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MĚSTO A ADRESA

Adamov,

NÁZEV PAMÁTKY

Stará huť u Adamova - Huť
Františka

VE DNECH EHD OTEVŘENA

01.09.2012-30.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 17.00 hod.

16.09.2012 10.00 - 14.00 a 15.00 - 17.00 hod.

Dřevěný kostelík sv. Paraskivy byl postaven jako pravoslavný v Nižním
Selišti na Podkarpatské Rusi. Stavba kostelíku byla zahájena v roce 1601 a
byla ukončena až za 40 let. Je vystavěn v architektonickém slohu rusínské
gotiky horního Potisí a je nejstarší svého typu na našem území.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.
16.09.2012 10.00 - 12.00 hod.

Jedná se o stavbu z počátku 12. století, později přestavěnou. V jižní stěně
se nachází zbytek pozdně románského portálu a torzo plastiky sv.
Martina. Ve věži můžete nalézt zvon "Poledník", pravděpodobně jeden z
nejstarších na Moravě. U kostela památník a rozárium Karoliny Meineke.
Kostel je jednou ze zastávek poutní cesty Via Sancti Martini.

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.
Blansko, Rodkovského 7

Blansko, Komenského 14

Dřevěný kostelík

Kostel sv. Martina

POPIS PAMÁTKY
Objekty Staré huti jsou umístněny v Josefovském údolí u Křtinského
potoka přibližně 3 kilometry východně od Adamova. Jsou pozůstatkem
hutnického komplexu, který zde nechal počátkem 18. století vybudovat
kníže Jan Adam z Liechtensteina. V roce 1971 byla zahájena rekonstrukce
areálu, který později převzalo TMB. Po dokončení v roce 1984 byla
otevřena i expozice. Památkový areál státní technické rezervace Stará huť
se rozkl

Filiální kostel Všech svatých je jednou z nejstarších staveb ve městě. Jedná
se o jednoduchou gotickou stavbu s plochostropní lodí. Uvnitř kostelíku
se nacházejí dva oltáře.
První archivní záznam o existenci kostela je z roku 1346, základy kostela
jsou kladeny do ranějšího období. Jde o pozdně gotickou původně
třívěžovou stavbu. Čtverhranná hlavní věž kostela s hodinami a zvony byla
původně vysoká 60 m.

Boskovice, Havlíčkova ul.

Kostel Všech svatých s ohradní zdí

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Boskovice, Masarykovo náměstí

Kostel sv. Jakuba staršího

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Boskovice, Havlíčkova ul. 995

Evangelický kostel

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Boskovice, Hradní 6

Zámek Boskovice

Nejmladší kulturní památka v Boskovicích, postavená v roce 1941 ve
funkcionalistickém stylu.
Stojí na místě původního dominikánského kláštera (stavěn v letech 168294), zrušeného v roce 1784. Krátkou dobu byl používán jako manufaktura
na barvivo, v roce 1819 byla zahájena jeho přestavba na zámek v
empírovém slohu. Byl otevřen r. 1826.

Židovský hřbitov

Vznikl v 1. polovině 17. století. Na ploše 1,5 ha se nachází cca 2500
stojících i ležících náhrobků. Nejstarší z nich je z roku 1640. Je tu pohřben
slavný rabín Samuel ha-Levi, nazývaný Macharit ha-Šekel.

Boskovice, Potoční ul.

08.09.2012-09.09.2012 8.00 - 20.00 hod.
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Boskovice, Hradní 7

Boskovice, Hradní 1

Hrad Boskovice

Muzeum Boskovicka

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Historie hradu se začala psát v polovině 13. stol. Tehdy hrad patřil do
majetku rodu pánů z Boskovic, jejichž erb se sedmizubým hřebenem se
později stal znakem města Boskovic. Z původně mohutné stavby se
dochovalo torzo hradního paláce.

12.09.2012 15.00 - hod.

Musejní spolek a vlastní muzeum bylo založeno už v roce 1905.
Archeologické, národopisné, přírodovědné a historické sbírky. Stálé
expozice: Proměny výroby na Boskovicku, Pravěk, Boskovické brázdy,
Lovecké zbraně.

Brno, Dominikánské náměstí 196/1 Nová radnice

09.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Brno, Nezamyslova 27

Židovský hřbitov v Brně-Židenicích

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Brno, Lazaretní

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v
Brně - Zábrdovicích

16.09.2012 7.30 - 17.00 hod.

