Kovářská

Soukr.subjekt

500 000,-

1 000 000,-

15

Měšťanský dům

Kovářská

Soukr.subjekt

500 000,-

1 000 000,-

20

Měšťanský dům

Velké náměstí

Soukr.subjekt

500 000,-

1 000 000,-

22

Měšťanský dům

Velké náměstí

Soukr.subjekt

500 000,-

1 000 000,-

23

Dům U zlaté hvězdy

Velké náměstí

Soukr.subjekt

500 000,-

1 000 000,-

27

Chlapecký pěvecký
seminář

Jánská, Pilařova

Město Kroměříž

600 000,-

1 200 0000,-

28

Kanovnický dům

Jánská

Město Kroměříž

600 000,-

1 200 0000,-

29

Kanovnický dům

Jánská

Město Kroměříž

600 000,-

1 200 0000,-

30

Kanovnický dům

Jánská

Město Kroměříž

600 000,-

1 200 0000,-

31

Kanovnický dům

Jánská

Město Kroměříž

600 000,-

1 200 0000,-

32

Měšťanský dům

Křížkovského

Soukr.subjekt

1 000 000,-

2 000 000,-

33

Měšťanský dům

Velké náměstí

Město Kroměříž

200 000,-

400 000,-

34

Dům U zlatého slunce Velké náměstí

Soukr.subjekt

500 000,-

1 000 000,-

35

Měšťanský dům

Velké náměstí

Soukr.subjekt

500 000,-

1 000 000,-

38

Dům M.Švabinského

Velké náměstí

Zlínský kraj

800 000,-

1 600 000,-

39

Měšť. dům regentský

Velké náměstí

Soukr.subjekt

200 000,-

400 000,-

40

Dům Syrokovský

Velké náměstí

Soukr.subjekt

800 000,-

1 600 000,-

44

Měšťanský dům

Velké náměstí

Soukr.subjekt

400 000,-

800 000,-

45

Měšťanský dům

Velké náměstí

Soukr.subjekt

600 000,-

1 200 000,-

46

Měšťanský dům

Velké náměstí

Soukr.subjekt

335 000,-

670 000,-

Čp.

Označení

49

Měšťanský dům

Adresa
Velké náměstí

Vlastník
Církev

Státní
podpora
600 000,-

Celkem
1 200 000,-
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54

Měšťanský dům

Vodní ul.

Soukr.subjekt

900 000,-

1 800 000,-

55

Měšťanský dům

Vodní ul.

Soukr.subjekt

1 000 000,-

2 000 000,-

79

Dům Altelandský

Vodní ul.

Soukr.subjekt

500 000,-

1 000 000,-

80

Dům Figarovský

Vodní ul.

Soukr.subjekt

600 000,-

1 200 000,-

81

Měšťanský dům

Vodní ul.

Soukr.subjekt

750 000,-

1 500 000,-

93

Měšťanský dům

Vodní ul.

Soukr.subjekt

650 000,-

1 300 000,-

94

Měšťanský dům

Vodní ul.

Soukr.subjekt

400 000,-

800 000,-

95

Měšťanský dům

Vodní ul.

Soukr.subjekt

800 000,-

1 600 000,-

103

Měšťanský dům

Vodní ul.

Soukr.subjekt

750 000,-

1 500 000,-

105

Dům Nejberovský

Vodní ul.

Soukr.subjekt

900 000,-

1 800 000,-

107

Měšťanský dům

Velké náměstí

Soukr.subjekt

500 000,-

1 000 000,-

110

Hotel Tizian

Velké náměstí

Soukr.subjekt

550 000,-

1 100 000,-

112

Měšťanský dům

Velké náměstí

Soukr.subjekt

500 000,-

1 000 000,-

114

Starý pivovar

Prusinovského ul. Město Kroměříž

800 000,-

1 600 000,-

115

Radnice

Velké náměstí

Město Kroměříž

300 000,-

600 000,-

124

Měšťanský dům

Riegrovo nám.

Soukr.subjekt

40 000,-

80 000,-

131

Měšťanský dům

Riegrovo nám.

Soukr.subjekt

500 000,-

1 000 000,-

142

Měšťanský dům

Riegrovo nám.

Město Kroměříž

280 000,-

560 000,-

150

Emeritní dům - fara

Riegrovo nám.

Církev

280 000,-

560 000,-

192

Měšťanský dům

Riegrovo nám.

Soukr.subjekt

250 000,-

500 000,-

195

Měšťanský dům

Riegrovo nám.

Soukr.subjekt

350 000,-

700 000,-

232

Měšťanský dům

Tylova ul.

Soukr.subjekt

75 000,-

150 000,-

248

Měšťanský dům

Moravcova ul.

