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MĚSTO A ADRESA

NÁZEV PAMÁTKY

VE DNECH EHD OTEVŘENA

POPIS PAMÁTKY

Bouzov, 8

Státní hrad Bouzov

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.
11.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Dřevohostice, Zámecká 88

Zámek Dřevohostice

09.09.2012 9.00 - 15.00 hod.

Romantický hrad založený na přelomu 13. a 14. století. Do roku 1696 jej
střídavě vlastnili příslušníci různých českých a moravských rodů, pak panství
s hradem koupil Řád německých rytířů. Od roku 1945 je majetkem státu. V
roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku. Hrad je plně zařízen a
vybaven obrazy, uměleckými předměty, historickým i na míru vyrobeným
nábytkem. Dnešní podobu typického romantického sídla s cimbuřími, arkýři,
střílnami a chrliči získal hrad po rozsáhlé přestavbě v letech 1895-1910.
Unikátní jsou dva funkční padací mosty a padací mříž.
Zámek postaven koncem 16.století, upraven ve 2.pol.17.století a na počátku
19.století. Zámecký areál tvoří obdélná, původně opevněná dispozice,
obehnaná vodním příkopem. V přední polovině je umístěn jednopatrový
objekt o půdorysném tvaru „U“ se dvěma nárožními baštami, ukončený
pultovou střechou, krytou pálenou střešní taškou. Součástí zámku je
Hasičské muzeum.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Vznik arboreta jako parkově založené a udržované sbírky spadá do let 1896 1900. Arboretum má rozlohu 3,07 ha a je významnou plochou zeleně ve
městě. Na této ploše se pěstuje 105 rodů, přes 225 druhů dřevin, 65 druhů
jehličnanů a 160 druhů listnáčů.

15.09.2012-15.12.2012 9.00 - 16.00 hod.

Výstavba kaple byla schválena v roce 1877 dle návrhu hranického inženýra
Zachariáše Hermanna.Interiér kaple tvoří oltářní obraz sv. Josefa a také
dřevěné sochy sv. Metoděje a sv. Cyrila zdobené zlacením. Střechu zdobí
sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého.

Hranice, Jurikova 588

Hranice ,

Arboretum Střední lesnické školy
Hranice

Kaple sv. Josefa ve Slavíči

Hranice, Masarykovo náměstí

Masarykovo náměstí s Kostelem
Stětí sv. Jana Křtitele

Hranice, Masarykovo náměstí 71

Muzeum (Stará radnice)

Hranice,

Poutní místo Kostelíček

Náměstí lemují převážně renesanční, většinou dvoupatrové měšťanské
domy. Uprostřed náměstí stojí Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, což je barokní
jednolodní stavba z let 1754-1763. Masarykovo náměstí bylo v roce 2006
zrekonstruováno.
15.09.2012 9.00 - 16.00 hod.
Nárožní jednopatrový dům z 1. poloviny 16. století s čtyřbokou pětipatrovou
00.00.0000-15.09.2012 9.00 - 12.30 a 13.00 - věží s renesančním ochozem. Úpravy v 19. století. Věž byla v roce 2009
zpřístupněna jako vyhlídkové místo.
16.00 hod.
V jeho areálu se nachází hřbitov obklopený zdí se 14 kaplemi křížové cesty,
pozdněrenesanční brána, raněbarokní kaple sv. Antonína Paduánského, kříž
s Kristem z pozdního 18. století a kostel Narození Blahoslavené Panny Marie
s magdalenskou kaplí.
15.09.2012 9.00 - 16.00 hod.
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Hranice, Janáčkova

Hranice,

Synagoga

Tunel ve Slavíči

15.09.2012 9.00 - 12.30 a 13.00 - 16.00 hod.

Dvoupatrová romanticko-historizující stavba z roku 1864. Sakrální objekt 19.
století ve výrazné urbanistické poloze nad městskými hradbami. Dnes
výstavní síň.

15.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Železniční tunel ve Slavíči je unikátní technickou památkou z let 1845-1846.
Stejně jako Hranické viadukty je součástí 275 km dlouhé trati tzv. Severní
dráhy císaře Ferdinanda V. vedoucí z Vídně do Krakova.

Hranice, Masarykovo náměstí 71

Vyhlídková věž (Stará radnice)

15.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

Budova radnice pochází z 16. století, současnou podobu získala roku 1869. S
výjimkou let 1850-1869 zde sídlil až do roku 1998 městský úřad. Roku 2009
byla zpřístupněna radniční věž jako vyhlídkové místo.

Hranice, Zborovská

Židovský hřbitov

15.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Na hřbitově, pocházejícím z počátku 17. století, se dochovalo okolo 400
náhrobků, převážně z 19. a 20. století.