Historie sahá do počátku 20. století, kdy byly do skály vyraženy tři dlouhé
sklepy, které sloužily jako sklad nápojů firmy Šmíd a Lowy. Po 2. světové
válce byly sklepy adaptovány pro potřeby protiletecké obrany. Kryt pro
450 osob měl sloužit především zástupcům města a civilní obrany.
Nová radnice (dříve Zemský či Stavovský dům) se nachází na
Dominikánském náměstí v komplexu barokních budov, které původně
sloužily pro potřeby zemské správy. Jako radnice budova slouží od roku
1935, kdy byl objekt upraven podle projektu Josefa Poláška jako
definitivní sídlo městských úřadů.
Největší židovský hřbitov na Moravě a jeden z nejkrásnějších a
nejudržovanějších v Evropě. Jedenáct tisíc náhrobků a 800 vzrostlých
dřevin spolu vzájemně vytváří nádherný harmonický celek. Je zde pohřben
rabín Richard Feder, Baruch Placzek, herec Hugo Haas, Hieronymus Lorm tvůrce lormovy abecedy.
Stavba raně barokního kostela pochází z let 1661 – 1669, je dílem
italského architekta G.P. Tencally. V letech 1753 – 55 byla přístavbou
kaple Panny Marie Čenstochovské rozšířena chrámová sálová dispozice o
centrálně řešený prostor. Kostel byl v minulosti součástí klášteštera
premonstrátů.

Brno , nám. Jakubské

Kostel sv. Jakuba v Brně

08.09.2012-16.09.2012 8.00 - 20.00 hod.

Pozdně gotické halové trojlodí, na jehož výstavbě se podílel mistr Anton
Pilgram. Městský farní kostel s bohatým uměleckým vybavením.

Brno, Husova ul.

Kryty pod hradem Špilberk

09.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
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Brno, Hanácká

Brno, Petrov

Brno, Holzova 4

Raně barokní poutní a farní kostel vystavěl v letech 1693-98 J. K. Erna. Po
prodloužení v letech 1804-06 bylo 1888-1890 průčelí kostela rozšířeno o
dvojici věží. Na oltáři je uchovávána milostná socha trůnící Madony s
dítětem, podle legendy zázračně nalezená v šípkovém keři (Matka Boží v
trní).

Kostel Zvěstování Panny Marie v
Brně - Tuřanech

Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně

Areál MHD v Brně-Líšni

09.09.2012 12.30 - 18.30 hod.
10.09.2012-14.09.2012 8.15 - 18.30 hod.
16.09.2012 12.30 - 18.30 hod.

Kostel na temeni petrovského kopce byl založen v 70. letech 12. století;
tuto dobu připomíná románská část krypty. Současná podoba kostela je
výsledkem složitého vývoje (dvě gotické stavební fáze, barokní přestavby v
letech 1651-52 a 1743-46, novogotické úpravy kolem roku 1900).

01.09.2012-30.09.2012

Veřejně přístupný depozitář městské hromadné dopravy (MHD) se
nachází v městské části Brno-Líšeň, východně od centra Brna, v prostoru
bývalého nádraží místní dráhy. Areál se rozkládá na ploše více než 1,5 ha.
Základem sbírky městské hromadné dopravy se stalo 12
provozuschopných historických tramvají, převzatých od Dopravního
podniku města Brna v roce 1971. Pro výstavbu muzejního areálu byl
vybrán nevyužívaný prostor nádraží bývalé dráhy Brno-Líšeň. K tomuto
areálu patří i část původní trati úseku Stránská skála – Líšeň.

Čebín ,

Kostel sv. Jiří v Čebíně

09.09.2012 10.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Farní kostel - barokní stavba z doby po roku 1772 s gotickými částmi z
druhé poloviny 14. století. Na stěnách se dochovala torza gotických
maleb.

Černvír, pošta Nedvědice,

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v
Černvíru

15.09.2012-16.09.2012 8.00 - 12.00 a 13.00 17.00 hod.

Raně barokní stavba kostela ze 17. století s románským, architektonicky
velmi hodnotným jádrem.

Dolní Kounice , ul. Trboušanská

Židovský hřbitov

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Hřbitov se nachází na kopci za městem. Byl založen v 17. století po zrušení
staršího hřbitova. Obsahuje velmi cenné barokní a klasicistní náhrobky.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Zřícenina kláštera pro ženskou řeholi premonstrát. řádu. Založen r. 1181
Vilémem z Pulína.Získal svou podobu přestavbou v letech 1330 až 1390
ve stylu gotiky.Za husit. válek vypálen, v r.1537 se majitelem stal J. Žabka
z Limberka. Požár v r. 1703 zničil střechu kláštera od té doby zůstal
zříceninou.V současné době je majitelem kláštera římskokatolické
biskupství v Brně. Objekt je zpřístupněn veřejnosti.

08.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Dolní Kounice , ul. Růžová 108

Klášter Rosa coeli
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Dolní Kounice , ul. U Synagogy

Synagoga

Doubravník,

Kostel Nalezení sv. Kříže v
Doubravníku

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.
15.09.2012 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Drnholec,

Drásov,

Hluboké Mašůvky, Mariánské
náměstí

Hrubá Vrbka, Kuželov 156

Ivančice, Mřenková ul.

