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MĚSTO A ADRESA

Buchlovice, 580

Buchlovice, Polesí 418

Buchlovice, Náměstí Svobody 13

Kroměříž, Sněmovní náměstí 1

NÁZEV PAMÁTKY

VE DNECH EHD OTEVŘENA

Kaple svaté Alžběty

Kaple, dříve sbor Jednoty bratrské, pochází z 16. století. Poblíž stávala i
bratrská škola. Kunhuta Petřvaldská v r. 1644 předala kapli katolické církvi.
Barokní přestavba přoběhla mezi léty 1650 a 1680, což dosvědčuje erb
Hanuše Zikmunda Petřvaldského a jeho manželky Anny, roz. Serényiové. V r.
1766 byla kaple zrušena a změněna na vojenské skladiště, později sýpku. V
roce 1939 došlo k prodeji zdevastovaného objektu a od r. 1948 proběhla
08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 12.30 - obnova za finančního přispění P. Arnošta Hrabala. Od 70. let 20. stol. slouží
jako smuteční síň. V podzemí leží hrobka pánů ze Zástřizl a z Petřvaldu.
17.00 hod.

Státní hrad Buchlov

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 16.00 hod.
11.09.2012-16.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Počátky hradu se datují do 1. poloviny 13. století. Byl založen českým
králem jako strategicky obranná pevnost a správní středisko se soudní
pravomocí a tzv. loveckým právem. I když byl hrad v trvalém majetku krále
až do 16. století, byl často dáván do zástavy šlechtickým rodům. Prohlídkové
trasy vedou prostorami pozdně románskými přes ranou gotiku, renesanci,
baroko až po expozici 19. století.

Státní zámek Buchlovice

Zámek Buchlovice patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na
území České republiky. Stavba zámku byla zahájena těsně před rokem 1700
bohatým a urozeným hrabětem Janem Dětřichem Petřvaldským, který
08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 12.00 a 12.30 - zámek zamýšlel jako galantní dar své manželce Anežce Eleonoře z italského
17.00 hod.
rodu Collona. Snad proto byly u některého z předních vídeňských architektů
11.09.2012-16.09.2012 10.00 - 12.00 a 12.30 - té doby objednány italsky orientované plány ve stylu takzvané villy
rustica.Kolem zámku byla od začátku budována nádherná barokní zahrada.
17.00 hod.

Arcibiskupský zámek - NKP

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.
11.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Kroměříž, Na Sladovnách 1491

POPIS PAMÁTKY

Biskupská mincovna s vodárnou
(tzv. Orlovna)

11.09.2012-16.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Arcibiskupský zámek je národní kulturní památkou a dominantou městské
památkové rezervace. Od roku 1998 je památkou UNESCO.
Mincovna - mincovní právo olomouckých biskupů obnovené císařem
Rudolfem II. vedlo v 2. pol. 17. století ke stavbě budovy, ve které se do vlády
Marie Terezie razily mince a medaile - vrchol medailérské tvorby na Moravě.
část Orlovna - od roku 2008 využívána jako galerie, současného umění
(Galerie Orlovna) část Vodárna - s dochovaným původním zařízením, po
rekonstrukci nově otevřená pro věřejnost
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08.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
09.09.2012 a 13.00 - 17.00
15.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
Kroměříž, Stojanovo náměstí 1139 Chrám sv. Mořice

16.09.2012 a 13.00 - 17.00

Kolegiální kapitulní chrám sv. Mořice byl založen biskupem Brunem ze
Šaumburka ve 13. století. Náhrobky biskupů, interiérové vybavení, dřevěný
mobiliář vytvářejí spolu s malířskou a sochařskou výzdobou neobyčejný
dojem dokonalosti.

Justiční akademie - budova bývalé německé reálky z roku 1877 byla
postavena dle projektu G. Meretty v pseudorenesančním duchu. Po
památkových rekonstrukcích je budova sídlem Justiční akademie v
15.9.2012 Kroměříži.

