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MĚSTO A ADRESA

Chrudim, Resselovo nám.

NÁZEV PAMÁTKY

VE DNECH EHD OTEV ENA

Arciděkanský kostel Nanebevzetí
Panny Marie
15.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

POPIS PAMÁTKY
Původní gotický kostel Nanebevzetí P. Marie se složitým stavebním
vývojem byl regotizován v druhé polovině 19. století. Vybavení této
mohutné trojlodní baziliky se dvěma věžemi je gotické - např. křídlový
mariánský oltář.

Chrudim, Čs. partyzánů 6

Divadlo Karla Pippicha

15.09.2012 09.00 - 18.00 hod.

Chrudim, Školní náměstí

Kapucínský kostel sv. Josefa Muzeum barokních soch

15.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Funkcionalistická budova Divadla K. Pippicha od architektů J. Freiwalda a
J. Böhma patří bezesporu k významným zástupcům moderní architektury
20. stol. Divadlo prošlo celkovou rekonstrukcí v roce 1996. K nahlédnutí
budou i běžně nepřístupné prostory divadla (zákulisí, technika).
Barokní kostel vybudovaný v letech 1656-1665 tvoří urbanisticky důležitý
článek pro dějiny a vývoj města v době Pobělohorské. Jednolodní
kostelní stavba s užším pravoúhle uzavřeným presbytářem s přilehlou
sakristií, Loretánskou kaplí a podzemním Božím hrobem - nyní slouží jako
Muzeum barokních soch.

15.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Kostel sv. Kateřiny byl založen ve 14. století, velké stavební úpravy
prodělal v 1. polovině 16. století. Budova je trojlodní, s krátkým
presbytářem a jednou věží. V severní lodi jsou zazděny tři kamenné
náhrobky ze 17. století.

15.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Bývalý hřbitovní kostel sv. Michaela byl postaven v letech 1519-21 a svou
podobu si téměř beze změn zachoval až do současnosti. Vybavení
pochází ze 16. až 18. století. Pozoruhodné jsou v kostele zavěšené
renesanční epitafy a kamenné náhrobky.

Chrudim, Husova ul.

Chrudim, Tyršovo náměstí

Kostel sv. Kateřiny

Kostel sv. Michaela

Chrudim, Široká 86

Muzeum - novorenesanční
budova

15.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Chrudim, Břetislavova 75

Mydlářovský dům

15.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Novorenesanční památka - dílo arch. Jana Vejrycha, postavená v roce
1897-98 pro původní Průmyslové muzeum pro východní Čechy v
Chrudimi. Pro návštěvníky budou přístupné expozice a výstavy
Regionálního muzea v Chrudimi a reprezentační prostory s výmalbami.
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi bylo otevřeno v roce 1972.
Dokumentuje české a zahraniční loutkářství od historie po současnost.
Stálé expozice českého a celosvětového loutkářství, bezbariérová
expozice, krátkodobé výstavy, herna s loutkami. Přístup k expozicím a
výstavám prvním rokem bez bariér!

1

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

Chrudim, Školní náměstí

Městské opevnění - bašta
Prachárna

15.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Chrudim, Široká 85

Společenské prostory budovy
Muzea

15.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

08.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Bašta zvaná Prachárna stojí v severovýchodním nároží městského
opevnění. Byla postavena v roce 1435 a byla určena pro obranu ručními
palnými zbraněni. Jedná se o nejmladší prvek městského opevnění. V
současné době se zde nachází expozice o městském opevnění.
Komplex budov Muzeum byl vystavěn v letech 1897-1901. Jde o dva
samostatné objekty. Budova čp. 85/IV v barokním slohu (mladší z obou
staveb) s restaurací, velkým koncertním sálem s vynikající akustikou a
dalšími prostorami slouží Chrudimské besedě, městskému kulturnímu
středisku. Přístup bez bariér!
Kostelík je dvousrubová stavba, sroubená z ručně štípaných a
dotesávaných dubových kmenů, v byzantsko-gotickém stylu. Byl
postaven v roce 1669 ve Velké Kopani na Podkarpatské Rusi a v roce
1931 z iniciativy politika Václava Klofáče vlakem převezen a znovu
vybudován v Dobříkově.
Poutní klášter na Hoře Matky Boží na Dolní Hedeči s kostelem
Nanebevzetí Panny Marie. Veřejnosti přístupné objekty: 1. původně
barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, zařízení novorenesanční z
konce 19. století 2. ambity kolem "nádvoří poutníků" s expozicí obrazů,
soch a betlémů, vytvořených v někdejší řezbářské škole v Králíkách 3.
kaple "Svatých schodů" na nádvoří 4. krypta s uloženými ostatky
řeholníků 5. nově otevřený "Památník perzekuce" - po 2. světové válce
zde byl zřízen internační tábor pro duchovní a řeholníky, nepohodlné
tehdejšímu režimu 6. klášterní zahrady