15.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Renesanční čtyřkřídlá zámecká budova s arkádovým nádvořím z 2. poloviny
16. století - patří k unikátům pozdní renesance na Moravě. v letech 1996-98
proběhla rekonstrukce. Způsob jejího provedení je ukázkou možnosti
kultivovaného využití památky pro moderní účely. Dnes sídlo městského
úřadu.

Hranice, Pernštejnské náměstí 1
753 37

Zámek

Hranice, Šromotovo nám. 5 791

Evangelický kostel

15.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Hranice, Hřbitovní ulice

Mauzoleum

15.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Hranice, Tř. 1. máje 328

Kunzova vila - městská vila čp. 328 15.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

Jednolodní stavba s pozdně gotickým jádrem, s dochovaným plochým
gotickým stropem s "husitskými hvězdicemi". Po Bílé hoře upravena na
kostel sv. Šebestiána, za Josefa II. skladiště soli. Renovace objektu v roce
1924.
Mauzoleum bylo vybudováno v roce 1935 jako podzemní krypta pro
uchování ostatků zemřelých z první světové války. Nad ní byla vztyčena
socha lva, která byla od r. 1915 ústředním pomníkem původního vojenského
hřbitova. Bylo zde uloženo celkem 1460 betonových schránek s ostatky
vojáků 8 národností.
Třípodlažní volně stojící dům z konce období historizujících slohů byl
postaven v roce 1897 podle projektu arch. Jana Kříženeckého z Prahy a
Josefa Pokorného, stavitelem ing. Zachariášem Herrmannem z Hranic.
Budova je po kompletní rekonstrukci, včetně restaurátorské obnově fasády.
Zajímavost: Kunzova vila je vlastně jediná známá významnější realizace arch.
J. Kříženeckého, který je více znám jako zakladatel české kinematografie.
Památka bude zpřístupněna formou prohlídky s průvodcem - dle zájmu
návštěvníků.
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Jeseník, Zámecké náměstí 1

Jeseník, Priessnitzova 175

Lipník nad Bečvou, Bratrská 358

Lipník nad Bečvou, Bratrská 358

Vodní tvrz v Jeseníku

Rodný dům Vincenze Priessnitze

Bývalá zámecká konírna

Střešní zahrada

Lipník nad Bečvou, Křížkovského 90 Zvonice

Synagoga (Sbor Církve
Lipník nad Bečvou, Perštýnská 653 československé husitské)

Lipník nad Bečvou, Bratrská

Klášterní kostel sv. Františka
Serafinského

15.09.2012 9.00 - 19.00 hod.

Tvrz, obehnaná vodním příkopem, byla postavena ve 2.pol. 13.stol. k
ochraně města. Současná podoba je z počátku 18. stol. To už sloužila jako
správní budova vratislavského biskupa. Nyní je sídlem Vlastivědného muzea
Jesenicka. Příkop je t. č. bez vody.

15.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Původně rodný dům zakladatele vodoléčby Vincenze Priessnitze, jím
přestavěný v roce 1822 na první vodoléčebný ústav na světě. Od roku 1999,
kdy byla ukončena rekonstrukce, je zde umístěna expozice historie
jesenického lázeňství.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Objekt je součástí zámku, vystavěného na začátku 17. stol. První písemná
zmínka o vzniku hospodářských křídel z konce 18. stol. V nově
zrekonstruovaném západním hospodářském křídle zámku se původně
nacházely maštale pro koně, kočárovny a byty kočích. Nyní slavnostní sál
města, kavárna a galerie.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Dodnes originální úprava terasy z r. 1863 na střeše bývalých stájí západního
dvorního křídla – přeměna v zahradu, propojenou pomocí můstku s bývalým
salónkem v jihozápadním nároží. V době svého vzniku to byla první střešní
zahrada v zemích severně od Alp.

15.09.2012 9.00 - 15.00 hod.

Samostatně stojící zvonice z r. 1609, byla postavena pro zvon sv. Michal,
který byl pro kostelní věž příliš veliký. Zvony Michal, Jakub a Barborka je
možno si prohlédnout. Na zvonici se nacházejí sluneční hodiny, obnovené po
rekonstrukci v roce 2011. Zvonice je typickou dominantou města a je možné
ji navštívit pouze v rámci organizované prohlídky města - v sezoně odchod
prohlídky vždy v 10 a 14 od Informačního centra.

15.09.2012 9.00 - 15.00 hod.

Synagoga byla vystavěna ve 2. nebo 3. desetiletí 16. století, je to nejstarší
synagoga na Moravě, po Staronové synagoze v Praze druhá nejstarší v České
republice. Hlavní sál je zaklenut gotickou síťovou klenbou s cihlovými žebry.
Od roku 1945 je majitelem objektu Církev československá husitská.