Kroměříž, Masarykovo náměstí 183 Justiční akademie v Kroměříži

08.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
09.09.2012 a 13.00 - 17.00
Kroměříž, Riegrovo nám. 1137

Kostel Blahoslavené Panny Marie

15.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
16.09.2012 a 13.00 - 17.00

Farní kostel Blahoslavené Panny Marie byl součástí původní slovanské tržní
osady. Z jeho stavby zůstala jen spodní část věže, ke které byl v 17. až 19.
století přistaven objekt kostela, vycházejícího ze vzoru kostela sv. Klimenta v
Praze.

08.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
09.09.2012 a 13.00 - 17.00

Kroměříž, Masarykovo nám. 1138

Kroměříž, Generála Svobody 1192

Kroměříž, Sněmovní náměstí 1

Kostel sv. Jana Křtitele

Květná zahrada - NKP

Podzámecká zahrada - NKP

10.09.2012-15.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 Kostel sv. Jana Křtitele - na místě původního johanitského špitálního
17.00 hod.
kostelíka byl piaristy postaven v pol. 18. stol. barokní skvost, jehož interiér
zdobili freskami, obrazy a sochami přední moravští a rakouští umělci.
16.06.2012 a 13.00 - 17.00

08.09.2012-16.09.2012 7.00 - 19.00 hod.

Květná zahrada - libosad, zřízený ve 2. pol. 17. stol. na místě bažinatého
rybníka na předměstí, s rotundou a 244 m dlouhou kolonádou. Od roku
1998 památka UNESCO.

08.09.2012-16.09.2012 7.00 - 19.00 hod.

Podzámecká zahrada byla v 17. století upravena do barokní podoby a
přebudována v anglický krajinářský park s romantizujícími a empírovými
stavbami. Od roku 1998 památka UNESCO.
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Kroměříž, Tovačovského 318

Kroměříž, Velké nám. 38

Lunety Maxe Švabinského

08.09.2012-16.09.2012

Muzeum Kroměřížska

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - Původně renesanční budova s klenbami a portálem, vybudovaná r. 1609
17.00 hod.
kardinálem Františkem z Dietrichsteina v protobarokním slohu ze dvou
11.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - domů s bohatou historií ( 1636-1643 jezuitský seminář, pak vrchnostenský
kapitulní dům biskupské správy. Dnes sídlo Muzea Kroměřížska.
17.00 hod.

Státní zámek Arcibiskupský zámek
a zahrady Kroměříž
11.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Reprezentační palác a jeho zahrady byly rezidencí olomouckých biskupů. Na
místě původního velkomoravského hradiska vznikl gotický hrad, později
přestavený na renesanční. V třicetileté válce byl hrad zničen švédskými
vojsky a na jeho místě byl do konce 17. století postaven rozhodnutím
biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Kastelcorna honosný raně barokní palác.
Komplex zahrad (Podzámecká zahrada a Květná zahrada) a zámku v
Kroměříži byl roku 1995 zařazen mezi Národní kulturní památky České
republiky a od roku 1998 je zapsán na Listinu světového přírodního a
kulturního dědictví UNESCO.

Kostel sv. Petra a Pavla

16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

V roce 1517 dostál svému slibu Jan z Kunovic a dal vystavět tento kostel.
Historicky zde stával církevní objekt již v r. 1235, kdy je uváděn v Kunovicích
zpovědník královny Konstancie Bartoloměj. Současná podoba pochází z let
1759 - 1761, kdy přestavbu vedl faráž Jan Nepomuk Mertten.

16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

První zmínka o panském dvorci je z r. 1301, v souvislosti s tím, že si český
král Václav II. ponechává dvůr s čeledí. Král Jan Lucemburský v r. 1325
rozhodl o zboření zdejšího hradu, ale ponechal zde dvůr a mlýn. V 15. a 16.
stol. patřil dvůr Pánům z Kunovic, po bitvě na Bílé Hoře přešel do rukou
Lichtenštějnů. Od r. 1922 jsou objekty v majetku státu, byl zde školní statek,
poté státní statek, po roce 1989 patřil soukromým subjektům. Areál tvoří
pozdně renesanční objekty, které jsou od r. 2005 v majetku města. V r. 2011
byla dokončena adaptace historických prostor pro podnikatelský inkubátor.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Kroměříž, Sněmovní náměstí 1

Kunovice,

Kunovice, Panská 24

Lunety byly vytvořeny na základě rozhodnutí nahradit původní Tulkovy
fresky v lodžii Národního divadla v rámci úprav (1949-50). Švabinský změnil
námět a techniku, lépe odolávající povětrnosti. Po obnově fresek byly lunety
umístěny v roce 1973 v Colloredově kolonádě Podzámecké zahrady v
Kroměříži.

