DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště,
které se koná dne 10.4.2017
Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ)
Rozdělení finanční kvóty dotačního programu Ministerstva kultury
v MPZ Uherské Hradiště

Důvod předložení:
Schválení rozdělení finanční kvóty dotačního programu Ministerstva kultury v MPZ Uherské Hradiště.
Pro rok 2017 stát uvolňuje na Program regenerace MPR a MPZ částku 190,000 mil. Kč. Na podporu
obnovy kulturních památek v MPR se vyčleňuje 63,735 mil. Kč a 120,865 mil. Kč na podporu obnovy
kulturních památek v MPZ. Zbývajících 5,40 mil. Kč tvoří základ rezervy, která může být společně
s rezervou vzniklou s úsporami během roku použita zejména na řešení nečekaných havárií a
urychlené dokončení obnov kulturních památek v MPR a MPZ.
V loňském roce byla finanční podpora ve výši 1,595 mil. Kč použita na:




na restaurování kamenných prvků barokní kašny na Mariánském náměstí v Uherském
Hradišti
na restaurování trojice barokních dveří kostela sv. Františka Xaverského na Masarykovo
náměstí v Uherském Hradišti
na restaurování sochy sv. Františka Xaverského a tří portálů na průčelí kostela sv. Františka
Xaverského na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti

Základní fakta:
Návrh na využití finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017
Finanční podporu Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón pro rok 2017 ve výši 1,810 mil. Kč navrhuje komise Rady města
Uherské Hradiště pro architekturu a regeneraci MPZ využít v plné výši na akci
Kostel sv. Františka Xaverského, oprava fasády SV a JZ, věží a bání vlastníkovi
Římskokatolické farnosti Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí č. p. 36, zastoupené P.
Josefem Říhou
Kostel sv. Františka Xaverského je veden v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejsř. č.
32602/7-3457.
Objekt je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 36, Uherské
Hradiště, zastoupené P. Josefem Říhou.
Kostel se nachází na území Městské památkové zóny Uherské Hradiště. Jedná se o jednu
z nejcennějších architektonických, historických a uměleckých kulturních památek města. Kostel je
součástí jezuitského klášterního souboru a patří mezi dominanty historického jádra města a městské
památkové zóny. Kostel sv. Františka Xaverského byl vystavěn v letech 1670 – 1686. Jako stavební
typ byl odvozen od římského kostela Ill Gesu. V roce 1679 byla zrealizována střecha, která musela být
kvůli požáru po dvou letech obnovena. V roce 1685 započala stavba jeho vstupního průčelí s oběma
věžemi. Kolem poloviny 18. století byl renovován interiér chrámu. V roce 1755 bylo provedeno pozdně
barokní přefasádování průčelí kostela a nové zastřešení věží. Koncepce této úpravy se dochovala
dodnes. V roce 1926 byla provedena oprava soch, fasády, oken, okenic, střechy a portálů. Další
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obnova fasády a restaurování soch je uvedeno v roce 1945, kdy byla údajně odstraněna omítka z 1/3
plochy. Oprava průčelí kostela proběhla v letech 1975 - 1977, kdy byly ze 100 % otlučeny všechny
omítky, včetně štukových prvků, sochy světců byly předmětem restaurování. V roce 2011 byly
restaurovány dvě sochy na levé straně průčelí kostela, v roce 2015 proběhlo restaurování dvou soch
na pravé straně průčelí. V loňském roce bylo restaurováno sousoší sv. Františka Xaverského, trojice
barokních vstupních dveří a kamenné vstupní portály.
Celkové plánované náklady na obnovu fasády kostela, věží a bání jsou 6 650 431 Kč. Dle Zásad
Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory programu regenerace
MPR a MPZ je povinný podíl vlastníka v případě církví min. 40 % a podíl města min. 10 %. V tomto
případě vychází podíl Římskokatolické farnosti 3 840 431 Kč, což odpovídá 58 %. Vzhledem k tomu,
že kostel je velmi exponovanou a charakteristickou památkou města, navíc je součástí komplexu
jezuitských budov, které jsou vyjma právě kostela v majetku města, je navržen podíl města ve výši
1 000 000 Kč, což je 15 %, tedy o 5 % nad povinný podíl podle pravidel.

Vyjádření příslušných odborů a poradních orgánů:
Komisí Architektury a regenerace městské památkové zóny bylo rozdělení finanční kvóty pro
městskou památkovou zónu Uherské Hradiště jednomyslně schváleno v předkládané podobě.

Zpracoval:
Libuše Hradilová
útvar městského architekta
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