15.09.2012 9.00 - 15.00 hod.

Původně bratrský sbor. V letech 1682 – 1687 byl kostel, již zasvěcený sv.
Františku Serafinskému, piaristy (povolanými kardinálem Ditrichštejnem)
přestavěn podle projektu vídeňského císařského architekta Giovanniho
Pietro Tencally, představitele raného baroka ve střední Evropě.
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Lipník nad Bečvou, Křížkovského

Farní kostel sv. Jakuba Většího

15.09.2012 9.00 - 15.00 hod.

Farní kostel, původně gotická stavba, věž navýšena renesančním ochozem,
kostel byl barokizován v letech 1765-66. V rámci EHD je možné vystoupit na
věž, odkud je krásný výhled do údolí Moravské brány.

Lipník nad Bečvou, Zahradní

Nový židovský hřbitov

15.09.2012 9.00 - 15.00 hod.

Lipník nad Bečvou, Zahradní

Starý židovský hřbitov

15.09.2012 9.00 - 15.00 hod.

Hřbitov byl zřízen v r. 1883, poslední pohřeb se zde konal v r. 1942. Nacisté
strhli obřadní síň. V 80. letech byl hřbitov poničen, v 90. letech postupně
renovován. Na novém židovském hřbitově bylo zjištěno 380 hrobů s 560
pohřbenými a 225 pomníků.
Na tzv. Starém židovském hřbitově se pohřbívalo od r. 1567 do r. 1883, kdy
byl v sousedství zřízen hřbitov nový. Byl zničen nacisty, v 90. letech
kompletně zrekonstruován včetně tumby rabína Fränkela. Byly sem též
převezeny zachované náhrobky, nalezené na sousedícím tzv. Novém
židovském hřbitově

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Základem muzea se stal dar budovy MUDr. Jana Smyčky městu Litovel, kde
od roku 1892 byly sbírky národopisného charakteru. Budova byla generálně
opravena a od r. 2003 slouží veřejnosti.

08.09.2012-09.09.2012 0.00 - 24.00 hod.

Kamenný most z roku 1592, se sochou sv. J. Nepomuckého, jedná se o 3.
nejstarší kamenný most v ČR. Generálně byl opraven po povodni v roce
1997.

08.09.2012 13.00 - 19.00 hod.

Věž je postavena před rokem 1572 nad korytem řeky Moravy zvaným Nečíz nejvyšší most na řece Moravě, vysoký 73 metrů, z ochozu za dobré
viditelnosti nádherný výhled do krajiny Hané.

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Kaple je nejstarší dochovanou stavbou v Litovli a zároveň jedinou místní
památkou, která si zachovala svůj původní vzhled a nebyla nikdy přestavěna.
Je významnou architektonickou památkou zapsanou v seznamu nemovitých
památek. Kaple je po rozsáhlé rekonstrukci a je znovu otevřena pro
veřejnost.

Litovel, Smyčkova 795

Litovel, Vítězná ul.

Litovel, nám. Přemysla Otakara
778

Muzeum Litovel

Svatojánský most

Radniční věž

Litovel, roh Komenského ul. a nám.
Svobody
Kaple sv. Jiří

Nemile, 54

Renesanční tvrz Kryštofa Staršího
Hubercka z Belnsdorfu v Nemili

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.
09.09.2012 10.00 - 15.00 hod.

Ojedinělá středověká renesanční tvrz dokládající typ obydlí drobné šlechty z
přelomu 16. a 17. století. Ve štítu druhotně osazen kamenný erb urozeného
vladyky Kryštofa Staršího Hubercka z Belnsdorfu. Jediná tvrz v Olomouckém
kraji s dochovanými renesančními interiéry.
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Náměšť na Hané, Hrad 1

Olomouc, Václavské náměstí

Partutovice, 124

Postřelmov,

Zámek Náměšť na Hané

Katedrála sv. Václava Olomouc

Větrný mlýn Partutovice

Renesanční hrobka Bukůvků z
Bukůvky

Prostějov, Nám. T. G. Masaryka 14 Radnice

Prostějov, nám. T. G. Masaryka 14 Radniční věž

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 15.00 hod.

Elegantní klasicistní stavba je obklopena kruhovým parkem. Zámecké
interiéry jsou vyzdobeny květinovými ornamenty, vybaveny nábytkem
různých slohů a vše je doplněno bohatými sbírkami porcelánu. Součástí
expozice je sbírka arcibiskupských kočárů a dětských historických kočárků.

