
  
 

 

 
 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Město Holešov zvítězilo v krajském kole soutěže o titul Historické 
město roku 2020, o titul usilovala i města Kroměříž a Uherské 
Hradiště 
 
Kroměříž, 29. ledna 2021 

 
Město Holešov  bylo za Zlínský kraj nominováno do celostátního kola soutěže o titul Historické město 
roku 2020. Do Zlínského kraje tento titul putoval již dvakrát, poprvé v roce 1998 zvítězilo město 
Kroměříž, podruhé v roce 2012 titul získalo město Uherské Hradiště. Vyhlašovateli soutěže jsou 
Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a 
Slezska. Soutěž se koná od roku 1995, jedná se o ocenění za nejlepší přípravu a realizaci Programu 
regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). Vítěz 
celostátního kola soutěže bude slavnostně vyhlášen v dubnu 2021 u příležitosti Mezinárodního dne 
památek a historických sídel. 
 
Za Zlínský kraj se v letošním ročníku soutěže přihlásila celkem tři města: Holešov, Kroměříž a Uherské 
Hradiště. Na území měst Holešov a Uherské Hradiště se nachází městské památkové zóny, v případě 
města Kroměříž se jedná o městskou památkovou rezervaci. Krajské kolo soutěže ve Zlínském kraji 
proběhlo v úterý 26. ledna 2021 za účasti hodnotící komise, složené ze zástupců Ministerstva pro 
místní rozvoj, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Národního památkového ústavu, 
územního odborného pracoviště v Kroměříži.  
 
Na základě jednotlivých témat krajská komise přidělila městům bodové hodnocení a stanovila pořadí. 
Vítězem krajského kola se stalo město Holešov. Na druhém místě se s těsným bodovým rozdílem 
umístilo město Uherské Hradiště a na třetím místě se umístilo město Kroměříž. Vítěz krajského kola 
obdrží z Programu regenerace od Ministerstva kultury 100 000 Kč a pamětní list.  
 
„Hodnotící komise ocenila zejména komplexní a citlivý přístup k obnově prostranství náměstí sv. Anny, 
do něhož bylo s pokorou začleněno torzo bývalých masných krámů s barokním průčelím z první čtvrtiny 
18. století. Nové řešení prostoru vyjadřuje potřeby současnosti i úctu k historii místa a podtrhuje tak 
historické a kulturní hodnoty města Holešov,“ sdělila v rámci hodnocení ředitelka kroměřížského 
odborného pracoviště Národního památkového ústavu Nelly Komendová.  
 
Město Holešov v krajském kole soutěže naposledy zvítězilo v roce 2018. Titul Historické město roku 
ve Zlínském kraji získala za dobu trvání soutěže zatím dvě města: Kroměříž v roce 1998 a Uherské 
Hradiště  v roce 2012. 
 



Celkové pořadí krajského kola ve Zlínském kraji: 
1. místo – Holešov 
2. místo – Uherské Hradiště 
3. místo – Kroměříž 
 
Komise jednotlivá města posuzovala v souladu s předepsaným hodnotícím protokolem, který 
vymezuje jednotlivé oblasti a bodovou škálu hodnocení. Kritéria hodnocení se zaměřují nejen na péči 
o kulturní památky v jednotlivých městských památkových zónách a rezervacích, ale i na péči o ostatní 
objekty na území památkově chráněných oblastí. Členové komise svou pozornost zaměřili i na celkový 
přístup města k veřejnému prostoru. Na celkové bodové hodnocení měl vliv i stav životního prostředí 
ve městě a celková péče o obyvatele a návštěvníky města, zda jsou například památky návštěvníkům 
zpřístupňovány, jakou formou jsou tyto památky a celkově památkově chráněné oblasti ve městech 
prezentovány. Nedílnou součástí hodnocení v krajském kole je i finanční podíl města na obnově 
památkových objektů, celková koncepce regenerace a péče o celkový vzhled městských památkově 
chráněných území. Celkově bylo hodnoceno nejen období roku 2020, ale i koncepce péče o městské 
památkové zóny v Holešově a Uherském Hradišti a koncepce péče o městskou památkovou rezervaci 
v Kroměříži za uplynulé desetiletí. V rámci hodnocení byla zohledněna nepříznivá situace loňského 
roku, která výrazně omezila kulturní a prezentační aktivity měst.  
 
 
Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón České republiky byla zřízena rozhodnutím dne 2. listopadu 1994. Město, 
které je nositelem Ceny, má právo užívat za příslušný rok titul Historické město roku. 
 
Držiteli titulu Historické město roku z minulých ročníků jsou: 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, Příbor 2015, Jičín 2016, Slavonice 2017, Brtnice 2018 a Štramberk 2019. 
 
Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj a Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 
 
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je nástrojem  
k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, 
prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Jedná se o dotační titul Ministerstva 
kultury a byl ustaven vládním usnesením ze dne 25. března 1992. 
 
Informace o Programu regenerace MPR a MPZ na webových stránkách Ministerstva kultury ČR 
 
Informace o titulu Historické město roku na webových stránkách Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska 
 
 

 

https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html?searchString=program%20regenerace
https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html?searchString=program%20regenerace
https://www.historickasidla.cz/cs/soutez-historicke-mesto-roku/
https://www.historickasidla.cz/cs/soutez-historicke-mesto-roku/


Kontakt a informace: 
Mgr. Petra Zelinková, pracovnice PR, Národní památkový ústav, ÚOP v Kroměříži 
M: +420 775 442 269 | E: zelinkova.petra@npu.cz | www.npu.cz/uop-kromeriz | 
www.facebook.com/pamatkari.kromeriz 
 
 
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.  
Na území Zlínského kraje je k 31. prosinci 2019 celkem 1 392 nemovitých kulturních památek, z toho 
16 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.  
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 www.npu.cz, dále na facebookovém profilu Metodické centrum zahradní kultury. 
 
Další informace o odborném pracovišti Národního památkového ústavu najdete na www.npu.cz a 
facebookovém profilu Národní památkový ústav Kroměříž – odborné pracoviště pro Zlínský kraj. 

http://www.nczk.cz/
http://www.nczk.cz/
https://www.npu.cz/cs/uop-kromeriz/metodicke-centrum-zahradni-kultury
http://www.facebook.com/mczk.kromeriz
http://www.npu.cz/uop-kromeriz
https://www.facebook.com/pamatkari.kromeriz/
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