Bystré
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Bysterská radnice tvoří
spolu s chrámem „srdce“
bysterské Podkovy. V jejím
interiéru je sídlo městského
úřadu. V krásné obřadní síni
se odehrávají všechny důležité
události města - vítání nových
občánků do života, uzavírání
manželství, vítání hostů
partnerských obcí a svých
rodáků. První radní dům
stavěli purkmistr a konšelé
v roce 1560. Tento dům byl
z části zděný a z části dřevěný
a jeho součástí byla městská
šatlava.

www.bystre.cz

Rozloha MPZ _ 32 ha
Počet památek _ 17 (z toho 14 v MPZ)

Dašice
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Rozloha MPZ _ 27 ha
Počet památek _ 17 (z toho 17 v MPZ)

Dašice leží v rovinaté krajině polabské nížiny při obou
březích řeky Loučné asi 10 km východně od Pardubic.
Jádro města tvoří náměstí T. G. Masaryka, které
svou velikostí a úpravou upoutá každého návštěvníka
Dašic. Je lemováno měšťanskými domy z přelomu
18. a 19. století. Dašice se mohou pochlubit několika
zajímavými stavebními památkami, např. barokním
kostelem Narození P. Marie a novorenesančním
objektem vodního mlýna.

www.dasice.cz

Heřmanův Městec
Rozloha MPZ _ 67 ha
Počet památek _ 9 (z toho 9 v MPZ)
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Mezi místa, která byste měli v Heřmanově Městci
navštívit, bezpochyby patří heřmanoměstecká synagoga
a židovská škola. Budova synagogy byla z původní barokní
podoby do nynější novorománské přestavěna v roce
1871. Projektantem i stavitelem byl známý východočeský
architekt František Schmoranz. Zchátralé objekty
byly zrekonstruovány, uvedeny do své původní podoby
a slavnostně otevřeny v listopadu 2001. Dnes slouží
především kulturní a výstavní činnosti.

www.hermanuv-mestec.cz

Hlinsko
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Rozloha MPZ _ 2,85 ha
Počet památek _ 23 (z toho 18 v MPZ)

Památková rezervace lidové architektury
Betlém Hlinsko byla vyhlášena v roce
1995. Důvodem bylo zachování jedinečného
urbanistického celku roubených domků
drobných řemeslníků ve středu města,
které zde byly postaveny ve druhé polovině
18. století. Žily zde především rodiny hrnčířů
a tkalců, dále truhláři, hračkáři, sedláři,
ševci nebo řezníci. V roce 1989 se podařila
zachránit alespoň část objektů a od tohoto
roku je Betlém součástí SLS Vysočina.

www.hlinsko.cz

Chrast
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Rozloha MPZ _ 15,6 ha
Počet památek _ 17 (z toho 8 v MPZ)

Barokní zámek neodmyslitelně patří k chrasteckému
náměstí. Bývalé sídlo královéhradeckých biskupů bylo
budováno od roku 1580, svou barokní podobu získal
při přestavbě v 18. století. Součástí zámeckého komplexu
je zámecká zahrada s množstvím vzácných dřevin.

www.mestochrast.cz

Chroustovice
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Rozloha MPZ _ 52 ha
Počet památek _ 9 (z toho 5 v MPZ)

Městys Chroustovice – nejzajímavějšími historickými
stavbami jsou místní zámek a kostel Sv. Jakuba
Většího. Původně renesanční zámek z 16. století
prošel barokní a rokokovou přestavbou a po požáru
v 19. století dostal pseudobarokní podobu. V současné
době je v zámku sídlo Odborného učiliště. Nynější
kostel sv. Jakuba pochází z roku 1744 a byl vybudován
nákladem hraběnky Terezie Kinské, manželky hraběte
Leopolda Kinského, majitele panství chroustovického.

www.obec-chroustovice.net

Chrudim
Rozloha MPZ _ 42 ha
Počet památek _ 85 (z toho 71 v MPZ)
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Město Chrudim se může pochlubit jednou z největších
městských památkových zón ve východních Čechách.
Má zachovanou středověkou strukturu s památkově
významnou zástavbou se starými hradbami. Mezi
nejkrásnější dominanty patří trojlodní novogotický
arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo
renesanční Mydlářovský dům. Chrudim získala titul
Historické město roku 2013.

www.chrudimsky.navstevnik.cz
www.chrudim.eu

Jablonné nad Orlicí
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Rozloha MPZ _ 8,79 ha
Počet památek _ 20 (z toho 17 v MPZ)

Největší pýchou Jablonného je zrekonstruované náměstí
s nejpočetnějším souborem poloroubených domů
v Čechách. Návštěvníky historického náměstí upoutá
dřevěná čtyřmetrová lžíce. Nad náměstím se tyčí kostel
sv. Bartoloměje spolu s farou. Na milovníky sportu
čeká na území města stezka „Po stopách mlsného
medvěda“, na kterou navazují turisticky značené cesty
do okolí. Občerstvit se lze v různých zařízeních, žíznivým
doporučujeme návštěvu místního pivovaru.