08.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Katedrála "Matka všech kostelů" na Moravě je významnou dominantou
města Olomouce. Hlavní věž o výšce cca 102 metry z katedrály sv. Václava v
Olomouci činí druhý nejvyšší chrám v ČR. Mezi novogotickými věžemi České
republiky díky své výšce zaujímá první místo. V katedrále je také umístěn
největší zvon na Moravě.

15.09.2012-30.09.2012 09.00 - 18.00 hod.

Partutovický dřevěný větrný mlýn německého typu byl postaven Antonínem
Mockem v roce 1837. Použil k tomu díly ze staršího mlýna, o čemž svědčí
letopočet 1783. Roku 1894 koupil a opravil chátrající mlýn Benedikt
Maršálek. Mlýn mlel až do II.světové války, během které byl hodně
poškozen. Po válce mlynář nedostal povolení k mletí. Budova je
dvoupodlažní,střecha je krytá šindelem. Průměr větrného kola je 16m,
plocha jednoho křídla je 10,6 m2. Stěny jsou deskové, čelní stěna s perutěmi
je kryta šindelem. Dnes je mlýn v bezvadném stavua je provozuschopný kulturní památka zapsaná r. 1963

Renesanční hrobka vladycké rodiny Bukůvků, jejichž sídlem byla tvrz v
sousední vesnici Chromči. Hrobka vyniká bohatě zdobeným portálem s
tesanými reliéfy a kovanou, původně polychromovanou mříží. V podzemní
08.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod. kryptě se nacházejí čtyři rakve s příslušníky rodu.
Středu města Prostějova dominuje nová radnice postavená v letech 1911 –
1914 podle návrhu prof. K. H. Kepky. Vznikla tak monumentální
dvoupatrová budova s asymetricky umístěnou věží, která v sobě mísí prvky
historismu a secese. Celková výška budovy je 66 m. Nad arkýřem zaujme
pozorovatele orloj,který ukazuje kalendářní měsíce v roce, postavení Měsíce
16.09.2012 10.00 - 11.00 a 14.00 - 16.00 hod. a Slunce na obloze.

15.09.2012 15.00 - 18.00 hod.
16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Od září 2011 je radniční věž zpřístupněna veřejnosti. Má čtvercový půdorys o
straně 9m a ve výšce 42,5m přechází v kruh. Ve věži se nachází expozice z
historie i současnosti radnice a hodinový stroj. Hlavní vyhlídka, která je
umístěna do 9. nadzemního podlaží ve výšce 46m, poskytuje úžasný výhled
na Prostějov a okolí.
5

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

Přerov, Tyršova ul.

Přerov, nám. T.G.Masaryka

Farní kostel sv. Máří Magdalény

Farní kostel sv. Vavřince

09.09.2012 14.00 - 16.00 hod.

Jednolodní rokoková stavba z roku 1772. Na vnější zdi závěru kostela
pískovcová náhrobní deska Kateřiny Kunšové z Vrchlabí a na Čekyni z roku
1526 s českým nápisem. V blízkosti kostela kamenný blok s bronzovým
reliéfem M.Jana Husa.

08.09.2012-09.09.2012 14.00 - 16.00 hod.

Farní kostel sv. Vavřince je jednolodní stavba pocházející z let 1725-1732.
Průčelí kostela je zdobeno barokními sochami sv.Karla Boromejského a sv.
Ignáce z Loyoly. Před kostelem se nachází drobná barokní kaple z roku 1722,
která byla v letech 2005-2006 stavebně obnovena.

08.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
Přerov, Horní náměstí

Kaple sv. Jiří

09.09.2012 14.00 - 16.00 hod.

08.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
Přerov, Šířava

Přerov, Hranická ul.

Přerov, Horní náměstí

Přerov, Michalov

Kaple sv.Jiří je barokní stavba s románskými základy, v jádru středověká se
zachovalým středověkým portálem. Na okně výjev sv.Jiří.
Kostel sv. Michaela má velmi staré založení a z dochovaných pramenů lze
usuzovat i jeho možný raně středověký původ, z dochovaných listin je
patrné, že existoval již ve 13. století. Kolem kostela byl hřbitov a je
pravděpodobné, že zde byla v r. 1622 pohřbena i žena J.A.Komenského se 2
dětmi.

Kostel sv. Michaela

09.09.2012 14.00 - 16.00 hod.

Památník lovců mamutů

Památník s autentickou terénní prezentací archeologických nálezů
pravěkých zvířat byl vybudován v roce 2006 a je součástí projektu
08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - Předmostím až do pravěku, který je postupně realizován společně s
Dinoparkem Krasiejów nedaleko polského Ozimku.
15.00 hod.
Zbytky systému městského opevnění z 15. století z lomového travertinového
kamene. Výpadní ulička, tzv. fortna spojuje Horní náměstí s nábřežím řeky
Bečvy. U vstupu do fortny stojí barokní socha Neptuna, která je společně s
hradbami a fortnou slavnostně nasvětlena.