Panský dvůr
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Napajedla, Zámecká 265

Ořechov, 91

Staré Město , Jezuitská 1885

Zámek Napajedla

Zámek Ořechov

Památník Velké Moravy

UHerské Hradiště, Smetanovy sady
179
Slovácké muzeum

08.09.2012-16.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Zámek Napajedla je postaven ve stylu pozdně francouzského baroka. Je to
elegantní, jednoduchá volně stojící dvoukřídlá budova ve tvaru písmene „U“.
Zámek je otevřen v letních měsících denně. Přístupné jsou prohlídky zámku
a dále jsou na zámku výstavy (Výstava Afrika, Filmové žne a Galerie vín a
obrazů). Dále se pak na zámku konají různé společenské a kulturní akce. V
zimních měsících je zámek otevřen o víkendech a na objednávku. Na zámku
Napajedla je také možnost stylového ubytování v zámeckých pokojích. Další
informace o nabízených službách naleznete na www.zameknapajedla.cz

08.09.2012-16.09.2012 9.00 - 21.00 hod.

Ve druhé polovině 16. století byla původně nevelká tvrz přestavěna v
renesanční zámek. Další přestavba, která byla započata po roce 1649, se
týkala především reprezentativních interiérů, byla ukončena kolem roku
1710 zbudováním domácí zámecké kaple. Vznikl tak raně barokní
dvoupatrový zámek s dvojicí krátkých bočních křídel, nezastírající svůj
renesanční původ. V roce 1928 byla původně z hospodářského prostoru
vybudována veřejná kaple, tzv. Katolický dům. Novodobé úpravy z poloviny
20. století spojené s aktivitou salesiánů navrhoval pražský architekt Čeněk
Vořech, jeden z žáků Jana Kotěry.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Památník Velké Moravy v poloze „Na Valách“ stojí nad základy kostela z 9.
století. Stavbu obklopovalo ve velkomoravském období rozsáhlé pohřebiště.
Pohřbeni zde byli jak příslušníci velkomoravské nobility s bohatou výbavou
se zbraněmi a šperky, tak i lidé chudí, zemědělci a řemeslníci. Doposud bylo
prozkoumáno přes 2000 hrobů, což z pohřebiště "Na Valách" činí
nejrozsáhlejší nekropoli Velké Moravy. Od roku 1969 je národní kulturní
památkou. Multimediální expozice představuje dějinné mezníky Velké
Moravy i běžný život tehdejšího člověka, doplňuje ji film, elektronický
průvodce i poč. ce.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Nejstarší část budovy bývala hostincem Na střelnici a Slováckému muzeu
sloužila od r. 1931. R. 1943 byla postavena nová budova podle návrhu
Bohuslava Fuchse. Na boční straně objektu je mozaiková alegorie ročních
období od J. Köhlera.
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Uherské Hradiště, Velehradská
třída 714

Uherské Hradiště, Velehradská
třída 124

Uherské Hradiště, Všehrdova 267

Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 36

Uherské Hradiště, Otakarova 103

Uherské Hradiště, Velehradská
třída 218

Bývalá synagoga

Bývalý františkánský klášter

Bývalý justiční palác (UMPRUM)

Fara a farní zahrada

Galerie Slováckého muzea

Historická budova gymnázia

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Bývalá židovská synagoga byla postavena v r. 1875 v historizujícím slohu, v r.
1904 byla secesně přestavěna a doplněna kopulí. Během II. světové války
byla nacisty vypálena a po roce 1945 přestavěna na kulturní dům od 2. pol.
60. let zde sídlí knihovna. Při obnově v 90. letech 20. století byla obnovena
původní architektura včetně kopule a nově je pro potřeby knihovny využito i
podkroví.