Soukr.subjekt

1 250 000,-

2 500 000,-

258

Měšťanský dům

Moravcova ul.

Soukr.subjekt

600 000,-

1 200 000,-

259

Měšťanský dům

Moravcova ul.

Soukr.subjekt

750 000,-

1 500 000,-

488

Kino Nadsklepí

Milíčovo nám.

Město Kroměříž

1 250 000,-

2 500 000,-

1137

Kostel P. Marie

Riegrovo nám.

Církev

1 260 000,-

1 800 000,-

1138

Kostel sv.J.Křtitele

Masarykovo nám. Církev

1 050 000,-

1 500 000,-

1139

Chrám sv.Mořice

Stojanovo nám.

Církev

840 000,-

2 800 000,-

1496

Měst.lázně-Solarium

Sport.areál Bajda

Město Kroměříž

600 000,-

1 200 000,-

1537

Dům č.p. 1537

Na Kopečku

Soukr.subjekt

900 000,-

1 800 000,-
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C.2. Cíle a záměry


Nadále pokračovat v obnově významných památkových objektů a současně se
zaměřit na veřejná prostranství, jež významným způsobem podtrhují charakter
jednotlivých budov a dokreslují kolorit městské památkové rezervace.



Zajistit plynulou činnost pracovní skupiny případně navrženého výboru
zastupitelstva. Průběžně zpracovávat aktualizaci Programu MPR a připravovat
pořízení dalších projekčních podkladů.



Zabezpečit kontinuální informovanost a spolupráci s vlastníky nemovitostí v MPR.



Podílet se na opatření požadovaných prostředků pro jednotlivé akce při přípravě
rozpočtu města a využívání všech forem podpor a dotačních titulů.



Doporučit ke zpracování obnovení koncepce dopravy a parkování v MPR, včetně
řešení záchytných parkovišť.



Věnovat zvýšenou pozornost hodnotným souborům zástavby na ulicích, které leží
v MPR a jeho ochranném pásmu.

C.3. Komise pro regeneraci MPR, památky města Kroměříže a veřejná
prostranství
Tato komise je poradním orgánem města ve stěžejních otázkách pro památkově chráněné
objekty, architekturu a urbanismus města. Zabývá se úkoly definovanými v „Zásadách
přípravy, zpracování a realizace Programů regenerace MPR“ dle Usnesení vlády ČR č. 20.
V minulém volebním období 2014-18 to byl „Výbor Zastupitelstva města Kroměříže pro
regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu“. Výbor se skládal s těchto členů: Ing. Jan
Slanina-předseda výboru, Ing. Petr Stiglitz–tajemník výboru. Členové výboru: Vít Pořízek,
Ing.Blanka Šimůnková Šárka Kašpárková, RSDr. Vladimír Kenša, PhDr, MUDr. Tomáš
Třasoň, Ing. Rudolf Kolář, Ing. arch. Vladimír Opatrný, Mgr. Jiří Dočkálek, Jozef Lehocký,
Ing. Martin Krčma.
Práce „Komise pro regeneraci MPR, památky města Kroměříže a veřejná prostranství“ se
zaměřuje na již probíhající akce obnovy památek z minulého období a na přípravu nových
aktivit v této oblasti. Strategický postup regenerace obsahuje úkony směřující k dosažení
výše uvedených cílů s využitím silných a slabých stránek města. Důležitou funkcí je též návrh
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ekonomických stimulů ke zvýšení úsilí při obnově objektů a důslednému dodržování
požadavků památkové péče.
Komise se též zabývá veřejnými prostranstvími v MPR a navrhuje jejich úpravy a
revitalizace. Městský úřad plní funkci koordinátora, jehož hlavním úkolem je zajištění
činnosti této komise.


Ing.arch.Radmila Vraníková, Ph.D. - předsedkyně komise



Bc. Martina Adámková – tajemnice komise



Mgr. Daniela Hebnarová - členka komise



Ing. Jana Kubíková - členka komise



Vít Pořízek - člen komise



Mgr. Lenka Melichová - členka komise



Ing. Petr Hajný- člen komise



Ing. Martin Krčma - člen komise



Ing. Jan Slanina– člen komise



Marta Lednová - členka komise



Ing. arch. Jakub Zach - člen komise

C.4. Celková analýza

SILNÉ STRÁNKY


Tradice města a jeho významná role v dějinách



Nemovité kulturní památky vysoké hodnoty, které jsou uchované ve formě
architektonicky a historicky ucelených souborů



Historické jádro města jako přirozené centrum města



Specifický charakter jednotlivých městských prostorů, ulic a zákoutí v kontrastu s
dominantami věží, s plochou náměstí lemovanou podloubím



Rozmanitost historického obrazu města a jeho architektonická krása



Historicky cenné parky zapsané na seznamu UNESCO
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Dobrý technický stav objektů a infrastruktury v MPR



Možnost kvalitního bydlení v MPR v atraktivním historickém prostředí a v
památkově chráněných obytných domech



Dlouhodobé kulturní tradice města (festivaly, koncerty, divadelnictví,vzdělávací a
výzkumné instituce, slavní rodáci a pod.)