Městské hradby s 10ti baštami a
fortnou

08.09.2012-09.09.2012 8.00 - 18.00 hod.

Městský park Michalov

Počátky městského přírodně-krajinářského parku Michalov lze klást do
druhé poloviny 19.století. Přelom ve vývoji parku přinesl rok 1903, kdy byl
08.09.2012-09.09.2012 08.00 - 22.00 a 08.00 - na úpravu parku povolán pražský zahradní architekt František Thomayer. Ke
100. výročí v roce 2004 byl park městem zcela obnoven.
22.00 hod.
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Obnovený sbírkový skleník byl celkově obnoven v roce 2010. Více než 70
druhů subtropických rostlin je vysazeno ve zvýšených záhonech lemovaných
zídkami z bílého vápence či speciálních nádobách. Barevná kombinace
08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 a 10.00 - použitých materiálů, jakož i volba rostlin, navozuje atmosféru přímořského
prostředí.
16.00 hod.

Přerov, Bezručova ul.

Sbírkový skleník v parku Michalov

Přerov, Wilsonova ul.

Pravoslavný chrám sv. Cyrila a
Metoděje

08.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Bývalá židovská synagoga byla postavena na místě staršího templu v roce
1860. Jde o cenný příklad novorománské synagonální architektury s
pozdějšími úpravami. Architekt Jacob Gartner.

Přerov, ul. Lančíkových

Židovský hřbitov

09.09.2012 10.00 - 15.00 hod.

Židovský hřbitov z počátku 20. století - již několik let prochází obnovou
náhrobků.

09.09.2012 9.30 - 15.00 hod.

Renesanční zámek po rozsáhlé stavební obnově posledních let. Je zde
umístěno Muzeum Komenského, které nabízí celou řadu zajímavých expozic archeologie, školství, mineralogie, národopis,..

08.09.2012 9.00 - 15.00 hod.

Jedná se o výjimečnou sakrální stavbu z let 1907-1908 vybudovanou dle
návrhu Otty Kuhlmanna.

09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Muzeum představuje objekt pozorovatelny, postavené roku 1963 pro
potřeby štábu CO okresu Přerov. Pozorovatelna byla opuštěna v polovině
80.let. Od roku 2007 prochází rekonstrukcí. Nyní získala svůj původní vzhled
ze 60.let. Jde o jedinou opravenou pozorovatelnu CO v celé České republice.

Přerov, Horní náměstí 1

Zámek

Přerov, ul. J.Č.Drahlovského 1

Českobratrský kostel evangelický

Přerov,

Minimuzeum civilní obrany

Týn nad Bečvou ,

Hrad Helfštýn

09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Hrad založený po r. 1312 má charakter rozsáhlé pevnosti se šesti branami,
řadou věží a budov a systémem valů.Jednotlivé architektonické útvary
vznikaly od počátku 14. století. Dnes je známým místem mezinárodních
setkání uměleckých kovářů "Hefaiston". V r. 2011 bude nově zpřístupněna
Široká hradba.

Uničov, Příční 205

Muzeum vězeňství

15.09.2012 10.00 - 15.00 hod.

see www.muzeumunicov.cz/satlava-muzeum-vezenstvi/
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Uničov, Olomoucká 322

Muzeum U Vodní branky

15.09.2012 10.00 - 15.00 hod.

Bývalá městská zbrojnice | muzeum U Vodní branky je architektonicky
pozoruhodná renesanční stavba z let 1575 až 1585. Má oválný půdorys, v
obou podlažích jsou prolomena okna, hlavní vstup je kamenným zaklenutým
portálem. Budova stála nedaleko jedné ze vstupních městských bran – tzv.
Vodní branky a byla součástí městského opevnění. Renovací prošla koncem
80. let 20. století. Dnes budova slouží jako muzeum se stálou expozicí
zaměřenou na dějiny královského města Uničova. Ve spodním patře je pak
zajímavá galerie uničovských starostů.

Uničov, Kostelní nám. 153

Muzeum baroka

15.09.2012 10.00 - 15.00 hod.