08.08.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Byl založen roce 1490 správcem olomouckého biskupství Janem Filipcem,
který je zde pochován. Klášter během staletí několikrát vyhořel. V 18. stol.
proběhly barokní úpravy. Refektář se štukovou výzdobou od Baltazara
Fontany se řadí k nejlepším dochovaným barokním interiérům na Moravě.
Dominantní věž s barokizující bání byla vystavěna v roce 1934. Regenerace
objektu byla dokončena v roce 1996. Sídlí zde pracoviště Moravského
zemského archivu.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Novorenesanční budova justičního paláce byla postavena v letech 18911897 jako první mimo obvod pevnosti. Vstupní vestibul je zaklenut
zrcadlovou klenbou. Z dalších interiérů stojí za pozornost sál ve středním
křídle a kaple ve vězeňské části, která je prozatím nepřístupná.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Z původního renesančního domu zůstala místnost s valenou klenbou a
lunetami a podsklepený špýchar ve dvoře. Barokní přestavbu dokládají
místnosti v přízemí v pravé části a zbývající prostory přízemí včetně
hospodářských dokumentují klasicistní přestavbu. Nádvoří vzniklo v 17. stol.
spojením dvou domů.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Objekt byl postaven v letech 1721-1723 jako císařská vojenská zbrojnice. Po
zrušení pevnosti byl využíván jako skladiště, vojenský lazaret i pošta.
Regenerace objektu byla dokončena v r. 1992, po povodni v r. 1997 musely
být řešeny statické poruchy. Od 60. let 20. stol. je zde galerie výtvarného
umění.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Novostavba z roku 1885 podle projektu stavitele Josefa Schaniaka, který
vypracoval návrh a objekt vlastním nákladem postavil. Historická budova
gymnázia má výrazné novorenesanční průčelí a architektonicky zajímavé
interiéry.
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Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 155

Uherské Hradiště, Vodní 13

Uherské Hradiště,

Uherské Hradiště, Palackého
náměstí

Uherské Hradiště,

Renesanční objekt pochází z roku 1578. V 17. a 18. století sloužil
velehradskému klášteru, mniši zde nacházeli ochranu ve válečných dobách a
vybudovali zde velkou komoru pro sklad soli. Od 2. poloviny 19. století
sloužil jako hostinec a hotel zvaný U zlatého slunce. Při radikální
rekonstrukci v roce 1929 došlo k likvidaci renesančních prvků i secesní
úpravy z roku 1904. Působní nových majitelů, kteří objekt získali v r. 1936
bylo přerušeno zestátněním. Po roce 1991 se restituenti snažili o obnovu
zchátralého objektu, ale až další majitel mu dal dnešní podobu.

Hotel a pasáž Slunce

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Kaple sv. Alžběty

Kaple patří k nejstarším budovám ve městě. Byla postavena u městského
špitálu na počátku 15. století. Dochoval se gotický presbytář s křížovou
08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 12.30 - klenbou a vnějšími opěrnými pilíři. Barokní průčelí vzniklo při přestavbě v
17. století. Dnes je součástí Městské polikliniky.
17.00 hod.

Kaple sv. Rocha

Kaple sv. Šebestiána

Kostel Narození Panny Marie

09.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

Kaple z konce 17. stol. se nachází na návrší nad mařatickými vinohrady. Byla
postavena jako dík za odvrácení moru, který postihl Hradiště v r. 1680. Za
císaře Josefa II. byla odsvěcena a místní posádka zde zřídila prachárnu. Pro
původní účel ji odkoupilo město, znovu vysvěcená byla v r. 1931 a stala se
místem konání poutí. V r. 2007 získalo kapli od farnosti město, provedlo na
ní v r. 2009 obnovu, jejíž součástí byl archeologický průzkum. Nalezené
základy původního kostela, jehož je kaple pozůstatkem, byly v terénu
vyznačeny nízkou zídkou. Přístupové schodiště je v místě, kde stávala věž.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Kapli nechala v době moru roku 1715 postavit vojenská posádka. Vysvěcena
byla v srpnu 1716 a později byla na vrcholu štítu osazena plastikou sv.
Šebestiána. V r. 1969 byla kaplička vyzvednuta, posunuta a celkově
zrenovována. Regeneračním zásahem prošla v r. 1997.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.
09.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

Kostel se nachází na hřbitově. Z původního kostela z 15. století se dochovalo
kněžiště s polygonálním záměrem a figurální výzdobou, zaklenuté žebrovou
klenbou. Nynější barokní stavba pochází z 18. století.
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Uherské Hradiště, Františkánská ul. Kostel Zvěstování Panny Marie

Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí

Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 148/149

Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

09.09.2012 12.00 - 17.00 hod.