Dobříkov,

Podkarpatský dřevěný kostelík v
Dobříkově
09.09.2012 15.00 - 17.00 hod.

Dolní Hedeč, Kopeček 1

Klášter Redemptoristů s
kostelem Nanebevzetí Panny
Marie

08.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Heřmanův Městec, Barákova ul.

Areál hřbitovního kostela
Zvěstování Panny Marie

Kostel je nejstarším architektonickým dílem města. Stavba náleží
nepochybně rané gotice poloviny 13. století. Zvonice v severovýchodním
08.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod. nároží hřbitova má dřevěné přízemí, roubené jádro a je kryta šindelem.

Heřmanův Městec, Barákova ul.

Kostel církve československé
husitské

Sakrální objekt realizovaný v letech 1927-29 v puristicko08.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod. konstruktivistickém stylu.

Heřmanův Městec, náměstí Míru Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje byl postaven v roce 1756-61 v barokním slohu.
Nástěnné a klenbové obrazy, fresky, řezbářské práce oltářů a kazatelny
08.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod. jsou dílem významných malířů a uměleckých řemeslníků.
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Heřmanův Městec, Havlíčkova ul.
809
Synagoga

Synagoga byla vystavěna dle projektu F. Schmoranze v r. 1870 a v roce
08.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod. 2001 byla zrestaurována.

Heřmanův Městec, Havlíčkova ul. Židovský hřbitov

Hřbitov má více než 1050 náhrobků. Je pravděpodobné, že byl založen již
08.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod. v 15. století. Nejstarší zachovaný náhrobek má letopočet 1647.

Hřebčín byl vystavěn v roce 1875 knížetem Ferdinandem Kinským, který
podporoval dostihy v Pardubicích. Do dnešního dne jsou zachovány stáje
Heřmanův Městec, Masarykovo
08.09.2012 10.00 - 11.00 a 13.00 - 14.00
Hřebčín
s výběhy a dvě stylové sedlovny.
náměstí 45
hod.
Betlém je historická čtvrť roubených domků drobných městských
řemeslníků, které byly postaveny v polovině 18. století. V
rekonstruovaných domech naleznete expozice bydlení a dílny tehdejších
obyvatel. Prohlídky jsou doplňovány různými tématicky zaměřenými
výstavami, které se zabývají např. drátenictvím, hrnčířstvím, lidovými
08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - oděvy apod. Mezi roubenými chalupami najdete prodejnu
16.00 hod.
upomínkových předmětů, keramiky a bylinek, hudebních nástrojů,
11.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - čajovnu, cukrárnu a další. Hlinecký Betlém byl po revitalizaci znovu
Hlinsko, SLS Vysočina, Příčná 350 Betlém Hlinsko
otevřen 24. srpna 2012.
16.00 hod.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku byl postaven v letech 1762-66
podle plánů Pavla Merty z Boskovic v pozdně barokním slohu na místě
staršího strženého kostela. V severní části byla později přistavěna Karlem
Vincencem z Neuburku roku 1778 kaple s hrobkou a svému účelu
09.09.2012 14.30 - 16.30 hod.
sloužila až do roku 1869, kdy byl kostel vážně poškozen požárem. Po
10.09.2012 18.00 - 19.00 hod.
rekonstrukci v pozdějších letech dostal dnešní podobu. V interiéru
12.09.2012 18.00 - 19.00 hod.
bohaté barokní a rokokové vybavení a vzácná dřevěná gotická soška
14.09.2012 17.00 - 18.00 hod.
Panny Marie.
Jevíčko, Komenského náměstí
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 16.09.2012 14.30 - 16.30 hod.
Augustiniánský klášter byl založen v druhé polovině 14. století, zrušen za
vlády Josefa II v roce 1784. Později v 19. stol. sloužil jako sídlo soudu a
četnické stanice. V současné době slouží pro potřeby města, část je
Městské muzeum - bývalý
adaptovaná na městké byty. V prostorách bývalého konventu
12.09.2012 14.00 - 17.00 hod.
konvent Augustiniánského
Augustiniánského kláštera je umístěna stálá expozice muzejních sbírek
16.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00
Jevíčko, Komenského nám. 167 kláštera
regionálního výnamu.
hod.
Městská věž, původně gotická, byla součástí městského opevnění. Do
výšky 53 m byla zvýšena v roce 1593 a opatřena cibulovitou bání. Slouží
08.09.2012-09.09.2012 13.00 - 17.00 hod.
Jevíčko, Komenského náměstí
Městská věž
jako vyhlídková věž do krajiny regionu Malé Hané.
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Jevíčko, Komenského náměstí