Muzeum vzniklo rekonstrukcí domu u místní fary. Dům byl pravděpodobně
vystavěn po požáru v roce 1779. Jedná se o samostatný, jednopodlažní,
částečně podsklepený dům čtvercového půdorysu s valbovou střechou.
Nosné zdivo budovy tvoří pálené cihly, stropy jsou z části klenuté cihelné a
zčásti dřevěné trámové. V minulosti objekt sloužil zřejmě jako ubytovací
zařízení pro zaměstnance tehdejšího církevního úřadu. V poválečné době byl
využit jako skladovací prostor. Kromě stálé expozice uničovského baroka je
zde představena osobnost Jana Sarkandera, který ve městě krátký čas
působil.

Uničov, Haškova 217

Kostel Povýšení sv. Kříže

15.09.2012 10.00 - 15.00 hod.

see www.muzeumunicov.cz/expozice-k-dejinam-radu-minoritu/

Uničov, Střelice 100

Vesnické muzeum Střelice

15.09.2012 10.00 - 15.00 hod.

Vesnické muzeum Střelice vzniklo v roce 1968, kdy se v rámci oslav vzniku
Československa konala výstava sbírek starých věcí, nářadí a potřeb, které se
na vesnici v minulosti používaly. Expozici postupně rozšiřovaly dary občanů,
kteří věnovali do expozice muzea často hodnotné a historicky velice vzácné
předměty. Procházíme-li expozicemi, nacházíme především věci a potřeby
denního života na vesnici z minulých dob.

Uničov, Masarykovo nám. 1

Radnice

15.09.2012 10.00 - 15.00 hod.

as decided by Municipality

Vikýřovice, Hraběšická 203

Muzeum silnic

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Budova Muzea silnic byla realizována v letech roce 2008 až 2010.
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08.09.2012 9.00 - 13.00 hod.
Zlaté Hory, Náměstí Svobody 94

Městské muzeum ve Zlatých Horách je budovou staré pošty z roku 1698.
Bohatě členěná fasáda s korintskými sloupy připomíná vlivy holandského
stavitelství. V přízemí této budovy se nachází mramorová pamětní deska
připomínající návštěvu císaře Josefa II. ve Zlatých Horách dne 8. července
roku 1766.

Městské muzeum Zlaté Hory

15.09.2012 9.00 - 13.00 hod.

Farní kostel sv. Bartoloměje

Jednolodní barokní kostel postavený v letech 1751-54. Barokní obrazy z
dílny Tadeáše Supera z Moravské Třebové a Christofa Sambacha z Vídně,
dřevořezby od Floriána Tomáška z Jedlí. Nový liturgický prostor a obětní stůl
08.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
z roku 1998. Ve zpřístupněné věži a na půdě kostela sídlí Farní muzeum
Zábřeh.
09.09.2012 10.00 - 12.00 hod.

Filiální kostel sv. Barbory

Současný kostel sv. Barbory byl postaven na místě staršího chrámu v roce
08.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod. 1772. Nejvýznamnější památkou je zvon svaté Barbory z roku 1614. V
současnosti kostel rekonstruuje občanské sdružení Svatá Barbora Zábřeh.
09.09.2012 10.00 - 12.00 hod.

Zábřeh,

Hrad Zábřeh

Hrad v Zábřeze vznikl pravděpodobně v polovině 13. století. K
08.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod. nejvýznamnějším majitelům patřil šlechtický rod Tunklů, z jejichž éry se
zachoval rodový erb nyní umístěný v průjezdu zábřežského zámku.
09.09.2012 10.00 - 12.00 hod.

Zábřeh, ul. 28. října

Kostel Církve československé
husitské

Novogotický kostel nechal na počátku 20. století postavit Otto Brass pro
08.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod. příznivce evangelického vyznání. Základní kámen kostela byl položen 8.
května 1902. V současné době kostel slouží Církvi československé husitské.
09.09.2012 10.00 - 12.00 hod.

Zámek Zábřeh

Zábřežský zámek vznikl přestavbou zábřežského hradu v 60. a 70. letech 19.
století. V letech 1727 – 1736 bylo Lintenštejny přistavěno barokní severní
08.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod. zámecké křídlo v prostoru mimo stávající areál. V roce 1849 bylo po zrušení
vrchnostenského systému barokní křídlo odprodáno městu Zábřeh.
09.09.2012 10.00 - 12.00 hod.

Zábřeh, Masarykovo náměstí

Zábřeh, Zahradní ul.

Zábřeh,

Zábřeh, Masarykovo náměstí

Masarykovo náměstí - kašna a
morový sloup

08.09.2012-09.09.2012 00.00 - 24.00 hod.

Kašna pochází z roku 1829 a stojí na místě bývalého rybníčku. Sloužila jako
jedna z výpustek městského vodovodu. Uprostřed kašny je čtyřhranný pilíř,
na němž leží oválná mušle. Nad ní sedí mytologická ženská postava opřená o
roh hojnosti. V ruce drží amforu, ze které vytéká voda.
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08.09.2012 14.00 - 18.00 hod.
Zábřeh, Skalička 15

Zábřeh,

Zábřeh, Žižkova ul.