16.09.2012 11.00 - 17.00 hod.

Kostel Nejsvětější Trojice v Drnholci 15.09.2012 9.00 - 12.00 hod.

Kostel Povýšení sv. Kříže v Drásově

Kostel Navštívení Panny Marie v
Hlubokých Mašůvkách

Větrný mlýn v Kuželově

Židovský hřbitov v Ivančicích

Byla postavena v r. 1652 - 1655 v raně barokním slohu a patří k
nejstarším synagogám na Moravě. Nově otevřena od 2. září 2004.
Pozdně gotické halové trojlodí s renesančními prvky bylo vystavěno v
letech 1535-1557 z šedého nedvědického mramoru. Pohřebiště rodu
Pernštejnů (renesanční náhrobníky). Roku 1867 přistavěna novogotická
hrobka rodu Mitrovských z Nemyšle.
Monumentální, výškově disponovaná pozdně barokní architektura,
doplněná soudobým vybavením, pochází z let 1750-57 a je dílem
brněnského architekta Františka Antonína Grimma. V posledních letech
kostel prošel stavební rekonstrukcí.

08.09.2012 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
09.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Gotická stavba z druhé poloviny 14. století s barokní úpravou, s
dochovanými zbytky středověkého opevnění a s hodnotnými gotickými
nástěnnými malbami.

08.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

U vyhledávaného vodního pramene byla po roce 1680 vystavěna drobná
kaple s pětibokým presbytářem a krátkou lodí, která byla v letech 194850 rozšířena na kostel. Jedná se o mariánské poutní místo na úpatí
zalesněného svahu, prudce spadajícího do údolí Plenkovického potoka.

01.09.2012-30.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 17.00 hod.

Větrný mlýn se nachází na nezalesněném hřbetu Bílých Karpat
jihovýchodně nad obcí Kuželov a jihozápadně od Velké nad Veličkou. Je
jedním z mála dodnes zachovalých větrných mlýnů tzv. holandského typu.
Byl pravděpodobně postaven v roce 1842 a více než sto let sloužil
zemědělcům z Kuželova, Hrubé Vrbky a dalších vesnic. V roce 1946 ustala
jeho činnost úplně. V roce 1973 byl převeden do správy TMB, které
provedlo jeho rekonstrukci a renovaci. Mlýn byl znovu uveden do
provozuschopného stavu, ovšem již jako muzejní exponát.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 14.00 17.00 hod.

Asi 400 m severně od Palackého náměstí, ve svahu nad Mřenkovým
potokem se nachází třetí nejstarší židovský hřbitov v ČR o rozloze 12 500
m2. Na hřbitově je téměř 1800 náhrobků, nejstaršíz r. 1552. Hřbitov
nepravidelného půdorysu ohrazen zdí, vstupní brána tvořená mříží, za ní
obřadní síň.

4

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 Městský dům - Památník A. Muchy 17.00 hod.

Jednopatrový nárožní dům z r. 1544 (bývalá radnice) s vysunutým
arkýřem a věžičkou, místnosti zaklenuty různými klenbami, v patře
plochostropé. Pod budovou rozsáhlé sklepy se vzácnýmí kratochvilnými
kresbami a nápisy rudkou. Stálé expozice A.Muchy a V. Menšíka a
příležitostné výstavy.

Ivančice,

Kaple sv. Jakuba v Ivančicích

08.09.2012-09.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

Novogotická poutní kaple na kopci nad městem byla vystavěna roku
1852. Navázala však na tradici středověké kaple (z roku 1481), zrušené a
zbořené v době josefinských reforem.

Ivančice,

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v
Ivančicích

08.09.2012-09.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

Monumentální gotická a renesanční stavba s nejstarší fází z pozdního
13.století, s výraznými pozdně renesančními a barokními přestavbami,
hlavní dominanta náměstí a města.

Ivančice, Palackého náměstí 4/9

Ivančice, Jana Fibicha

Kaple Nejsvětější Trojice v
Ivančicích

08.09.2012-09.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

Jamolice,

Zřícenina hradu Templštýn

09.09.2012 14.00 - 16.00 hod.

Jedná se o jednolodní stavbu zbudovanou v roce 1560, s přistavěnou věží
a hudební kruchtou v roce 1838. Do vnějších zdí kaple jsou zazděny
barokní kamenné náhrobky církevních hodnostářů. V interiéru je
dochován edikulový raně barokní oltář Nejsvětější Trojice, z roku 1655 s
úpravou z 18. stol.
Zřícenina leží na výběžku náhorní planiny nad pravým břehem řeky
Jihlavy, asi 2 km severozápadně od obce Jamolice (7 km od Moravského
Krumlova). Hrad byl postaven řádem templářů koncem 13. století,
původní pětiúhelníkové jádro bylo bezvěžové. Hrad po likvidaci řádu
templářů získal v roce 1312 Bertold Pirkner a v roce 1379 ho páni z Lipé

01.09.2012-30.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 17.00 hod.