Stavba kostela probíhala v letech 1670 - 1686. Podle projektu Dominika Orsi
de Orsini stavbu řídil Jan Jeroným Canevalle. V hrobce před hlavním oltářem
jsou ostatky zakladatelky jezuitské koleje Kateřiny Zoubkové ze Zdětína.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Dům čp. 148 má středověké prvky, ale zmínka o něm je až z r. 1606. Původní
podloubí bylo v r. 1884 zastavěno. V r. 1883 byl dům sjednocen s vedlejší
novorenesanční fasádou a vyzdoben sgrafity. Fresková výzdoba stropu je
připisována Josefu Ignáci Sadlerovi.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Vystavěna v roce 1892 původně jako městská spořitelna podle projektu
brněnských architektů Vojtěcha Dvořáka a Karla Welzla. Novorenesanční
průčelí zdobí atlanti od pražského sochaře Antonína Poppa. Zasedací síň
vyzdobil Joža Úprka nástěnnými malbami.

09.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

Barokní - klasicistní sklep je nejhodnotnější částí domu. Úzká vstupní šíje je
zaklenuta cihlenou valenou klenbou, stejně jako samotný sklep, který se
oproti vstupu rozšiřuje. Vinohradní stavba na tomto místě je zachycena na
mapě stabilního katastru z roku 1827.

09.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

Sklep pochází podle místní tradice z r. 1740. Lisovna dnes slouží jako
vinárna. Na ni navazuje valeně klenutá šíje. Paty cihelné klenby vlastního
sklepa jsou vyzděny z kamene. V obytném patře jsou trámové stropy s
překládaným záklopem.

09.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

Sklep i nadsklepí jsou klasicistní, pocházejí nejpozději z roku 1827. Celková
délka hloubkově orientovaného sklepa s valenou cihelnou klenbou je asi 33
m. Nadzemní část má trámové stropy a je tvořena síní, obytnou místností a
lisovnou s lisem datovaným rovněž rokem 1837. Obnova proběhla v r. 2004.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.
Kostel sv. Františka Xaverského

Lékárna U Zlaté koruny

Nová radnice

Uherské Hradiště, Vinohradská 249 Sklep U Včelky

Uherské Hradiště, Vinohradská 247 Vinný sklep U Lisu

Uherské Hradiště, Vinohradská 381 Vinný sklep č. 381

Byl postaven na přelomu 15. a 16. století. Z původní stavby se po radikální
přestavbě v 17. a 18. století dochovalo pouze obvodové zdivo presbytáře.
Věž s barokizující bání byla vystavěna až v r. 1934. V interiéru se dochoval
náhrobek zakladatele kláštera biskupa Jana Filipce.
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Uherské Hradiště, Palackého
náměstí 238

Uherské Hradiště, Nádražní 22

Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 256

Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 35

Uherské Hradiště, Prostřední 41

Škola na Palackého náměstí

Obchodní akademie

Reduta

Dům Portal

Studna v nádvoří

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Dům pochází z let 1891 až 1897 a ukončuje severní frontu náměstí, které
začalo vznikat po zrušení hradeb. Historizující architektura čerpá z
renesance. Architektonicky zajímavým prvkem interiéru je především
schodišťový prostor.

