
Benediktinský klášter sv. Václava byl založen v polovině 14. stol. 
na místě staršího hradu. Dnešní stav je výsledkem vrcholně barokní 
přestavby z let 1728–1733, provedené podle projektu K. I. Dientzenhofera. 
Ten je také autorem návrhů výzdoby vnitřních prostor – prelatury, refektáře  
a knihovny, realizovaných vynikajícími umělci pražského baroku – 
štukatérem B. Spinettim, freskaři J. K. Kovářem a J. Hagerem, malíři  
J. P. Molitorem a F. A. Schefflerem.

Broumov
Rozloha MPZ _ 31,7 ha
Počet památek _ 72 (z toho 57 v MPZ)

www.broumov-mesto.cz
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www.ic.mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz

Rozloha MPZ _ 28,3 ha
Počet památek _ 19 (z toho 12 v MPZ)

Dobruška

Radnice   Nejvýznamnější 
budova města byla postavena 
po velkém požáru v roce 1565. 
Před požárem v roce 1806 byla 
její střecha dokonce pozlacena 
a spolu s věží kostelní zvonice  
zářila ve slunečních paprscích.  
Radnice sloužila jako sídlo 
městské samosprávy. 
Ve středověku zde zasedal 
i hrdelní soud. Po poslední 
rekonstrukci byla v prostorách 
radnice upravena reprezen- 
tativní obřadní síň. V radnici 
jsou instalovány prvotiny 
světově proslulého malíře 
Františka Kupky a expozice 
věnované hrdelnímu právu, 
dílu kronikáře a malíře Aloise 
Beera, a vystoupíte-li až 
na radniční ochoz, budete 
odměněni výhledem na krásu 
panoramatu Orlických hor.
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www.hostinne.info

Hostinné je malebné podkrkonošské město založené kolem 
roku 1270. Po požáru v roce 1610 bylo renezančně přestavěno 
italským stavitelem C. Valmadim. Centrum města tvoří náměstí 
s měšťanskými domy a podloubím z 16.–18. století. Zajímavostí  
je renezanční radnice s postavami dvou obrů z roku 1525.  
Barokním skvostem je areál bývalého františkánského kláštera, 
který je jedinou dochovanou stavbou bavorského stavitele  
Wolfganga Dientzenhofera v Čechách. V jeho prostorách se  
nachází Galerie antického umění a historická expozice města.  

Rozloha MPZ _ 23 ha
Počet památek _ 47 (z toho 45 v MPZ)

Hostinné
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Rozloha MPR _ 26,8 ha       Rozloha MPZ _ 152,7 ha
Počet památek _ 263 (z toho 201 v MPR a 43 v MPZ)

www.hkinfo.cz
www.hradeckralove.org

MPR – původně středověké  
město obehnané hradbami  
na soutoku Labe a Orlice osídlené 
od nepaměti s památkami gotiky 
(katedrála Sv. Ducha), renesance 
(Bílá věž), baroka (kaple  
Sv. Klimenta, kostel Nanebevzetí 
P. Marie), klasicismu (radnice)  
i z poč. 20. stol. (záložna).  
MPZ – moderní město okolo MPR
postavené po zbourání barokní
architekty (J. Kotěra, J. Gočár,  
F. Sandr, O. Liska, J. Rejchl,
B. Sláma, O. Novotny a další)
za starosty F. Ulricha.

Hradec Králové

4



Rozloha MPZ _ 22,4 ha
Počet památek _ 245 (z toho 245 v MPZ)

www.jaromer-josefov.cz

Chrám sv. Mikuláše. Chrám z pozdní jagellonské 
gotiky zdobí barokní oltář od Martina Krupky a krypta 
s mumiemi jaroměřských měšťanů. Ke kostelu přiléhá 
zvonice s bránou, kterou ve středověku procházela 
tzv. Polská cesta. Chrám v průběhu staletí několikrát 
vyhořel. Chrám patří mezi přední sakrální stavby 
vrcholné české gotiky a byl součástí městského 
opevnění. 

Jaroměř
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www.jicin.cz

Valdštejnská lodžie je unikátní raně barokní památka, 
kterou nechal v letech 1627–1632 stavět vévoda Albrecht 
z Valdštejna. Do okolí se otevírá mohutnými arkádami 
s velkolepou terasou. K ní přiléhá čestný dvůr a rozsáhlý 
park s grottou. Mnoho let se tomuto objektu nepodařilo 
vtisknout konkrétní podobu využití. Dnes už je plně 
programově funkční a poprvé v novodobé historii je zde 
prováděna systematická stavební obnova, která vrací 
areálu jeho genius loci.  

Rozloha MPR _ 12 ha
Počet památek _ 106 (z toho 74 v MPR)

Jičín
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Rozloha VPZ _ 90,3 ha
Počet památek _ 39 (z toho 39 v VPZ)

www.krinice.cz

Křinice

7

Vesnice byla založena r. 1255 jako součást  
klášterního panství. Křinice dokládají, stejně jako  
i ostatní vesnice Broumovska, selskou osidlovací  
strukturu ve formě uzavřených dvorů, tj. že k dvoru 
přináležející pozemky se táhnou v širokém pruhu od 
hospodářských budov směrem k hranicím obecního 
katastru. Na polnosti a louky navazovaly lesy.