Mlýn se nachází asi 15 kilometrů jihovýchodně od Znojma. Objekt je
pozoruhodnou renesanční stavbou velkomlýna se čtyřmi funkčními
vodními koly a mlýnským náhonem. Svým rozsahem a architektonickým
ztvárněním je opravdu ojedinělou a zajímavou technickou památkou.
Vzhledem k rekonstrukčním pracem v interiéru a tvorbě nové expozice
byla pochůzková trasa upravena. Těžiště prohlídky spočívá ve vlastních
prostorách mlýna, kde si návštěvník může prohlédnout v ukázkovém
provozu čtyři kompletní výrobní celky – staročeské mlýnské složení,
kašník, amerikánské a válcové mlýnské složení.

Jaroslavice, Slup 94

Vodní mlýn ve Slupi
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Klobouky u Brna, Zámecká 8

Klobouky u Brna,

Krásensko, Krásensko 76

Křtiny,

Letovice,

08.09.2012-09.09.2012 14.00 - 17.00 hod.
15.09.2012-16.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Muzeum bylo slavnostně otevřeno 2.10.1907. Dodnes podává obraz
kulturního vývoje Kloboucka a jeho okolí. EXPOZICE – archeologie, lidový
nábytek, obrázky na skle, keramika, kraslice, lidový textil a kroj. Otevřeno:
V.-IX. so, ne 14.30-17.00, v ostatní dny je možné objednat návštěvu
telefonicky nebo písemně. Kontaktní informace: Tel: 519 361 570,
průvodce: 723 385 088, e-mail: podatelna@kloboukyubrna.cz.
Větrný mlýn je historickou a kulturní památkou, je celodřevěný,
německého typu (sloupový) a stojí na jižním kopci městečka. Jeho stavba
byla provedena podle projektu tesaře Jana Riglera a patří k jedněm z
nejstarších strojních zařízení , využívajících přírodní energii. Větrný mlýn
má rozměry 5,3 x 5,25 x 16 m. Otevřeno: V.-IX. so, ne 14.00-17.00, v
ostatní dny lze návštěvu objednat telefonicky nebo písemně. Kontaktní
informace: tel. 519361570, průvodce 774324254, e-mail:
podatelna@kloboukyubrna.cz

08.09.2012-16.09.2012 8.00 - 16.00 hod.

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

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Monumentální barokní centrála s přilehlým ambitem a kaplí sv. Anny byla
vystavěna v letech 1718-50 podle návrhu J. B. Santiniho. Kostel ve správě
zábrdovických premonstrátů získal jednotné barokní vybavení a výmalbu
(J. J. Etgens). Krajinná dominanta a místo s dávnou poutní tradicí.

08.09.2012 8.00 - 11.00 a 13.00 - 17.00 hod.
09.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Gotický kostel byl vystavěn na konci 14. století, novogotická věž
přistavěna roku 1847. Sál má raně barokní klenby, mariánská kaple
skákavou a paprsčitou gotickou klenbu s jemně profilovanými žebry. V
několika oknech barevné skleněné mozaiky z let 1971-72, které navrhl
Karel Svolinský.

08.09.2012-09.09.2012 14.30 - 17.00 hod.
Městské muzeum Klobouky u Brna 15.09.2012-16.09.2012 14.30 - 17.00 hod.

Větrný mlýn

Rychta Krásensko

Kostel Jména Panny Marie ve
Křtinách

Kostel sv. Prokopa v Letovicích
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Lomnice, Dlouhá ul.

Kaple sv. Antonína Paduánského

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Raně barokní stavba z roku 1670 s kruhovou dispozicí a zvonicí. Celková
oprava proběhla v letech 2000-2001. Tato drovná stavba tvoří malebnou
dominantu městyse Lomnice. Celková oprava proběhla v letech 20002001.

Lomnice, nám. Palackého

Kostel Navštívení Panny Marie

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Lomnice, nám. Palackého

Morový sloup

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Architektonicky velmi cenná stavba významného raně barokního
architekta Giovanni Pietra Tencally z let 1669-1683 je významným
dokladem vývoje moravské barokní architektury. Kostel je jednolodní
mohutnou stavbou se západním dvouvěžovým průčelím a východním
prostorným presbytářem ukončeným půlkruhovou apsidou. Kostel a je
významnou dominantou zástavby Lomnice.
Morový sloup zdobí lomnické náměstí od r. 1710, kdy byl postaven jako
dík za to, že se v letech 1679-1680 vyhnula Lomnici morová nákaza.
Nachází se na hlavním náměstí mezi průčelím radnice a farního kostela v
nízké kovové ohradě. Tato památka, v podobě lomnického morového
sloupu, je u nás ojedinělá.