09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Dnešní budova vznikla roku 1869 jako novostavba německého vyššího
gymnázia. Je situována v městském parku založeném na místě bývalé
jezuitské zahrady. Po zrušení německého gymnázia zde bylo od roku 1919
sídlo české obchodní školy přemístěné z Reduty. Reprezentativním
prostorem i po mnoha přestavbách a stavebních úpravách zůstala vstupní
hala zaklenutá plochými pruskými klenbami, které se opakují i na chodbách.
Na vstupní halu navazuje trojramenné schodiště se zábradlím tvořeným
litinovými kuželkami.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Dnešní Reduta byla vybudovaná jezuity v l. 1700-29 jako gymnázium s
divadelním sálem. Byla to 3. etapa výstavby komplexu jezuitského kláštera.
Po zrušení řádu se stala majetkem města a i nadále sloužila kulturním a
vzdělávacím účelům. Postupně sloužila v l. 1914 - 1931 pro uložení sbírek
nově založeného Slováckého muzea, od r. 1919 jako městská knihovna a v l.
1940 - 1948 sem byl přestěhován městský archiv. I poté sloužila spolkům a
kulturním institucím. Její technický stav se stával havarijním, proto v r. 1995
započala obnova, zkomplikovaná povodní v r. 1997, nová etapa započala v r.
2001.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Měšťanský dům s barokně a klasicistně klenutými místnostmi se do náměstí
obrací novoklasicistní fasádou. Je dochována část renesančního portálku.
Přestavba a nadstavba pater s historizující novoklasicistní úpravou fasády
proběhla v letech 1879-90. Ve 20. století proběhly přestavby obchodního
přízemí.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

V roce 2012 byla při rekonstrukci domu v Prostřední ulici č. p. 41 objevena v
jeho nádvoří barokní studna z 18. století. Její průměr je jeden metr a na
celou hloubku šesti metrů jsou stěny vyzděny z kamenů nasucho, bez použití
pojiva. Přestože na jejím dně je stále voda, bude nadále sloužit jen jako
ozdobný prvek dvorku. Studna je přístupná přes průjezd ze Zelného trhu.
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Uherské Hradiště , náměstí Míru
951

Kino Hvězda

Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 21

Bývalá jezuitská kolej

Uherský Brod, Masarykovo nám.

Barokní kašna se sochou sv.
Floriána

Uherský Brod, Bratří Lužů 192

Uherský Brod, Mariánské nám. 61

Chrám Mistra Jana Husa

Dominikánský klášter a kostel
Nanebevzetí Panny Marie

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Počátkem 60. let 20. století město přistoupilo k záměru vybudovat na
spojnici mezi centrem a novým sídlištěm Na Rybníku moderní kino.
Brněnský architekt Zdeněk Michal vytvořil projekt víceúčelového objektu,
jehož spodní stavba s kinosálem a nutným zázemím měla sloužit pro účely
civilní obrany, horní nadzemní tvoří prostorné foyer a provozní prostory,
uprostřed s respiriem. Objekt byl slavnostně zprovozněn v říjnu roku 1967.
Po rekonstrukci v roce 2011 se možnosti využití rozšířily o pořádání
konferencí, seminářů, dramatických a hudebních produkcí. Malé podium s
hledištěm vzniklo v respiriu.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Stavba objektu započala v roce 1654 na pozemcích, které poskytlo jezuitům
město. Založení stavby nebylo jednoduché, podloží bylo zvodnělé, proto
musely být použity dřevěné trámy pod hluboké základy. V roce 1662 začal
objekt sloužit jako kolej, v rámci reformy Josefa II. zde vznikla kasárna a
lazaret. V polovině 20. století zde našly místo provozovny drobných služeb.
Rekonstrukce završená v roce 2012 očistila prostory od parazitních příček a
úprav a objekt slouží kulturním účelům, nachází se zde např. galerie,
expozice města, informační centrum, prodejna tradičních lidových výrobků
atd.

16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Barokní kašna z roku 1756 patří k vrcholným dílům sochaře Josefa Antonína
Winterhaltera.

16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Nejstarší dochovaná gotická sakrální architektura ve městě pocházející ze
14. století. Renesanční věž z roku 1589 vystavěl Mikuláš Lork. Klenby lodi
jsou z doby raně barokní přestavby z roku 1667.