Jevíčko, Zadní Arnoštov

Jevíčko, ul. K. H. Borovského

Králíky, Velké náměstí

Králíky, Velké náměstí 365

Králíky, historické jádro města

15.09.2012-16.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

jako vyhlídková věž do krajiny regionu Malé Hané.

08.09.2012-09.09.2012
15.09.2012-16.09.2012

Unikátní studna z 18. století, svojí hloubkou 70m se řadí mezi nejhlubší
studny v ČR. šest obručí. Z větší části je studna sekaná ve skále. Vodu lidé
vytahovali džbery pomocí robustního dvouosého rumpálového soustrojí.
Nově zrestaurováno.

08.09.2012-09.09.2012
15.09.2012-16.09.2012

Dvoupatrová sýpka z 18. století byla součástí bývalého panského dvora.
V r. 1813 sloužila jako polní nemocnice pro raněné a nemocné po Bitvě
národů u Lipska. Celkem zde zemřelo 215 Rakušanů, 20 Prusů, 8 Rusů a
133 Francouzů. Všichni jsou pochováni na starém vojenském hřbitově na
Červeném kopci, kde od r. 1910 stojí kamenný pomník obětem
napoleonských válek. Nyní slouží budova pro potřeby města.

Kostel sv. Michaela archanděla

08.09.2012-16.09.2012

Předchůdcem tohoto kostela byla dřevěná luteránská modlitebna,
postavená po r. 1577 v místech dnešního domu čp. 3 - lékárna. Po roce
1600 byl kostel přestavěn na kamenný, jehož dnešní podoba je dílem
barokních přestaveb r. 1676, 1709 a zejm. 1768 – 1778 (po požáru z roku
1763). Vnitřek kostela je v rokokovém stylu. Hlavní oltářní obraz
„Archanděl Michael v boji s ďáblem“ namaloval brněnský jezuita Ignaz
Raab. Varhany postavila slavná Králická varhanářská škola (Franz Umlauf
1799 - předchozí varhany Ignaze Welzela shořely). V roce 1993 byla
provedena jejich rozsáhlá rekonstrukce.

Městské muzeum - bývalá
radnice

08.09.2012 9.00 - 11.30 a 12.30 - 16.00 hod.
09.09.2012 12.30 - 17.00 hod.
Budova městského muzea čp. 365 je raně klasicistní stvba z let 1795 - 96
11.09.2012-15.09.2012 9.00 - 11.30 a 12.30 - se starším jádrem (přízemí klenuto křížově a valeně s výsečemi. Věž
16.00 hod.
údajně přistavěna v r. 1834. Dříve v objektu sídlila radnice, okresní soud,
berní a pozemkový úřad.
16.09.2012 12.30 - 16.00 hod.

Městská věž

Rumpálová studna Mařín

Bývalá barokní sýpka

Městská památková zóna Králíky 08.09.2012-16.09.2012 0.00 - 24.00 hod.