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Stavba radnice pochází z druhé poloviny 17. století a byla vystavěna
nákladem Františka Serenyiho jako architektonická součást jednotně
řešeného náměstí zpracovaného Giovanni Pietrem Tencallou. Objekt
radnice je dvoupatrová budova v jejímž průčelí je na osu vestavěna věž o
třech patrech. Celková oprava proběhla v letech 1998-1999 a v současné
době se zde nachází Úřad městyse Lomnice.

Lomnice, nám. Palackého 32

Radnice

Lomnice, Židovské nám. 203

Synagoga

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Lomnice, 35

Zámek

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Synagoga byla postavena v letech 1791-1794. Architektonicky výrazná
stavba z první poloviny 18. století je umístěna na náměstí v bývalém
židovském ghetu a je stavebním dokladem historie židovské obce v
Lomnici. V dnešní době slouží jako slavnostní, výstavní a koncertní síň.
Památka se nachází v dominantní pozici nad Lomnicí a potokem
Besénkem. Koncem 16. století byl gotický hrad přebudován na renesanční
zámek se dvěma podlažími a dvěma uzavřenými nádvořími. V současné
době je zámek sídlem SOU a SOŠ SČMSD. Zámek není přístupný pro
veřejnost.
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Lomnice ,

Moravský Krumlov, Zámecká 1

Řeznovice, pošta Ivančice,

Židovský hřbitov

Zámek Moravský Krumlov

Kostel sv. Petra a Pavla v
Řeznovicích

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Židovský hřbitov se nachází blízko židovské čtvrti a je ohrazen kamennou
zdí. Po celé ploše hřbitova je umístěno množství starých kamenných
náhrobků a při hřbitovní zdi je umístěna márnice. První náhrobky pochází
z 18. století.

08.09.2012-09.09.2012 11.00 - 17.00 hod.
15.09.2012-16.09.2012 11.00 - 17.00 hod.

Původní hrad byl ve 2. polovině 16. století přestavěn na zámek v
renesančním slohu. Unikátem bylo vybudování schodišťového dvora s
arkádami ve třech podlažích a přilehlého rytířského sálu. Dominantou
zámku je hranolová věž, nejvýraznější pozůstatek středověkého hradu.
Zámek byl velmi poškozen následkem vpádu švédských vojsk v roce 1645,
proto prošel mnohými opravami.Velká přestavba se uskutečnila v
poslední třetině 18. století za doby působení rodu Lichtenštejnů. Do roku
2011 byl na zámku umístěn monumentální cyklus Slovanská epopej
Alfonse Muchy. V současné době je zámek nepřístupný.

08.09.2012-09.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

Kostel Vzkříšení Páně ve Slavkově u 08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 12.00 a 14.00 Slavkov u Brna, Malinovského nám. Brna
17.00 hod.

Spešov,

Kaple sv. Jana Nepomuckého ve
Spešově

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Strážnice, Piaristické náměstí

Kostel P. Marie

15.09.2012 9.00 - 11.30 a 12.30 - 15.00 hod.

Unikátní románský kostel, zbudovaný v 2. polovině 12. století při pravém
břehu řeky Jihlavy, je utvářen jako trikonchos (hranolový presbytář se
třemi apsidami), krytý oktogonální věží. Renesanční loď kostela stojí
zřejmě na místě někdejšího zeměpanského dvorce.
Špitál s kaplí, pocházející ze 13. století, byl po poškození v závěru
třicetileté války znovu vystavěn roku 1676. Svatyně byla roku 1743
rozšířena o nové kněžiště s dvojicí bočních kaplí. Roku 1795 byla
přistavěna kounicovská hrobka, do níž byly přeneseny ostatky z rodového
pohřebiště v zámku.
Kaple byla postavena v novogotickém stylu v roce 1856 na památku
odvrácení cholery. Vysvěcena byla první říjnovou neděli v roce 1857. V
letech 2004-2006 se uskutečnila generální oprava interiéru a exteriéru
kaple a pořízeny nové věžní hodiny. Dodnes se zde konají pravidelné
bohoslužby.
Klášterní kostel pochází z poloviny 18.století, byl postaven na místě
někdejšího bratrského sboru. Je součástí komplexu piaristických budov,
vystavěných ve stylu italského baroka, k nimž patřila klášterní kolej a
gymnázium.
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Strážnice, ul. Preláta Horného

Strážnice, Náměstí Svobody 486

Šatov,

Těšany,

Veselí nad Moravou, tř.
Masarykova 100

Kostel sv. Martina

15.09.2012 9.00 - 11.30 a 12.30 - 15.00 hod.