Zatímco barokní příběhy obvykle zázrakem začínají, 
příběh Kuksu jím končí. Celý areál se proměnil do krásy. 
Po staletích chátrání je zase jako nový. Zkuste majestátní  
Hospital Kuks s barokní lékárnou a bylinkovou zahradou,  
kaskádové schodiště s lázeňskými prameny, tajemné 
malby Tance smrti a slavné sochy Ctností a Neřestí. 
A také skvělou cyklostezku podél Labe. 
Zažijte barokní zázrak. Zkuste Kuks.

Rozloha MPR _ 40 ha
Počet památek _ 39 (z toho 38 v MPR)

www.zkuskuks.cz

Kuks
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www.infocentrum-nmnm.cz
www.novemestonm.cz

Rozloha MPR _ 10,6 ha
Počet památek _ 62 (z toho 51 v MPR)

Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují bylo založeno roku 1501. Po zničujícím 
požáru roku 1526 provedli Pernštejnové renesanční přestavbu 
města, která představuje perlu evropské architektury. Od roku 
1970 je historické jádro vyhlášeno městskou památkovou 
rezervací. Mezi nejvýznamnější kulturní památky patří zámek 
rodu Bartoň-Dobenín, kostel Nejsv. Trojice, věž Zázvorka 
a historická budova muzea. Město má zachované původní 
hradební opevnění s baštami a uličkami Zadomí.
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Rozloha MPZ _ 40 ha
Počet památek _ 41 (z toho 39 v MPZ)

www.opocno.cz

Opočno
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Dominantou Opočna je renesanční zámek obklopený anglickým 
parkem. Díky své architektuře, bohatým sbírkám obrazů, zbraní 
či národopisných exotik je právem jednou z nejnavštěvovanějších 
památek Královéhradeckého kraje. Pro svoji historickou 
i uměleckou hodnotu byl zámek prohlášen národní kulturní 
památkou.



www.info.rokytnicevoh.cz
www.rokytnicevoh.cz

Rozloha MPZ _ 15,8 ha
Počet památek _ 24 (z toho 12 v MPZ)

Novorenesanční pískovcová kašna se nachází ve středu 
rokytnického náměstí. Původně zde stávala kamenná kašna 
postavená v roce 1770. Jednalo se ovšem o kašnu suchou. 
Na vodní kašnu byla přestavěna v roce 1826. Její dnešní podoba 
pochází z roku 1886. V tehdejší době sloužila jako zdroj pitné vody 
a to až do roku 1912. V roce 2014–2015 prošla kašna generální 
rekonstrukcí.

Rokytnice v Orlických horách 11



Město Sobotka je nazýváno jižní branou Českého ráje. Každoročně 
se zde koná festival českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka 
a Sobotecký jarmark s festivalem uměleckých řemesel. Centrum 
Sobotky je městskou památkovou zónou se zachovalou lidovou 
architekturou, urbanisticky hodnotným náměstím, dominantním 
kostelem a dalšími stavebními památkami. Nad městem se 
nachází jedinečný lovecký zámek Humprecht ze 17. století.

Rozloha MPZ _ 19,6 ha
Počet památek _ 50 (z toho 45 v MPZ)

www.sobotka.cz

Sobotka
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Rozloha MPZ _ 12,6 ha
Počet památek _ 23 (z toho 4 v MPZ)

www.infocentrum-zacler.cz
www.zacler.cz

Žacléř
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Město Žacléř tvoří v nadmořské výšce 604 m východní bránu 
Krkonoš. Nad městem se již od středověku tyčí hrad, později 
zámek. Pod ním se rozvíjelo městečko, jehož historické jádro 
zůstalo zachováno. Dominantou náměstí je Mariánský sloup 
od sochaře Jiřího Františka Pacáka z r. 1725. Naleznete zde 
také Městské muzeum se stálou expozicí a interaktivními  
výstavami. Stopy po nálezu černého uhlí v r. 1570 můžeme  
stále spatřit na mnoha technických památkách.



Město Železnice se nachází na severovýchodní hranici Českého ráje  
5 km od Jičína. Četnými archeologickými nálezy je prokázáno osídlení  
železnické kotliny již od začátku šestého tisíciletí před naším letopočtem. 
Tyto nálezy jsou dnes vystaveny v archeologické expozici místního muzea. 
Dominantní stavbou města je kostel sv. Jiljí  s románskou hranolovou věží 
z 12. století. Po velkém požáru v roce 1826 bylo náměstí postaveno  
v jednotném klasicistním empírovém slohu. Centrum města je  
od roku 1990 památkovou zónou.

Rozloha MPZ _ 15,4 ha
Počet památek _ 32 (z toho 32 v MPZ)

Železnice
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https://muzeumzeleznice.webk.cz
www.zeleznice.net



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.




