
www.brtnice.cz

Rozloha MPZ _ 19,63 ha
Počet památek _ 39 (z toho 29 v MPZ)

Brtnice se nachází v srdci Vysočiny, na březích 
stejnojmenné říčky. Název je odvozen od brtí, 
tedy dutin stromů, v nichž včely shromažďovaly 
med. První zachovaná písemná zmínka o Brtnici 
je z roku 1234. Matyáš Korvín ji v roce 1486 
povýšil na městečko a udělil právo dvou trhů 
ročně. V průběhu staletí Brtnici spravovaly 
dva významné rody, a to rod pánů z Valdštejna 
a italský rod z Colllalta a San Salvatore.  
V roce 2000 byl Brtnici udělen statut města.

Brtnice
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Původní osada Brod existovala 
pravděpodobně již ve XII. století. 
Byla založena na řece Sázavě při 
tzv. Haberské stezce spojující Vídeň 
s Prahou. Počátek rozvoje města 
spadá do poloviny XIII. století, kdy 
vlastník města, Smil z Lichtenburka, 
započal v okolí dobývat stříbro.  
První zmínka o městě je z roku 1256. 
Od konce XIII. století bylo město 
nazýváno Německým Brodem, 
dle převažující národnosti svých 
obyvatel. Od roku 1945 nese název 
po významném novináři Karlu Havlíčku 
Borovském – Havlíčkův Brod.

mic.muhb.cz
www.muhb.cz

Rozloha MPZ _ 34 ha
Počet památek _ 96 (z toho  78 v MPZ)

Havlíčkův Brod
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K nejvýznamnějším památkám Chotěboře patří 
zámek. Byl postaven v letech 1701–2 Vilémem 
Leopoldem Kinským. Původně zde stála tvrz.  
Při přestavbě na zámek byly využity sklepy 
a zbytky tvrze. Vznikla jednopatrová čtyřkřídlá 
budova s arkádami na nádvoří. Součástí zámku 
je kaple sv. trojice. Kolem zámku je anglický 
park. Posledními majiteli jsou Dobrzenští, 
kterým byl zámek v roce 1992 vrácen. V zámku  
je umístěno městské muzeum.

www.icchotebor.cz
www.chotebor.cz

Rozloha MPZ _ 39,3  ha
Počet památek _ 18 (z toho 14 v MPZ)

Chotěboř
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www.jaromericenr.cz

Jaroměřice nad Rokytnou jsou známy 
hlavně díky zámeckému baroknímu areálu 
ve stylu francouzských Versailles, který 
kromě budovy zámku zahrnuje chrám  
sv. Markéty a rozsáhlý zámecký park.

Rozloha MPZ _ 27 ha
Počet památek _ 25 (z toho 14 v MPZ)

Jaroměřice nad Rokytnou 4



www.tic.jemnice.cz
www.mesto-jemnice.cz

Rozloha MPZ _ 40 ha
Počet památek _ 47 (z toho 35 v MPZ)

Starobylé město Jemnice se dá také nazvat městem 
památek, zeleně, tradic a čaje. Nejvyšší vážnosti 
Jemnice požívala v letech 1227–1530, kdy byla 
městem královským. Na tuto dobu vzpomínáme 
i v rámci každoroční historické slavnosti zvané 
Barchan. Její jádro – Běh o Barchan – je součástí 
národního kulturního dědictví.

Jemnice

5



tic.jihlava.cz
www.jihlava.cz

Rozloha MPR _ 40 ha
Počet památek _ 265 (z toho 216 v MPR)

Hranolová branská věž Matky 
Boží, pocházející z 2. poloviny  
14. století, je symbolem 
starobylosti města Jihlavy. 
Krajské město Jihlava bylo, 
v souvislosti s rozvojem těžby 
stříbrných rud, založeno roku 
1240 českým králem Václavem I.  
Historické jádro města nese 
významný soubor památek 
architektury z období rané 
i pozdní gotiky a renesance 
s výjimečnou rozlohou náměstí, 
které je 3. největší v České 
Republice. 

Jihlava
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www.jimramov.cz

Rozloha MPZ _ 10 ha
Počet památek _ 49 (z toho 26 v MPZ)

Socha sv. Jana Nepomuckého 
z roku 1712 patří mezi nejstarší 
v regionu. Dala ji zhotovit 
baronka z Nübern. Socha stála 
původně před zámkem, později 
u katolického kostela a nyní 
stojí v centru náměstí před 
bývalou katolickou školou.

Jimramov
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www.kralicenosl.cz

Rozloha MPZ _ 5 ha
Počet památek _ 3 (z toho 3 v MPZ)

V sousedství kralické tvrze, kde se nalézala 
tiskárna českých bratří, byl v letech 1967–1969 
postaven Památník Bible kralické. Stalo se tak 
na základě urbanistického a architektonického 
návrhu Bohuslava Fuchse za přispění obce 
a místního Muzejního spolku pro uchování 
bratrských památek a tisků.

