
www.info.mesto-lipnik.cz
www.mesto-lipnik.cz

Rozloha MPZ _ 11,86 ha
Počet památek _ 94 (z toho 87 v MPZ)

Lipník nad Bečvou

Střešní zahrada. Dodnes originální úprava terasy na střeše 
bývalých stájí západního dvorního křídla zámku. V době svého 
vzniku byla první střešní zahradou v zemích na sever od Alp. 
První návrhy této zahrady jsou spojeny se stavitelem Josefem 
Zürkem a zahradníkem Ferdinandem Wenzlem. Současnou 
podobu dostala zahrada při úpravách v letech 1910–1911, 
podle projektu firmy Ed. Asta z Opavy. Střešní zahrada byla 
v roce 2006 kompletně zrekonstruována. 

1



www.tic.litovel.eu
www.litovel.eu

Rozloha MPZ _ 18,4 ha
Počet památek _ 29 (z toho 19 v MPZ)

Litovel

Kaple sv. Jiří pochází z roku 1484 a je tak 
nejstarší dochovanou stavbou v Litovli. Unikátní 
je především tím, že se dochovala v původní 
pozdně gotické podobě bez přestaveb a to  
včetně velmi kvalitní malířské výzdoby vytvořené 
během prvního sta let po vybudování objektu. 
Kapli nechal postavit Karel ml. z Vlašimi pro 
česky mluvící obyvatele. Proto se jí také někdy 
říká Česká kaple.
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www.zamek.namestnahane.cz
www.namestnahane.cz

Rozloha MPZ _ 3,1 ha
Počet památek _ 10 (z toho 10 v MPZ)

Náměšť na Hané

Náměšť na Hané byla v majetku různých šlechtických rodů, v r. 1726  
ho koupili Harrachové. F. Bonaventura hrabě z Harrachu začal se 
stavbou zámku. Sídlo bylo vybudováno v raně klasicistním stylu 
s francouzskými architektonickými vlivy. V roce 1778 zdědila zámek 
dcera Marie Róza, hraběnka Harrachová, provdaná Kinská. Evžen II. 
prodal zámek F. Ottáhalovi. V letech 1945–1999 zámek spravovalo 
muzeum v Olomouci. Od 1. 7. 2000 je zámek majetkem Městyse 
Náměšť na Hané.
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tourism.olomouc.eu
www.olomouc.eu

Rozloha MPR _ 87,77 ha
Počet památek _ 290 (z toho 266 v MPR)

Olomouc, stotisícová 
metropole úrodné Hané, 
patří mezi nejvýznamnější 
historická a kulturní centra 
střední Evropy. Pestrá 
minulost v ní zanechala 
velkolepou kolekci 
historických skvostů, která 
z Olomouce činí po Praze 
druhou největší památkovou 
rezervaci u nás. Olomouc 
byla také vždy místem 
osudových příběhů 
významných osobností. 
K těm nejznámějším patří 
císař František Josef I., 
W. A. Mozart nebo český 
král Václav III. Vydejte se 
po jejich stopách a poznejte 
Olomouc! 

Olomouc

4



Rozloha MPZ _ 28,962 ha
Počet památek _ 42 (z toho 42 v MPZ)

Prostějov

Budova radnice 
s honosnou věží, 
s hodinami a orlojem 
dominuje středu 
města. Bohatě zdobené 
interiéry se dochovaly 
v téměř nezměněné 
podobě dodnes. V roce 
2011 byla zpřístupněna 
věž veřejnosti. Každá 
výšková úroveň věže 
umožní měnící se výhled 
na město. Hlavní vnitřní  
vyhlídka je umístěna 
ve výšce 46 m, celková 
výška budovy  je 66 m.

www.prostejov.eu
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www.kis-prerov.cz
www.prerov.eu

Rozloha MPZ _ 5,6 ha
Počet památek _ 62 (z toho 19 v MPZ)