Malé městečko obklopené malebnými horami a panensky čistou
přírodou se nachází v severní části králické brázdy v nadmořské výšce
560 m. Historické jádro města patří mezi nejlépe dochované v širokém
okolí a v roce 1990 bylo prohlášeno městskou památkovou zónou.
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Lanškroun, nám. A. Jiráska

Kostel sv. Václava v Lanškrouně je poprvé připomínán v roce 1350.
Původně gotický kostel je bývalou součástí augustiniánského kláštera.

Kostel sv. Václava

Novorenesanční budova postavená v roce 1874 lanškrounským
stavitelem O. Seifertem, podle projektů Ing. E. Jantsche. Jedná se o
podsklepený, dvoupatrový objekt se třemi křídly, vystavěnými na
půdorysu písmene H. Budova je využívána jako škola.

Lanškroun, nám. J. M. Marků 113 Gymnázium

08.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Lanškroun, nám. A. Jiráska 2

Knihovna

Knihovna - čp. 142 je pozdně barokní objekt ze 3. čtvrtiny 19. století.
10.09.2012-14.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - Jedná se o nárožní patrový dům, který byl vystavěn na místě masných
krámů jako novostavba se středovým průjezdem.
16.00 hod.

Lanškroun, nám. A. Jiráska 1

Zámek - Městské muzeum

08.09.2012-09.09.2012 13.00 - 17.00 hod.
11.09.2012-14.09.2012 9.00 - 11.30 a 13.00 16.00 hod.
15.09.2012-16.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

Zámek, původně augustiniánský klášter byl zbudovaný po roce 1393. V
roce 1928 získalo zámek město. Při rekonstrukci dostal hladkou fasádu
se zdůrazněnými gotickými a renesančními prvky. V současné době
objekt slouží jako městské muzeum.

Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium A. Jiráska vyhlídková věž

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Budova Gymnázia byla otevřena v roce 1921.

Litomyšl, Šantovo náměstí 183

Kostel Povýšení sv. Kříže

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Zpřístupněna vyhlídková věž.

Litomyšl, Smetanovo náměstí 110 Městská galerie Litomyšl

Litomyšl, T. Novákové 75

PORTMONEUM muzeum Josefa
Váchala

Litomyšl, Jiráskova 9

Regionální muzeum v Litomyšli

Renesanční dům čp. 110 na litomyšlském náměstí, postavený ve
40.letech 16.století kameníkem Blažkem, patří k nejvýznamnějším
08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 památkám ve městě. Pozoruhodná je zejména jeho fasáda s figurální
kamennou výdobou a zachovalý renesanční interiér - výstavní síň.
- 17.00 hod.
08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - Nástěnné malby a vyřezávaný nábytek J. Váchala. Stálá výstava staré
pohlednice Litomyšle.
17.00 hod.
Budova muzea se nachází v bývalém piaristickém gymnáziu, které bylo
postaveno v letech 1714-18. Ve dvacátých letech 20. století byla budova
zakoupena městem a použita pro umístění sbírek městského muzea.
Vzhledem k plánované rekonstrukci budou zpřístupněny veškeré
prostory muzea, kde budou připraveny informace o tom, jak byly tyto
prostory využívány dosud a jak bude vypadat v budoucnu po generální
rekonstrukci. Pro děti bude připraven bohotý program.
08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.
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Litomyšl, Jiráskova 133

Rodný byt Bedřich Smetany

V přízemních místnostech bývalého zámeckého pivovaru, kde se v roce
1824 narodil Bedřich Smetana, je zřízena expozice, která připomíná dobu
08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - skladatelova dětství v Litomyšli. Interiéry byly obnoveny a nově
instalovány v roce 1996.
17.00 hod.

Litomyšl, Jiráskova 134

Červená věž

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Miřetice - Ležáky, Miřetice Ležáky 66

Moravská Třebová, Zámecké
nám. 1

Moravská Třebová, Svitavská 18

V prostorách věže probíhají výstavy.

Ležáky

Dne 24.6.1942 byla osada Ležáky v době heydrichiády srovnána se zemí.
Obyvatelé byli odvlečeni a popraveni. Na základech jednotlivých domů
jsou žulové kříže. Na místě Památník - Museum a na základě jednotlivých
16.9.2012 domů rozsáhlé pietní území. Dne 18. 9. 2011 vstup zdarma !

