
Na místě dnešního boskovického zámku stával původně domi-
nikánský klášter. V roce 1819 za Františka Xavera Ditrichsteina 
započala přestavba kláštera na honosné zámecké sídlo. V roce 
1826 byla stavba v areálu volného anglického parku dokon-
čena. Vznikl tak jeden z nejpůvabnějších empírových zámků 
na Moravě, který si svou slohovou čistotu udržel až do sou-
časnosti. V období protektorátu byla na zámek a celé tehdejší 
panství uvalena nucená správa. Po roce 1991 byl zámek opět 
vrácen původním majitelům, hraběcí rodině Mensdorff-Pouilly.

Boskovice

www.regionboskovicko.cz
www.boskovice.cz

Rozloha MPZ _ 39,7 ha
Počet památek _ 53 (z toho 37 v MPZ)
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Brno

www.gotobrno.cz 
www.brno.cz

Rozloha MPR _ 157 ha
Počet památek _ 1709 (z toho 512 v MPR)
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Vila manželů Tugendhatových z let 1929–1930, navržená 
architektem Miesem van der Rohe, je instalovanou památ-
kou moderní architektury. Jako jediná památka moderní 
architektury v České republice je zapsána na Seznam svě-
tového kulturního dědictví UNESCO. V letech 2010–2012 
prošla vila celkovou památkovou obnovou a restaurací –  
do podoby v době jejího dokončení v roce 1930. Interiéry 
jsou vybaveny exaktními replikami původního mobiliáře. 
Více na www.tugendhat.eu



Nejznámější a nejvýznamnější historickou 
památkou města je rozsáhlá a svým způso-
bem ojedinělá zřícenina premonstrátského 
kláštera „Rosa coeli“ (Růže nebeská).  
První písemná zmínka pochází z roku 1181. 
Za husitských válek byl klášter vypálen  
a i pokus o obnovu přerušil v roce 1703 požár. 
Nyní je areál kláštera zpřístupněn a využíván 
pro kulturní účely. 

Dolní Kounice

www.dolnikounice.cz

Rozloha obce _ 897 ha
Počet památek _ 27
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Ivančice

kic-ivancice.webnode.cz
www.ivancice.cz

Rozloha MPZ _ 17 ha
Počet památek _ 52 (z toho 24 v MPZ)
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Předchůdcem města Ivančice byla velkomoravská tvrz na kopci Réna. 
Nejstarší písemná zmínka je z roku 1221. Král Václav II. povýšil město 
na královské. Památkou z této doby je samotný půdorys města, který  
se do současnosti nezměnil. Za války Václava II. s Albrechtem Habsbur-
ským vyplenili město v roce 1304 Kumáni. Největšího věhlasu dosáhlo 
město díky Českým bratřím, kteří zde překládali písmo svaté, zřídili  
zde gymnázium a tajnou tiskárnu. K významným osobnostem města  
patří: Alfons Mucha, Jakub Svoboda, Jan Blahoslav, Jiří Kratochvíl, 
Beneš Metod Kulda, Antonín Worell, Quido Adler, Miloš Knorr.



Bývalý panský dům z konce 16. století se nachází 
v těsné blízkosti kostela sv. Vavřince. Jde o stavbu 
s renesančním jádrem, výrazně přestavěnou v kla- 
sicismu. Budova je dominantou obce Krásensko. 
V letech 2002–2003 byla uvnitř i zvenku zrekon-
struována za účelem současného využití.

Krásensko
Rozloha obce _ 726 ha
Počet památek _ 2

www.krasensko.cz
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Kostel Navštívení Panny 
Marie je architektonicky 
velmi cenná stavba vý-
znamného raně barokního 
architekta Giovanniho Piet-
ra Tencally z let 1669–1683, 
je významným dokladem 
vývoje moravské barokní ar-
chitektury. Z let 1844–1847 
pochází unikátní Boží hrob 
s neobvyklou figurální kom-
pozicí, vytvořený sochaři 
Josefem Břenkem a Bene-
diktem Edenem. Lomnický 
farní kostel patří k nejvý- 
znamnějším církevním 
raně barokním památkám 
na Moravě.

Lomnice

www.lomnice.cz

Rozloha MPZ _ 30 ha
Počet památek _ 18 (z toho 18 v MPZ)
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Mikulov

www.mikulov.cz

Rozloha MPR _ 19,95 ha
Počet památek _ 181 (z toho 145 v MPR)
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Původně zeměpanský hrad byl Přemyslem Otakarem II. v roce 
1249 udělen v léno Liechtensteinům. Ty na konci 16. století 
vystřídali Dietrichsteinové a za jejich vlády získal po požáru 
v roce 1719 zámek svou dnešní podobu. V roce 1945 při ústupu 
německé armády zámek do základů vyhořel, avšak díky péči 
Spolku pro obnovu mikulovského zámku byl v 50. letech 
náročně opraven. K nejzajímavějším součástem zámku patří 
zámecká knihovna a sál předků.



Původní středověký hrad 
strážící vstup do města byl 
v 16. století za vlády pánů 
z Lipé přestavěn na honos-
ný renesanční zámek.  Jde 
o první z řady moravských 
arkádových zámků. Histo-
ricky nejcennější částí je 
nádvoří zdobené na třech 
stranách a ve třech pod-
lažích arkádami. K zámku 
přiléhá rozsáhlý anglický 
park. Od roku 2015 je 
v zámku otevřena stálá 
expozice unikátních děl 
ze sbírky Jana a Medy 
Mládkových.