www.jablonneno.cz

Jevíčko
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Rozloha MPZ _ 20,14 ha
Počet památek _ 28 (z toho 16 v MPZ)

Jevíčko je centrem úrodné
Malé Hané. Vzniklo v 1. polovině
13. století a v roce 1258 bylo
povýšeno Přemyslem Otakarem II.
na město královské. Dodnes se
může pyšnit typickým okrouhlým
půdorysem se čtvercovým
náměstím. Dochovala se i část
středověkých hradeb s městskou
věží. Ta byla postavena ve 14. století.
Do dnešní podoby na 50,5 m zvýšena
ve století šestnáctém. Od roku 1709
začala věž sloužit také jako zvonice.
Z původních zvonů se dochoval
pouze největší „Maria“ z roku 1509
o váze 1680 kg (ostatní byly svěšeny
během obou světových válek).

www.jevicko.cz

Králíky
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Rozloha MPZ _ 20 ha
Počet památek _ 30 (z toho 19 v MPZ)

Město Králíky má významné historické centrum, se stále
patrnými původními starobylými rysy středověkého urbanismu,
které je MPZ s několika kulturními památkami. Vedle něj je
chloubou Králík klášter s poutním chrámem, spojený s městem
dominantní alejí. Město a jeho okolí, plné přírodních krás, je
dodnes také místem s nebývalou koncentrací zpřístupněných
památek na velmi složitou dobu před i po II. sv. válce, zejména
pevnostních objektů z let 1935–1938.

www.muzeumkraliky.cz
www.kraliky.eu

Lanškroun
11

Rozloha MPZ _ 20,65 ha
Počet památek _ 20 (z toho 14 v MPZ)

Náměstí Jana Marka Marků, pojmenované
po velkém renesančním polyhistorovi, zakladateli
spektroskopie a lanškrounském rodáku, může
nabídnout mnoho lákadel. Dominantou je
bezpochyby renesanční radnice, jejíž vnější zdi
jsou zdobeny psaníčkovou technikou, tzv. sgrafity.
Vedle radnice je umístěna krásná kašna s delfíny.
Na horní straně náměstí můžeme vidět secesní
budovu Okresního zastupitelstva a budovu bývalé
pošty. Na pravé straně náměstí je novorenesanční
budova lanškrounského gymnázia.

www.lanskroun.eu

Letohrad
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Rozloha MPZ _ 21,4 ha
Počet památek _ 44 (z toho 30 v MPZ)

Barokní zámek se nachází na jihovýchodě Václavského náměstí,
je dominantní stavbou v historickém jádru města. Jeho nejstarší
část vznikla v roce 1681 za H. J. Vitanovského přestavbou původní
tvrze z roku 1554. K zámku přiléhá vrcholně barokní kostel a obě
stavby se pyšní výjimečnou štukovou výzdobou. Navazuje na ně
přírodně krajinářský park se vzácnou květenou.

www.info.letohrad.eu
www.letohrad.eu

Litomyšl
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Rozloha MPR _ 24 ha
Počet památek _ 196 (z toho 182 v MPR)

Nejvýznamnější částí MPR je zámecký areál, který je od roku 1999
na Seznamu UNESCO. Nejkrásnější pohled na celý areál je z Andělské
vyhlídky chrámu Nalezení sv. Kříže. Zámecké návrší prošlo v minulých
letech zásadní revitalizací a rozhodně stojí za vidění. Jeden den
na prohlídku Litomyšle nestačí, doporučujeme přenocování přímo
v památce UNESCO – v těsné blízkosti Rodného bytu B. Smetany jsou
pro vás připraveny různé kategorie ubytování.

www.unesco-czech.cz
www.litomysl.cz

Luže
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Rozloha MPZ _ 29,4 ha
Počet památek _ 13 (z toho 13 v MPZ)

Poutní chrám Panny Marie
Pomocnice na Chlumku v Luži.
Barokní kostel postaven v letech
1690–1695 italským architektem
G. B. Alliprandim podle plánu
P.I.Bayera. Zakladatelkou poutního
místa na Chlumku v Luži byla Marie
Maxmiliána Eva Terezie hraběnka
ze Žďáru (1633–1690), provdaná
za Jindřicha Viléma Slavatu
z Košumberku (†1654) a později
za Františka Kryštofa Hieserla
z Chodů (†1666).

www.luze.cz

Moravská Třebová
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Rozloha MPR _ 17,5 ha
Počet památek _ 113 (z toho 99 v MPR)