Kralice nad Oslavou
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www.infomb.cz
www.mbudejovice.cz

Rozloha MPZ _ 20,82 ha
Počet památek _ 18 (z toho 10 v MPZ)

Moravské Budějovice 9

Město Moravské Budějovice se rozprostírá 
v malebné mírně zvlněné krajině jihozápadní 
Moravy, na okraji Českomoravské vysočiny, 
protéká jím říčka Rokytka. K památkám patří 
barokně klasicistní zámek z 2. pol. 17. stol., 
zámecké konírny, kostel sv. Jiljí z 1. pol. 13. stol., 
kaple sv. Michala, farní areál s hradební zdí 
a baštou, částečně dochované opevnění města, 
areál bývalých masných krámů. V historickém 
centru města se zachovala řada měšťanských 
domů.



www.mks-namest.cz
www.namestnosl.cz

Rozloha MPZ _ 36 ha
Počet památek _ 16 (z toho 10 v MPZ)

Náměšť nad Oslavou 10

Malebné město Náměšť nad Oslavou se rozkládá po obou březích 
řeky Oslavy. Historickými dominantami města jsou renesanční 
zámek, kamenný most přes řeku Oslavu s 20 barokními sochami, 
kostel Sv. Jana Křtitele, špitálek Sv. Anny s kaplí a hrobka 
Haugwitzů. Turisty vyhledávaná je Divoká Oslava, část řeky 
s téměř nedotčenou přírodou. Mezinárodně ceněnou akcí jsou 
Folkové prázdniny, festival hudby, tvůrčích dílen, workshopů 
a seminářů, který se koná každoročně poslední týden v červenci.



ic.nmnm.cz/turistika/
www.nmnm.cz

Katolický kostel je zasvěcený svaté Kunhutě. Nejstarší 
částí kostela je gotický presbytář z konce 14. století. 
V dalším století byla přistavěna loď a v 16. století věž, 
jak dokládá ve zdi u sakristie zabudovaný pamětní 
kámen s erbem majitele panství Viléma Dubského  
z  Třebomyslic. Černá kaple pochází z r. 1739. Jednalo 
se o bývalou sakristii. Na stěnách jsou vyobrazeny 
barevné fresky „poslední věci člověka“.

Nové Město na Moravě 11

Rozloha MPZ _ 17,8 ha
Počet památek _ 39 (z toho 29 v MPZ)



Hrad zal. ve 13. stol., v 16. stol. přestavěn na zámek. Poč. 18. stol.  
se mění v klášter s kostelem sv. Václava, plány od K. I. Dientzenhofera. 
Za Josefa II. byl klášter zrušen a budova je opět zámkem. V r. 1864 
se zde narodil básník Antonín Sova. Zámek vlastnila do r. 1945 rodina 
Weiss von Tessbach, po té stát. správa a od r. 1947 do r. 1992 v něm byla 
voj. posádka. Od r. 1997 je zámek města. Je zde MÚ Pacov, Měst. Muz. 
A. Sovy, Měst. knihovna a IC.

www.zamekpacov.cz/cs/s/informacni-centrum
www.mestopacov.cz

Rozloha MPZ _ 488 ha
Počet památek _ 38 (z toho 30 v MPZ)

Pacov
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www.pelhrimovsko.cz
www.mupe.cz

Rozloha MPR _ 78 ha
Počet památek _ 78 (z toho 48 v MPR)

Pelhřimov

MPR Pelhřimov byla vyhlášena v roce 1969. Snímek ukazuje 
nejtypičtější pohled z Masarykova nám. na dominantu města – 
kostel Sv. Bartoloměje přes kašnu. Měšťanské domy s podloubím 
jsou v pravé straně záběru se štíty barokními až klasicistními,  
na levé straně moderní z 80. let 20. století a kubistický Fárův dům 
od architekta Pavla Janáka z let 1913–1915. Uprostřed je pozdně 
renesanční Šrejnarovský dům s expozicí rodiny Lipských.
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www.pocatky.cz

Rozloha MPZ _ 1,4 ha
Počet památek _ 27 (z toho 16 v MPZ)

Rodný dům Otokara Březiny 
zakoupil otec básníka a jeho 
současná podoba je z roku 
1821. Obytný prostor byl v patře, 
v přízemí byla ševcovská dílna, 
kde básníkův otec, ševcovský 
mistr, zaměstnával 2–3 učedníky 
a 2–3 tovaryše. Dům byl opraven 
v roce 2014.

Počátky
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www.infocentrumpolna.cz
www.mesto-polna.cz

Rozloha MPZ _ 0,25 ha
Počet památek _ 61 (z toho 61 v MPZ)

Město Polná leží v srdci 
Českomoravské vrchoviny. 
Původní ves vznikla 
pravděpodobně mnohem 
dříve, ale nejstarší písemnou 
zprávu známe z roku 1242.  
Kolem roku 1325 byl 
dostavěn hrad Polná, který 
měl v době panování Jiříka 
z Poděbrad význam pro 
celé české království. Dnes 
je Polná velmi příjemným 
městem s bohatým 
kulturním a společenským 
životem a s památkami, 
které stojí za zhlédnutí. 
Polná získala titul  
Historické město roku 2006.

