
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

PříKlADy obnovy

ŽIvoT v PAmáTKácH

Proces regenerace byl v Uherském Hradišti nastartován prohlášením 
Městské památkové zóny a schválením Programu regenerace v roce 
1992. Důležitým nástrojem byl také regulační plán centrální zóny z ro- 
ku 1994, který řešil dostavbu proluk a stavebních mezer či regeneraci 
historické urbanistické struktury.

Některé zachráněné památky byly v té době doslova ruinami, na-
příklad kaple sv. Alžběty, která od roku 1995 slouží jako lékárna. Vel-
kým počinem byla v roce 2001 dokončená obnova Reduty, nejzchát-
ralejší části jezuitských staveb, další část, jezuitská kolej následovala 
až v roce 2012 a od roku 2017 má novou fasádu i kostel sv. Františka 
Xaverského. Tyto tři objekty tak tvoří důstojnou dominantu Masaryko-
va náměstí. Některé objekty prošly v 90. letech obnovou hned dvakrát. 
Například už v roce 1992 opravená Galerie Slováckého muzea musela 
po povodni v roce 1997 řešit fatální statický problém.

V současnosti čeká snad na brzkou obnovu bývalá věznice, která je 
ve vlastnictví státu. Přestože obnova a údržba památek je nákladným 
a nepřetržitým úkolem, nemusíme řešit záchranu ruin. V programu re-
generace ale vyvstávají nové úkoly, např. boj s reklamním smogem.  

ZáKlADní cHARAKTERISTIKy  
PRogRAmU REgEnERAcE

Počet obyvatel města .....................................................................25 047
Z toho počet v MPZ .............................................................................994
Rozloha MPZ ....................................................................................37 ha
Počet zapsaných kulturních památek v MPZ .........................................41

Celkové náklady na projekty zapojené do Programu regenerace 2018 –  
celkem z toho:
– příspěvek z Programu .......................................................2 275 000 Kč
–  příspěvek města vlastníkům .................................................200 000 Kč 
– podíl vlastníků (včetně města pokud je vlastník) ............134 370 000 Kč
Celkem .............................................................................136 845 000 Kč
 
Odhad nákladů vložených do MPZ bez příspěvku  
z Programu regenerace (včetně infrastruktury, atd.)
od roku vzniku Programu ..................................................... 1 200 mil. Kč
Přihlášení k Programu od roku ..........................................................1992

Příklady významných akcí: 
– část městských hradeb – obnova
– základní umělecká škola na Mariánském náměstí – celková obnova
–  Komenského náměstí a park Jezuitská zahrada – revitalizace prostranství
– morový sloup – restaurování
– litinové pítko na Zelném trhu – restaurování a zprovoznění