Pochází z první poloviny 15.století, kdy bylo po husitských válkách
obnoveno tzv. Nové město. Původně sloužil utrakvistické konfesi. Jeho
barokní podoba vznikla z první poloviny 18.století.

Měšťanský dům - Městské muzeum 15.09.2012 9.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00 hod.

Původně renezanční budova přestavená koncem 18.století v pozdně
barokním stylu. Dům byl v majetku nižší šlechty a bohatých měšťanů. V
roce 1955 zde bylo zřízeno městské muzeum.

Areál československého opevnění v 01.09.2012-30.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 Šatově
17.00 hod.

Součástí areálu jsou objekty stálého těžkého opevnění v obci Šatov a jejím
bezprostředním okolím, budované v letech 1935–1938 k ochraně státních
hranic, z nichž některé byly využívány armádou i v poválečném období.
Zpřístupněný pěchotní srub MJ-S3 "Zahrada" je uveden do podoby z
osmdesátých let, včetně maskovacího nátěru používaného na objektu v
tomto časovém období. Objekt je vybaven původní výzbrojí a výbavou
používanou zde v letech 1960–1999, včetně dvou pevnostních kanónů vz.
44/59.

01.09.2012-30.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 17.00 hod.

Kovárna se nachází na náměstí v Těšanech, jihovýchodně od Brna.
Kovárna byla součástí vrchnostenského dvora, který je připomínán již v
roce 1377. Současnou podobu vtiskla kovárně přestavba z roku 1700.
Kovárna má vzhled přízemní čtyřkřídlé budovy ve slohu venkovského
baroka s podsíní a zahrádkou. V objektu jsou instalovány expozice
kovářství a kolářství s příslušným venkovským interiérem. Těžiště expozice
tvoří kovářská dílna, odpovídající svým vybavením a uspořádáním druhé
polovině 19. století.

Kovárna v Těšanech

Kostel Sv. Andělů strážných včetně
krypty
09.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Kostel Sv. Andělů strážných je nejhodnotnotnější barokní památka okresu
Hodonín, stavebně i architektonicky je nedílnou součástí kláštera Servitů
a dohromady spolu tvoří nosnou dominantu města.

Veselí nad Moravou, Bartolomějské
náměstí
Kostel sv. Bartoloměje

09.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Barokní kostel vysvěcený roku 1741, situovaný v ostrovní části města.

Veselí nad Moravou, Rybníček 25

09.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Bývalá židovská synagoga slouží dnes jako modlitebna Církve adventistů
sedmého dne.

Synagoga
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Veselí nad Moravou, Masarykova
třída

Židovský hřbitov

09.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

01.04.2012-30.04.2012 9.00 - 16.00 hod.
01.05.2012-30.06.2012 9.00 - 17.00 hod.
01.07.2012-31.08.2012 9.00 - 18.00 hod.
01.09.2012-30.09.2012 9.00 - 17.00 hod.
Vranov nad Dyjí, Zámecká 93

Stání zámek Vranov nad Dyjí

01.10.2012-31.10.2012 9.00 - 16.00 hod.

01.05.2012-00.00.0000 9.00 - 17.00 hod.
01.07.2012-31.08.2012 9.00 - 18.00 hod.
Vranov nad Dyjí, Zámecká 93

Středověká zřícenina Nový Hrádek

01.09.2012-30.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Vranov u Brna, Vranov u Brna

Kostel Narození Panny Marie na
Vranově u Brna

08.09.2012-16.09.2012 8.00 - 18.00 hod.

Zbýšov, areál bývalého dolu
Jindřich II.