Moravský Krumlov
Rozloha MPZ _ 49,5 ha
Počet památek _ 16 (z toho 11 v MPZ)
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www.mkrumlov.cz



Zámek Oslavany, původně první ženský 
cisterciácký klášter na Moravě „Vallis  
s. Mariae“; (Údolí Mariino), založen 
v roce 1225 Heilwidou ze Znojma. 
V roce 1228 vysvěcen za přítomnosti 
krále Přemysla Otakara I.a jeho rodiny. 
V 16.stol. přestavěn na renesanční 
zámek rodem Althanů. Dnes v majetku 
Města Oslavany.

Oslavany

www.oslavany-mesto.cz

Rozloha obce _ 1868 ha
Počet památek _ 12

9



Dominantou města Rosice, ležícího asi 20 km na západ 
od Brna, je zámek na kopci, nad soutokem Bobravy 
s Říčanským potokem. Poloha sama svědčí o původně 
ochranném charakteru objektu, který byl přestavěn 
z gotického hradu na zámek na přelomu 16.–17. století.

Rosice

www.kic.rosice.cz
www.rosice.cz

Rozloha obce _ 1274 ha
Počet památek _ 15
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Strážnice

www.straznice-mesto.cz

Rozloha MPZ _ 63 ha
Počet památek _ 23 (z toho 23 v MPZ)
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Strážnický zámek byl vybudován ve 13. století jako vodní 
hrad na ochranu zemských hranic. Moravský rod pánů 
z Kravař provedl jeho první přestavbu v zámek a vybudoval 
západní křídlo. Významnými majiteli byli v 16. století 
Žerotínové, kteří nechali přistavět východní a spojovací 
severní křídlo zdobené renesančními arkádami. V 17. století 
bylo panství zkonfiskováno císařskou korunou a prodáno 
plukovníku císařského vojska Františkovi, svobodnému 
pánu z Magni. Zámek tvoří tři trojpatrová křídla kolem 
obdélníkového nádvoří otevřeného k jihu na hlavní osu parku 
a kruhová vyhlídková věž. Svou dnešní novorenesanční 
podobu s prvky klasicismu získal v polovině 19. století.



Veselí nad Moravou

www.tic-veseli.cz
www.veseli-nad-moravou.cz

Rozloha MPZ _ 48,5 ha
Počet památek _ 30 (z toho 14 v MPZ)
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Kostel sv. Andělů strážných je velmi významná barokní památ-
ka spojená s tehdejšími majiteli veselského panství manžely 
Želeckými z Počenic. Zakládací listina pochází z července 1714,  
vlastní stavební práce začaly v roce 1717. První Servité byli 
do kláštera uvedeni v srpnu 1732. Nedokončený kostel byl 
vysvěcen 25. října 1739, práce na něm ukončeny až v roce 1764. 
V listopadu 1784 byl klášter Josefem II. zrušen. Kostel byl v roce 
1858 prohlášen za farní.



Vyškov

www.vyskov-mesto.cz

Rozloha MPZ _ 22 ha
Počet památek _ 42 (z toho 28 v MPZ)
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Stavba renesanční budovy radnice byla zahájena v době rozkvětu 
města roku 1568. Dokončena byla již v roce 1569. V přízemí jsou 
zachována tři křížově zaklenutá pole podloubí, před které je 
předsazena radniční věž. Schodištěm přístupná je radní síň užívána 
v současnosti jako obřadní síň. Tato místnost je křížově zaklenutá 
a má barokní štukovou výzdobu.  Současná věž je provedena podle 
návrhu arch. Klaudia Madlmayera z důvodu její obnovy po válečném 
poškození v roce 1945. 



Rotunda sv. Kateřiny 
byla postavena na konci 
11. století jako velko-
farní kostel v centru 
předhradí znojemského 
hradu. Její význam 
spočívá především 
v její freskové výzdobě, 
na níž je kromě biblic-
kých motivů zobrazena 
dynastická legenda 
o povolání Přemysla 
Oráče na český trůn 
a portrétní galerie 
nejstarších českých 
a moravských Přemy-
slovců. Unikátní stavba 
evropského významu  
byla v roce 1962 
prohlášena národní 
kulturní památkou.

Znojmo

tic@znojemskabeseda.cz
www.znojmocity.cz

Rozloha MPR _ 50,1 ha
Počet památek _ 215 (z toho 167 v MPR)
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18. dubna – Mezinárodní den památek a sídel (MDPS)

Den, kdy členské státy UNESCO organizují akce, které slouží k populari-
zaci a propagaci významu zachování památek a historických sídel v zájmu 
zachování kontinuity kultury a civilizace. 

Poprvé byl tento den slaven v roce 1983 v Tunisu. Na návrh delegací  
Tunisu, Alžíru, Senegalu, Francie, Pákistánu, Mexika a Brazílie byla 
 v Paříži v listopadu 1983 přijata Generální konferencí UNESCO rezoluce,  
jíž členské státy UNESCO vyhlásily 18. duben Mezinárodním dnem 
památek a sídel. V naší zemi se této iniciativy ujal Český národní komitét 
ICOMOS, který k příležitosti oslavy MDPS uspořádal v letech 1991–1995 
semináře pro odbornou veřejnost. 

Význam MDPS pro propagaci svých cílů a svého poslání si brzy po svém 
založení uvědomilo i SHS ČMS. Ale trvalo dlouhých pět let, než mohl být 
od roku 1996 každý 18. duben i v naší zemi spojován s prestižní oslavou 
svátku památek a historických sídel, při níž dochází ke šťastnému spojení 
oslavy MDPS s ceremonielem udělování cen za úspěšné počiny v oblasti 
péče o památky – udělování titulu Historické město roku.