16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Jedna z nejstarších a největších památek na Uherskobrodsku, dominanta
městského panoramatu. Původně gotický klášterní kostel s dlouhým
presbytářem z 1. pol. 14. století. Přestavěn v období raného baroka v 60.-70.
letech 17. století hraběnkou Eleonorou z Kounic.
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Uherský Brod, Masarykovo nám.
103

Farní kostel Neposkvrněného
Početí Panny Marie

16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Trojlodní chrám představuje vynikající barokní architekturu Domenica
Martinelliho. Kostel dal postavit Hrabě Maxmilián Oldřich z Kounic v letech
1717-33. Na impozantním průčelí vyniká zejména portál nad hlavním
vchodem.

Uherský Brod, Tyršovy sady

Kaplička Andělů strážných

16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Kaplička pochází z roku 1763.

Uherský Brod, Prakšická

Kaplička sv. Václava

16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Původně barokní kaplička zcela zničena za II. světové války. Znovu postavena
a vysvěcena v roce 2001.

Uherský Brod,

Kaplička sv. Šebestiána

16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Kaplička pochází z počátku 18. století, stojí na místě, kde byly pochovávány
oběti morových epidemií.

Uherský Brod, Hradní nám. 36

Uherský Brod, Kounicova 77

Muzeum Jana Amose Komenského Sloupový sál
16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Drobnější barokní architektura Domenica Martinelliho na místě gotického
hradu zaniklého v 17. století. Jedná se o fragment nerealizované rozsáhlé
zámecké stavby z přelomu 17. a 18. století - trojlodní sloupový sál zaklenutý
barokními křížovými klenbami s vynikající akustikou.

Panský Dům

16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Monumentální stavba palácového typu. Původně goticko-renesanční
měšťanský dům z poč. 16. století s dochovaným, velmi hodnotným gotickorenesančním jádrem. Rozsáhlou barokní přestavbu provedl na přelomu 17. a
18. století Dominik Ondřej z Kounic na základě projektu Domenica
Martinelliho.

Uherský Brod, Masarykovo nám.
100

Radnice

16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Renesančně a barokně přestavěná pozdně gotická budova pocházející z 15.
století představuje společenskou i architektonickou dominantu města. Pod
přední částí budovy se nacházejí rozsáhlé podzemní prostory jako součást
chodeb pod středem starého města.

Uherský Brod, Neradice 698

Židovský hřbitov - obřadní síň

16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Nový židovský hřbitov založen roku 1870, obřadní síň pochází z roku 1906.
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Via Lucis - "Cesta světla" Uherský Brod, Masarykovo náměstí bronzové sousoší

Uherský Brod, Svatopluka Čecha

Kaple na Starém hřbitově

16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

"Via Lucis" - bronzové sousoší, které daroval městu Uherský Brod jeden z
nejvýznamnějších současných českých sochařů žijící v zahraničí (Francie,
Itálie) IVAN THEIMER k 420. výročí narození Jana Ámose Komenského.
Obelisk byl slavnostně odhalen v roce 1992 za přítomnosti presidenta
Václava Havla.

16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

"Nová" hřbitovní kaple z roku 1862, je postavena v neoklasicistním a
neorománském stylu. Interiéru dominuje nově restaurovaný dřevěný oltář s
vzácným obrazem "Snímání Krista Pána z Kříže".

08.09.2012 13.00 - 16.00 hod.
Zámek ve Vizovicích nechal v polovině 18. století vystavět Heřman Hanibal z
Blümegenu. Zámecké interiéry jsou bohatě zařízeny ve stylu baroko, rokoko,
11.09.2012-14.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - empír i biedermeier a vybaveny sbírkami porcelánu, orientálních předmětů i
16.00 hod.
množstvím předmětů denní potřeby. Nejcennější kolekcí je rozsáhlá sbírka
obrazů z 16. - 19. století se vzácným souborem děl nizozemského malířství a
15.09.2012 13.00 - 16.00 hod.
pracemi významných českých autorů. Působivý a autenticky dochovaný
interiér zámecké kaple je dílem mistra moravského sochařství Ondřeje
16.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod. Schweigla, jehož sochy zdobí i celoročně přístupnou zámeckou zahradu.
09.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

Vizovice, Palackého náměstí 376

Státní zámek Vizovice
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