Šternberk, Farní 3

Šternberk, Farní 3

Šternberk, Horní náměstí

Zámek je v jádru barokní architekturou z roku 1727, vzniklou
pravděpodobně přestavbou starší tvrze písemně doložené již v roce 1639. Ve
2. polovině 19. století byl přestavěn v neobarokním slohu, přičemž tuto
podobu nesetřely ani pozdější úpravy. K nejvýznamnějším držitelům patřil
rod Chorinských.

Zámek Skalička

09.09.2012 14.00 - 18.00 hod.

Šubrtova kaplička

Barokní kaplička z druhé poloviny 18. století stojí na poutním místě známém
od roku 1750, kdy zde Jan Schubert zavěsil obrázek Bolestné Panny Marie. O
08.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
oblíbenosti místa ve 20. století svědčí monumentální pieta sochaře Antonína
Berky, vytesaná v hořickém pískovci.
09.09.2012 10.00 - 12.00 hod.

Dům Pod Podloubím - Muzeum
Zábřeh

Bývalý augustiniánský klášter

Chrám Zvěstování Panny Marie

Státní hrad Šternberk

08.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

Dům Pod Podloubím je jedním z nejcennějších dokladů vývoje měšťanského
domu v regionu. Na budově zanechaly stopy všechny významné stavební
epochy. Gotickými sklepy počínaje, přes renesanční věž s loubím a
barokními stropy v přízemí a prvním poschodí konče. Od r. 1998 zde opět
sídlí zábřežské muzeum.

08.09.2012-16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Současná podoba někdejšího kláštera v těsné blízkostí šternberského hradu
pochází z 18. století a je výsledkem tvůrčí aktivity jeho posledních proboštů.
Spolu s farním kostelem je nejvýznamnější barokní architekturou města.

08.09.2012-16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Již v románské době stával na tomto místě kostelík zasvěcený svatému Jiří. V
roce 1371 byl místo něj postaven gotický kostel. Zakladatelem kostela byl
Petr ze Šternberka. Kostel je 65 m dlouhý, výška chrámové lodi je 30 m.
Věže jsou vysoké 60 m. Z gotické stavby se zachovala část křížové chodby,
která spojuje kostel s klášterem. Chrámový prostor je jednolodní, mohutná
klenba je vyzdobena nástropní malbou od moravského malíře Antonína
Sebastiniho Šebesty z Prostějova.

08.09.2012-16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Hrad Šternberk, původně obranné středověké sídlo s dochovanou válcovitou
věží a zbytky opevnění hlavního paláce, láká návštěvníky nevšední
atmosférou. Půvabné kulisy hradu potom tvoří okolní lesopark a dnešní
podhradí.
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Šternberk, ČSA 19

Expozice času

08.09.2012-16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Šternberk, Horní náměstí

Mariánský sloup

Šumperk, Hlavní třída 22

Pavlínin dvůr - budova
Vlastivědného muzea v Šumperku 08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Šumperk, Bulharská 8

Bývalý žerotínský zámek

08.09.2012-16.09.2012 0.00 - 24.00 hod.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Šumperk, Kladská 1

Evropský dům setkávání - tzv.
Geschaderův dům

09.09.2012 9.00 - 15.00 hod.

Charakter Expozice času má široký záběr od vesmírného času k atomovým
hodinám a nejmodernějším metodám měření času. Návštěvníkům tato
ojedinělá expozice osvětlí mj. proces vzniku vesmíru a času, představí
rozdílnost kalendářů a času v různých kulturách různých dob a popíše vývoj
nejstarších hodin a principy měření času. Protože čas je tématem, které
krom vědy a techniky ovlivňuje také kulturní a společenské hodnoty, je
pozornost věnována i výtvarnému umění a hudbě. Návštěvník se také dozví,
jak se čas podepisuje na medicíně, módě a celé společnosti. Prohlídková
trasa zahrnuje 10 místností.
Mariánský sloup zdobí Horní náměstí od roku 1719. Tento barokní sloup
nechal postavit kníže Josef z Lichtenštejna na pamět zachránění města před
poslední morovou epidemií v letech 1715 - 1716.
Empirová architektura z 1. poloviny 19. stol. , upravená v duchu francouské
neorenesance: výpravná čtyřkřídlá rozlehlá budova s obdélným nádvořím.
Hlavní dvoupodlažní průčelí s arkádami je členěno bosáží, pilastry a
profilovanými římsami. V interiéru najdeme valené klenby a zrcadlové
klenby s ornamentální výmalbou.
Trojkřídlá budova otevřené dispozice. Původní gotický hrad byl přestavěn
Tunkly z Brníčka a Žerotíny na přelomu 15. a 16. století v renesanční zámek.
Od 2. pol. 16. stol. je ve vlastnictví města a používán k hospodářským
účelům, v pol. 19. stol. stavebně upraven pro školní účely, kterým slouží
dodnes.
Jeden z nejstarších a architektonicky nejcennějších domů v Šumperku nese
prvky středověké architektury. V průběhu inkvizičních procesů s domnělými
čarodějnicemi v 2. pol. 17. stol. byl majetkem nejstatečnějších obětí - rodiny
Peschke. Nejvýznamnější stavební úpravy v duchu pozdního baroka a
klasicismu provedla rytířská rodiny Tersch, přibyly arkády s pískovcovými
toskánskými sloupy v průčelí, mansardová střecha krytá šindelem a okna
zdobená šambránami. Dům nese jméno podle posledního soukromého
majitele Aloise Geschadera. Poslední komplexní rekonstrukce byla
dokončena v r. 1995.