Přerov

Horní náměstí s domy z 15. století tvoří 
historické jádro Přerova. Perlou náměstí 
je celoročně přístupný zámek. Sídlí v něm 
Muzeum Komenského, které uchovává 
vzácné exponáty ve sbírkách mineralogie či 
entomologie a dokumenty vážící se k životu 
a dílu J. A. Komenského. Pod náměstím se 
nachází Památník jednoty bratrské. Vystavěn 
byl v místech, kde archeologové odkryli 
základy školy a sboru jednoty. Součástí je 
unikátní ulička, po níž chodil i Učitel národů.
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www.poznej-sternbersko.cz
www.sternberk.eu

Rozloha MPZ _ 78 ha
Počet památek _ 72 (z toho 66 v MPZ)

Šternberk

Vítejte ve Šternberku, Historickém městě České republiky roku 2008. 
Zastavte se s námi v čase a nechte se zlákat nabídkou na cestu městem 
s mimořádným historickým jádrem a unikátní dochovanou architekturou. 
Představí se Vám také jako místo s velkou nabídkou moderních služeb. 
Město, v němž máte všude blízko, s bohatou historií, zajímavými 
kulturními a společenskými akcemi a mezinárodním sportovním 
soupeřením na slavné trati Ecce Homo. Zveme Vás k návštěvě hradu 
Šternberk, národní kulturní památky.
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www.infosumperk.cz
www.sumperk.cz

Rozloha MPZ _ 19,5 ha
Počet památek _ 58 (z toho 50 v MPZ)

Šumperk

Bývalý klášterní kostel Zvěstování Panny Marie 
v Šumperku je dominantou šumperské městské 
památkové zóny, která se rozkládá na ploše více než 
devatenácti hektarů v místě původního historického 
jádra a historického předměstí Šumperka. Kostel 
byl postaven v gotickém slohu, pozdější úpravy mu 
vtiskly barokní podobu. Kostel je dnes odsvěcený 
a slouží k pořádání různých kulturních akcí.
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www.tovacov.cz

Rozloha MPZ _ 28 ha
Počet památek _ 14 (z toho 13 v MPZ)

Tovačov

Zámek Tovačov patří právem k významným 
architektonickým souborům Olomouckého 
kraje. Jeho historie sahá až do druhé poloviny 
11. století. V nejstarších interiérech zámku 
můžeme obdivovat rytířský a sněmovní sál, 
pánský pokoj a barokní kapli. V nejmladším 
zámeckém křídle pak schodiště ve vídeňském 
stylu. Dominantou zámku i celého města je 
štíhlá, 96 m vysoká, Spanilá věž.
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www.muzeumunicov.cz
www.unicov.cz

Rozloha MPZ _ 26,2 ha
Počet památek _ 33 (z toho 28 v MPZ)

Uničov
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Uničov je jedním ze sedmi 
královských města a leží 
na přechodu Hané, Hrubého 
a Nízkého Jeseníku. Město 
bylo založeno roku 1213 
a honosí se nejstarší 
dochovanou zakládací 
listinou na území České 
republiky. Dlouhá historie 
města se připomíná 
celou řadou památek 
a pamětihodností. Uničov 
žije bohatým kulturním 
životem. Najděte si chvilku 
času a nechejte se ohromit 
jeho minulostí. Budete mile 
překvapeni.



www.zlatehory.cz

Rozloha MPZ _ 1,705 ha
Počet památek _ 42 (z toho 14 v MPZ)

Barokní dům bývalé 
císařské pošty z roku 1698, 
který byl zároveň celnicí, 
se starším renesančním 
jádrem, sloužil svému 
účelu do roku 1936. Jedná 
se o jednopatrový nárožní 
dům se štítovou orientací 
a sedlovou střechou. Dům 
má trojosé dělení fasády, jeho 
průčelí je rozčleněno bohatou 
štukovou výzdobou, vrcholí 
volutovým štítem. Hlavní 
vstup do budovy, rámovaný 
kamenným portálem, je 
situován na střed průčelí. 
Do klenáku ve vrcholu 
oblouku je vyryto datum 
1698. V přední části chodby 
je dochován interiér z poč. 
20. stol. 

Zlaté Hory
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