Polná
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www.kzmpribyslav.cz
www.pribyslav.cz

Rozloha MPZ _ 2,1 ha
Počet památek _ 17 (z toho 8 v MPZ)

Přibyslav
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Významnou památkou 
v Přibyslavi je jezdecká socha 
Jana Žižky od Bohumila Kafky 
v parku přibyslavského zámku. 
Kafka, žák Josefa Václava 
Myslbeka, byl v r. 1931  
osloven porotou soutěže 
na návrh Žižkova pomníku 
v Praze na Vítkově. Bohumil 
Kafka k návrhu přistoupil 
velice zodpovědně, se snahou 
o maximální historickou 
věrohodnost. Přibyslavská 
jezdecká socha Jana Žižky 
vznikla jako menší zkušební 
odlitek v roce 1935, k jehož 
výrobě pravděpodobně sloužil 
původní Kafkův sádrový model.



www.telc.eu/turista
www.telc.eu

Telč
Rozloha MPR _ 36,12 ha       Rozloha MPZ _ 11,55 ha
Počet památek _ 139 (z toho 86 v MPR a 15 v MPZ)

17

Malebné město uprostřed Českomoravské vrchoviny 
láká své návštěvníky do již zapomenutých časů. Město 
nabízí živé setkání se všemi stavebními slohy minulého 
tisíciletí. Náměstí se zámkem tvoří jedinečný historicky 
architektonický komplex, který je od roku 1992 zapsán 
na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Krajina se značenými cestami, cyklotrasami 
i hipostezkami vám obohatí všední život, ve kterém 
najdete inspiraci pro volný čas.



www.visittrebic.eu
www.trebic.cz

Rozloha MPZ _ 44,6 ha
Počet památek _ 91 (z toho 60 v MPZ)

Třebíč
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Třebíč spojuje svou historii se založením benediktýnského kláštera 
v roce 1101. Soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky 
sv. Prokopa v Třebíči je kromě jedinečných architektonických 
a urbanistických hodnot i unikátním příkladem blízkého soužití 
křesťanské a židovské kultury od středověku do 20. století. Bazilika 
sv. Prokopa byla vystavěna v polovině 13. století v přechodném 
románsko-gotickém stylu. 



www.trest.cz

Rozloha MPZ _ 53,7 ha
Počet památek _ 33 (z toho 22 v MPZ)

Město Třešť leží v kraji 
Vysočina na trase mezi 
Jihlavou a Telčí. První 
písemnou zmínkou tohoto 
šestitisícového města je 
roku 1349 připomínán 
kostel sv. Martina. Třešť 
je proslulá zejména svojí 
více jak dvousetletou 
betlemářskou tradicí, 
díky níž získala přídomek 
„město betlémů“. 
Zajímavostí jsou největší 
sluneční hodiny, které 
se tyčí na nám. T. G. 
Masaryka. Již více jak 
padesát let Třešť hostí 
krajskou postupovou 
přehlídku ochotnických 
divadel – Třešťské 
divadelní jaro.

Třešť
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www.bitessko.com
www.vbites.cz

Rozloha MPZ _ 11,2 ha
Počet památek _ 25 (z toho 11 v MPZ)

V nejvyšším místě městské památkové zóny se 
nachází opevněný farní kostel Sv. Jana Křtitele. 
Doložen je k roku 1240 a svého stavebního vrcholu 
dosáhl k roku 1501 přestavbou na kostelní tvrz 
mistrem Pavlem Zickerem. Obranná funkce kostela 
zanikla v důsledku požáru roku 1762. Do dnešních 
dnů zní čtyři zvony ze 16. století, z nichž jeden ulil 
zdejší Václav Konvář v roce 1568. Areál kostelní tvrze 
je ojedinělou stavební památkou opevněné sakrální 
architektury. 

Velká Bíteš
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www.turistikavm.cz
www.velkemezirici.cz

Rozloha MPZ _ 39,75 ha
Počet památek _ 70 (z toho 43 v MPZ)

Velké Meziříčí je malebné město s bohatou historií. Rozkládá se 
v údolí na soutoku řek Oslavy a Balinky, v těsné blízkosti dálnice D1. 
Samotný střed historického města je prohlášen památkovou zónou 
a nachází se zde řada významných památek, mezi které patří zámek, 
kostel sv. Mikuláše, radnice, synagogy a mnoho dalších. Je často 
vyhledávaným turistickým cílem. Nabízí velké množství kulturních,  
ale i sportovních, gastronomických a pracovních příležitostí.

Velké Meziříčí
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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.



Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací spo-
lečenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších 
souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu 
národního kulturního dědictví. 

EHD rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. 
Pro širokou veřejnost zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných 
památek, budov, objektů i prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo 
celé nepřístupné. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památ-
ky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem 
dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, 
vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, 
parníky atd. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy 
soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřej-
nosti nebo pouze příležitostně a částečně. 

Cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace.  
Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky,  
koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže 