11

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

09.09.2012 9.00 - 15.00 hod.

Kostel byl postaven v gotickém slohu jako součást klášterního komplexu
řádu Bratří kazatelů (dominikáni), který byl založen v r. 1293. V r. 1669
kostel s klášterem vyhořel a v 80. letech 17. stol. byl upraven do barokní
podoby. V 1. pol. 18. stol. přibyly boční kaple sv. Jana Nepomuckého a
Česká kaple. První jmenovaná je vymalována freskami Ignáce Oderlického. V
r. 1784 byl klášter zrušen, kostel je od pol. 19. stol. v majetku města. V
letech 1991-2005 byl kostel kompletně rekonstruován vč. mobiliáře v
investici 35 mil. Kč a nyní slouží mj. kulturním účelům.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Barokní kostel sv. Barbory byl postaven v r. 1753 podle projektu Antona
Scholze, a to jako římskokatolický kostel pro předměstské obyvatele
Šumperka. Bohatá fresková výzdoba kleneb z r. 1755 je dílem uničovského
mistra Ignáce Oderlického.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Šumperk, Kladská ul.

Šumperk, Jiráskovy sady

Kostel Zvěstování Panny Marie

Kostel sv. Barbory

Šumperk, nám. Míru 1

Radnice

09.09.2012 9.00 - 15.00 hod.

Původně gotický děkanský kostel sv. Jana Křtitele bazilikálního typu byl
postaven při samých počátcích dějin města Šumperka. Stejně jako klášterní
kostel v r. 1669 vyhořel a poté byl upraven do půdorysné podoby římského
kříže s barokní fasádou a interiéry. Věž kostela patřila původně městu, které
zde mělo svoji strážní službu, šatlavu a pokladnici. Kostel uchovává ostatky
patrona města sv. Theodora, fresky mistra Ignáce Oderlického, obrazy s
vedutami města a vyřezávané šumperské znaky.
Původní radnice byla zbourána v r. 1909 a na jejím místě byla postavena
současná radniční budova, která byla dokončena v září 1911.
Architektonický návrh této mohutné radnice ve stylu saské neorenesance se
secesními detaily a interiéry pochází z per vídeňských architektů Ludwiga
Schöneho a Georga Bergera, hlavním stavitelem byl šumperský rodák Hugo
Nader.

Šumperk, Bří Čapků 35

Státní okresní archiv Šumperk

08.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Architektura budovy archivu pochází z 90. let 20. století.

Šumperk, Kostelní náměstí

Kostel sv. Jana Křtitele

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.
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Šumperk, Kladská 2

Šumperk, Hlavní třída 31

Bývalý klášter řádu Bratří kazatelů 08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Budova řádu Bratří kazatelů, který byl založen v r. 1293 vyšehradským
proboštem Janem. Původní gotická architektura byla spolus klášterním
kostelem Zvěstování Panny Marie zničena při velkém požáru města v r. 1669
a v 80. letech 17. stol nahrazena barokním slohem. Od josefínských reforem
sloužila budova kláštera hospodářským účelům, od konce 40. let 20. století
doposud je sídlem střední zdravotnické školy.

Budova Obchodní akademie
Šumperk

Budova byla postavena jako honosná protiváha nového železničního nádraží
na druhém konci prestižního šumperského bulváru Bahnhof Strasse.
Architektonický návrh vytvořili Anton a Josef Drexlerovi. Ústřední rizalit je
ozdoben výpravnými štukaturami a sochou Moravie, po stranách v nikách
najdeme sochy Pallas Athény a Homéra.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.
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