Umělecké, hudební a folkové festivaly



Vánoční a Velikonoční jarmarky lidových řemesel, vč.slavností



Perspektivní tradice cestovního ruchu. Kulturní památky jsou cíle pro domácí i
zahraniční cestovní ruch jako příspěvek k ekonomickému rozvoji města



Dobrá nabídka komerční a veřejné občanské vybavenosti



Účast města Kroměříž na programu Zdravého města a jeho praktické plnění



Mezinárodní partnerství města



Kvalitní životní prostředí města a jeho okolí

SLABÉ STRÁNKY


Frekventovaný a chaotický dopravní provoz v centru města, včetně velkého
množství nevhodně umístěných parkovacích ploch



Vysoká dopravní zátěž uvnitř a po obvodu MPR



Špatný stavebně technický stav řady objektů



Nevhodné betonové a živičné povrchy komunikací



Nedostatek veřejné zeleně



Absence kvalitního městského mobiliáře



Špatná estetická kvalita, různorodost a chaotičnost informačních a propagačních
zařízení



Problémy s umisťováním letních zahrádek



Nevhodné umístění kontejnerů na domovní odpad



Sezónnost turistického ruchu a nedostatečná nabídka aktivit pro turisty
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PŘÍLEŽITOSTI


Význam MPR a výjimečnost určitých památek



Oživování a zpřístupňování prostorů v MPR



Možnosti dalšího obohacení struktury a nabídky obchodu a stravovacích zařízení –
celkový počet, regionální speciality



Atraktivita prostředí pro bydlení a podnikání



Udržení a využití kulturního dědictví, cestovního ruchu, vč. rozvoje kulturní,
sportovní a pobytové turistiky.



Rozvíjení a utužování vnitrostátních a mezinárodních vazeb



Zapojení veřejnosti do péče o kulturní dědictví



Předpoklady

pro

budoucí

zachování

kulturních

tradic

prostřednictvím

středoškolského vzdělání, osvěty a výchovy v rodině.


Omezení a zklidnění dopravy ve městě při zachování dobré dopravní dostupnosti



Aktualizace informačního systému o městě a jeho okolí pro veřejnost



Podpora rozvoje sítě obchodů a služeb soukromého sektoru, jako předpoklad
ekonomického rozvoje MPR a města Kroměříž



Rekonstrukce veřejných prostranství tak, aby sloužila především lidem a nikoliv
automobilům



Věnovat pozornost nástupním městským prostorům a postupně zkvalitňovat jejich
významnou hodnotu



Obr. 133 – Velké náměstí (R.Vraníková 2017)
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C.5. Vybrané dokumenty jako podklad pro program regenerace

Legislativní a metodické podklady


Rozpis státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019



Usnesení vlády ČR ze dne 25. března 1992 č. 209 k Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón



Zásady Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci stání finanční podpory v
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón



Opatření č.j. 2033/2004 ze dne 28.1.2004, jímž se mění a doplňují Zásady
Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci stání finanční podpory v Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón



Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 8.září 1978 č.j. 15
869/78 o prohlášení historického jádra města Kroměříže s Podzámeckou a Květnou
zahradou za památkovou rezervaci

Obr. 144 - Masarykovo náměstí (R.Vraníková 2011)
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Územně plánovací a technické podklady


Územní plán města Kroměříže



Nedokončený regulační plán MPR Kroměříž 1992



Schválené zadání nového územního plánu města Kroměříže

Odborné a technické podklady


Záměry rozvoje města Kroměříže z 2. září 1999



Programy regenerace městské památkové rezervace pro roky 2008-2018

Obr. 15 - Ulice Vodní (R.Vraníková 2011)
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D. PŘÍLOHY

D.1. Domy navržené do programu regenerace v r. 2018-2022

D.2. Celkový soupis domů v MPR vč. fotodokumentace

D.3. Realizovaný program regenerace z let 2013 – 2017

D.4. Vyhodnocení nejproblematičtějších městských prostorů

D.5. Výkresová část

V Kroměříži 09/2017
Aktualizováno 03/2019

Vypracovala: Ing.arch. Radmila Vraníková, Ph.D.

33