Regionální úzkorozchodná železnice
Zastávka u Brna - Babice u Rosic Zbýšov
15.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Veselí nad Moravou bylo sídlem jedné z nejstarších židovských
náboženských obcí na Moravě. Na židovském hřbitově se nachází na 300
kamených náhrobků zastíněných vzrostlými stromy. Nejstarší náhrobek
pochází z 2. pol. 18. stol. Na hřbitově je zachována i márnice. Hřbitov je
obehnán kamennou zdí.
Zámek Vranov nad Dyjí ležící na jižní hranici českého státu asi 110 km od
Vídně patří k nejpozoruhodnějším světským stavbám středoevropského
baroka. Vznikl přestavbou ze zeměpanského románskogotického hradu,
který je poprvé připomínaný k roku 1100.Současnou podobu mu vtiskli
po ničivém požáru v roce 1665 hrabata Althannové. Ti na sklonku 17.
století - podle projektu proslulého dvorního architekta Jana Bernarda
Fischera z Erlachu - započali přestavbu viz www.zamek-vranov.cz. Národní
kulturní památka situovaná v západní části Národního parku Podyj
Venkovní areál obou nádvoří, hradní příkop a dva hrady – starší gotická
stavba s obytným palácem a dvojitým prstencem oválných zdí – a dále
hrad přední, vznikající postupně od patnáctého století z původního
předsunutého opevnění. Atraktivní vyhlídka na členité moravsko-rakouské
Podyjí.
Objekt vystavěn v letech 1620 - 24 ve slohu raného italského baroka s
pozdějšími přestavbami ve vstupní části kostela. Interiér vyzdoben díly
významných umělců barokní éry. Monument kostela je zasazen na
ostrohu nad Lelekovickým údolím v krajině zvané též "moravské
švýcarsko".
Železnice provozuje 30 parních, motorových i elektrických lokomotiv a
desítky vozů, odkoupených z celé ČR z rušených průmyslových drah za
cenu šrotu - ve stavu tomu odpovídajícím a poté podrobených generálním
opravám. Základ sbírky tvoří parní lokomotivy. Např. typ BS 80 (ČKD
Praha 1951) ze sbírek Národního technického muzea dnes můžeme po
generální opravě vidět se soupravou osobních vozů na předváděcích
jízdách ve Zbýšově.Ve sbírkách je i více než stoletá elektrická (na 220 V =)
lokomotiva Siemens z roku 1908. Historické vlaky jezdí každou sobotu v
červenci a srpnu, na objednávku kdykoli.
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08.09.2012 9.00 - 11.30 a 12.00 - 17.00 hod.

Renesanční palác s rozlehlým průjezdním síňovým mázhauzem ( dnes
kavárna ) , který byl postaven těsně před polovinou 16. století na místě
dvou úzkých gotických domů. Původní fasáda obsahovala sgrafita a
bohatou figurální malířskou výzdobu. Dnes je možné sgrafita spatřit v jeho
dvorním traktu. Nádvoří paláce nabízí krásnou ukázku renesanční
arkádové lodžie s toskánskými sloupy. V současné době se zde nachází
galerie. Stálá expozice: Staré umění Znojemska (Gotické a barokní umění
ze sbírek JMM), Jan Tomáš Fischer (medailerská tvorba) a příležitostné
výstavy.
V expozici se můžete seznámit s životem významného znojemského
rodáka Klementa Maria Hofbauera (26.12.1751 Tasovice - 15.3.1820
Vídeň). Byl to římskokatolický kněz, řeholník z kongregace redemptoristů,
světec katolické církve. Je považován za velkou osobnost v historii Evropy.
Ovlivnil Vídeňský kongres a zapříčinil zrušení josefínských dekretů, které
potlačovaly římskokatolickou církev. Ve Varšavě v letech 1787-1808
založil mnoho škol pro chudé a také první dívčí průmyslovku v
Evropě.Poté přesídlil do Vídně. Je hlavním patronem Vídně a
spolupatronem Varšavy. V roce 1909 byl svatořečen.
Budova původně minoritského, později františkánského kláštera, byla
součástí tzv. "Znojemského Assisi", vystavěného v průběhu 13.
století.Později byl k tomuto mužskému konventu připojen sousední
klášter sester sv.Kláry. V letech 1279 - 1297 sloužil klášter jako místo
uložení ostatků českého krále Přemysla Otakara II., který roku 1278 padl v
bitvě na Moravském poli. V 80. letech 18. století císař Josef II. oba
kláštery zrušil. Klášterní chrám byl odsvěcen a zbořen. Z původního
gotického klášterního ambitu minoritů se dochovalo severozápadní křídlo,
které v sobě skrývá původní křížovou klenbu.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Radniční věž je ikona Znojma, symbol jeho slavné historie, nejkrásnější
ukázka znojemské pozdní gotiky. Na objednávku zdejších konšelů byla
postavena v letech 1445 - 1448 mistrem Mikulášem ze Sedlešovic. Výška
věže i s kopulí je 79,88 m, výška zdiva 68,60 m. Stavba je zbudována na
skále a její základy jsou až 3 m hluboké. Z ochozů věže bylo možno
udržovat výborný přehled o dění v celém městě a jeho širokém okolí. Věž
tehdy fungovala jako ústřední nervový bod organismu městského
opevnění Znojma. Byla nepostradatelnou hláskou, odkud bylo možné
spatřit jakýkoli pohyb nepřítele v okolí města.

Znojmo, Masarykovo náměstí
333/11

Dům umění

08.09.2012 9.00 - 11.30 a 12.00 - 17.00 hod.