Moravská Třebová leží na pomezí Čech a Moravy. Město založil
v polovině 13. století Boreš z Rýzmburka jako typické kolonizační
město s pravidelným půdorysem náměstí. Největšího rozkvětu
se jí dostalo v období vlády pánů z Boskovic a Ladislava Velena
ze Žerotína (1486-1622), kdy byla centrem humanistické
vzdělanosti a získala přízvisko Moravské Athény. Z této doby se
dochovala i jedna z nejstarších renesančních památek na sever
od Alp, zámecký portál z roku 1492.

www.moravskatrebova.cz

Pardubice
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Rozloha MPR _ 25,2 ha
Počet památek _ 178 (z toho 135 v MPR)

Skví se jako Pardubice – rčení z dob pánů z Pernštejna, kterým
město vděčí za historické jádro s malebným renesančním náměstím.
Dílem Pernštejnů je i unikátní přestavba bývalého hradu na zámek
obehnaný mohutným opevněním. Zámek je v mnoha ohledech
výjimečný - najdete zde nejstarší akt v českých dějinách výtvarného
umění, Rytířské sály s nejstaršími renesančními nástěnnými
malbami v Čechách, tajný kryt civilní obrany nebo unikátní
Pernštejnskou truhlu.

www.ipardubice.cz
www.pardubice.eu

Polička
Rozloha MPZ _ 22,9 ha
Počet památek _ 95 (z toho 95 v MPZ)
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Město Polička leží v krajině Českomoravské vrchoviny
ve výšce 555 m nad mořem. Mezi „poličská nej“ patří
mohutné kamenné hradby, které v délce 1220 m
obepínají celé historické jádro města, rodná světnička
Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, barokní
morový sloup a radnice na náměstí. Městu Poličce
patří i nedaleký hrad Svojanov, který stojí za návštěvu.

www.icpolicka.org
www.policka.org

Předhradí
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Rozloha MPZ _ 4 ha
Počet památek _ 9 (z toho 9 v MPZ)

Hrad Rychmburk s historickým
předhradím - foto David Skala,
nejvýznamnější památka v obci

www.predhradi.cz

Slatiňany
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Rozloha obce _ 1560 ha
Počet památek _ 24

Město Slatiňany se díky své bohaté a různorodé nabídce
atraktivit řadí mezi jedna z nejnavštěvovanějších míst
v Pardubickém kraji. Můžete zde navštívit například
Interaktivní muzeum starokladubského koně Švýcárna
a v jeho těsné blízkosti dětmi oblíbenou miniaturu Kočičí
hrádek. Nachází se zde také zámek s hipologickým
muzeem a anglickým parkem, či hřebčín proslavený
chovem starokladrubských vraníků.

www.infocentrum.slatinany.cz
www.slatinany.cz

Svitavy
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Rozloha MPZ _ 14,7 ha
Počet památek _ 87 (z toho 71 v MPZ)

Stará radnice a dům
U Mouřenína – radnice
z roku 1538 a dům
U Mouřenína z roku
1554 jsou nejstaršími
měšťanskými domy
svitavského náměstí
s typickou renesanční
podobou, v případě
radnice pod barokní
přestavbou. V posledních
dvou letech byly obě
dominanty opraveny.

www.ic.svitavy.cz
www.svitavy.cz

Vysoké Mýto
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Rozloha MPZ _ 28 ha
Počet památek _ 52 (z toho 41 v MPZ)

Kostel sv. Vavřince byl
pravděpodobně založen
ve 2. pol. 13. st. Jeho
interiér pokrývá unikátní
secesní fresková výzdoba
a zdobí jej barokní oltářní
obraz Nanebevzetí Panny
Marie od Petra Brandla,
který je největším
malířovým obrazem
(703 x 296 cm) v českých
zemích. V kostele se
nachází i pozoruhodná
cínová křtitelnice z roku
1499.

infocentrum.vysoke-myto.cz
www.vysoke-myto.cz

Žamberk
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Rozloha MPZ _ 18 ha
Počet památek _ 40 (z toho 14 v MPZ)

Malebné město s památkami
a kvalitním zázemím pro
turisty, zajímavou historií,
skvělými kulturními akcemi
a krásnou přírodou – to je
Žamberk, brána Orlických
hor. Dominantou města
je kostel sv. Václava
a Tyršova rozhledna zvaná
Rozálka. Návštěvníky zve
Městské muzeum Žamberk
i Domek Prokopa Diviše,
Muzeum starých strojů
a technologií i Hasičské
muzeum. Žamberk je
výchozím místem pro pěší
i cyklo turistiku za přírodou,
památkami i blízkou
Pastvinskou přehradou.

www.zamberk.cz

18. dubna – Mezinárodní den památek a sídel (MDPS)
Den, kdy členské státy UNESCO organizují akce, které slouží k popularizaci 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.