Znojmo, Loucká 3054/23

Expozice Klementa Maria
Hofbauera

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Minoritský klášter - Jihomoravské
Znojmo, Přemyslovců 129/8,130/6 muzeum

Znojmo, Obroková 1/12

Radniční věž
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Znojmo, Hradní 84/10

Znojemský hrad/ Deblínský zámek

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Znojmo, Slepičí trh 275/2

Znojemské podzemí

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Zojemský hrad - původní sídlo znojemských údělných přemyslovských
knížat a pevnost strážící jižní hranici českých zemí. Hrad byl postaven v 1.
polovině 11. století na skalním ostrohu nad řekou Dyjí. Na jeho základech
v 18. století vybudovali pánové z Deblína barokní zámek. Deblínský zámek
na hrad navázal pouze v půdorysu severního a východního traktu. Na
místě jižního a západního křídla někdejšího hradu vzniklo prostorné
nádvoří ve stylu čestného dvora. Vstupní oválný sál zámku, tzv. Sál
předků, upoutá nástropní freskovou galerií rakouských Habsburků. Zámek
dnes slouží jako muzeum.
Rozlehlé bludiště podzemních chodeb a sálů, situované pod celým
areálem středověkého města, vzniklo v průběhu 14. až 15. století
propojením sklepních prostor jednotlivých měšťanských domů. Jeho
smyslem byla snaha ochránit obyvatele města před útrapami spojenými s
obléháním města a před rabováním cizími vojsky. Prostory byly odvětrány
a bylo možné zde rozdělat oheň. V případě, že by do labyrintu pronikl
nepřítel, hrozilo mu nebezpečí v podobě kluzkých přechodů a propadel.
Délka podzemních chodeb je 26,5 km. V některých místech jsou až 4
patra nad sebou v max. hloubce 15 m pod úrovní terénu.

08.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Městské divadlo bylo postaveno v letech 1899-1900 podle projektu
vídeňského architekta Alexandra Grafa. Pseudorenesanční budova divadla
byla po všech stránkách chloubou nového Znojma. Architekt Graf použil
při koncipování exteriéru některých vzhledových prvků Jubilejního
městského divadla ve Vídni, které též projektoval. Pseudorokokový
interiér vyniká bohatou štukovou výzdobou stěn, stropů a balkónů.
Překrásná malovaná opona s ústředním tématem "U pramene poezie" je
dílem Vídeňanů Schalluda a Franka. Divadlo bylo od počátku vybaveno
klimatizací, telefonem a elektrickým osvětlením.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Městský pivovar byl založen v roce 1720 na území bývalého předhradí
znojemského hradu. V 1.polovině 19. století pivovar od města odkoupila
rodina Mauralů, která provedla celkovou přestavbu a rozšíření
pivovarnického areálu jižním směrem. Autorem projektu byl Josef Unger.
Poslední majitel pivovaru, společnost Heineken, areál prodal městu
Znojmu. Pivovar byl známý výrobou piva Hostan. Budovy pivovaru
vytvářejí neodmyslitelnou součást siluety znojemských "Hradčan" a ačkoli
se jedná o průmyslovou zástavbu, jsou důkazem citlivosti a vkusu
továrnických vrstev v kavalírském období závěru 19.století.

Znojmo, náměstí Republiky 916/20 Městské divadlo Znojmo

Znojmo, Hradní 87/2

Pivovar
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Znojmo, Loucká 3054/23

Premonstrátský klášter

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Znojmo, Mikulášské náměstí

Kostel sv. Mikuláše ve Znojmě

08.09.2012-16.09.2012 9.00 - 20.00 hod.

Znojmo - Louka, Loucká ulice

Kostel sv. Václava a Panny Marie ve
Znojmě - Louce
15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Klášter byl založen knížetem Konrádem Otou v roce 1190. Nejstarší
dochovanou částí kláštera je torzo pozdně románského rajského dvora. V
roce 1748 byla započata výstavba barokního konventu pod vedením
architekta Pilgrama. Po jeho smrti ve stavbě pokračoval architekt
Hillebrand. Nejpozoruhodnějším prostorem kláštera se stal knihovní sál v
jižním křídle s interiérovým vybavením, které můžeme nyní obdivovat v
premonstrátském kláštuře na Strahově. V roce 1784 byl loucký klášter
císařem Josefem II. zrušen. Barokní přestavba tak zůstala ze 2/3
nedokončena. Do roku 1990 areál využívalo vojsko.
Kostel byl dostavěn v pol. 15. stol. jako mohutné síňové trojlodí. Dnešní
siluetu kostela doplňuje novogotická věž za oknem presbytáře. Z
původního vybavení kostela se dochovalo kamenné pastoforium. Z
barokního zařízení je nejhodnotnější kazatelna ve tvaru zeměkoule od
sochaře Josefa Winterhaldera.
Umělecko historicky velmi hodnotný objekt z poloviny 13. století až z třetí
čtvrtiny 18. století s cennými pozdně románskými částmi a články a s
částečnou přestavbou od Hildebrandta.
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