Zámek

11.09.2012-16.09.2012

Zámek se nachází v centru města na místě původního hradu, založeného
již ve 13. stol. Velký rozmach město Motravská Třebová dosáhlo za
panování pánů z Boskovic, který v letech 1490-1492 přestavěli hrad v
renesančním slohu. Do tohoto období patří také jedna z nejstarších
památek dochovaná raně renesanční brána z roku 1492, renesanční
arkády, věž.

Muzeum

Muzeum bylo v Moravské Třebové založeno už v 70. letech 19. století.
Zásluhou moravskotřebovského rodáka, newyorského obchodníka L. V.
Holzmaistera byla v letech 1904-1906 postavena nová muzejní budova a
08.09.2012-10.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 následně založen mezejní park. Stejný mecenáš věnoval muzeu
16.00 hod.
mimoevropskou sbírku. Budova je dnes sídlem příspěvkové organizace
11.09.2012-12.09.2012 14.00 - 16.00 hod.
Kulturní služby města Moravská Třebová a její využití je rozmanité.
Muzeum zde má stálou expozici a knihovnu s archivem a badatelnou. Z
14.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - vystavených originálů jsou nejpopulárnější egyptská mumie ženy z 1.
stol. př. n. l., uložená v kartonáži a dvojité rakvi, a čtyři sam
16.00 hod.

08.09.2012-09.09.2012

Pardubice, Pernštýnské náměstí 1 Radnice

09.09.2012 12.00 - 17.00 hod.

Novorenesanční radnice postavena podle plánů stavitele J. Vejrycha v
letech 1893-1894. Fasáda zdobena sochařskou výzdobou od A. Poppa,
figurálními sgrafity od K. L. Klusáčka, zhotovenými podle návrhů
Mikoláše Alše. V prostorách radnice je tzv. Historický sál a nově
zrekonstruovaný Společenský sál.
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Pardubice, Kostelní 92

Kostel sv. Bartoloměje

09.09.2012 12.00 - 17.00 hod.

Kostel sv. Bartoloměje byl postaven po r. 1507-14 s klášterem minoritů,
sloužil jako pohřební kostel Pernštejnů. V letech 1911-1913 provedena
přestavba kostela od B. Dvořáka. Kostel je památkou mimořádné
uměleckohistorické a architektonické hodnoty.

Pardubice , Štrossova

Kostel Bolestné Panny Marie Kostelíček

09.09.2012 12.00 - 17.00 hod.

Pardubice, ul. Bratranců
Veverkových

Kostel sv. Jana Křtitele

09.09.2012 12.00 - 17.00 hod.

Pardubice, ul. Zelenobranská

Zelená brána

09.09.2012 12.00 - 17.00 hod.

Kostel Bolestné Panny Marie vznikl roku 1710 na místě původní dřevěné
kapličky. Vchod na bývalý hřbitov zdobí sochy sv.Augustina a sv.Jana
Nepomuckého. Celý areál obepíná barokní zeď se štukovou výzdobou,
četné sochy. Vnitřní zařízení převážně z doby stavby a 19. století.
Na bývalém hlavním hřbitově města Pardubic stojí kostel sv. Jana
Křtitele. Založen byl pány z Pernštejna roku 1510 a do dnešní podoby
dostaven v letech 1563-1570 místním stavitelem V. Všetečkou. Ten je
také autorem kostnice, na jejíž základech vyrostla roku 1788 nová
zvonice kostela.
Areál se skládá z vlastní Zelené brány, postavené po roce 1507 a
přebraní s reliéfem od M. Alše z roku 1903 zobrazující pardubickou
erbovní pověst "Ješek z Pardubic před Milánem r. 1158." Zelená brána je
součástí bývalého pernštejnského městského opevnění. Prostor
předbraní slouží jako výst.galerie.

09.09.2012 12.00 - 17.00 hod.

Krematorium bylo postaveno podle návrhu architekta Pavla Janáka v
rondokubistickém slohu. U hlavního schodiště střeží budovu krematoria
dva světlonoši od sochaře K. Lenharta. 8,5m vysoká obř.síň je vyzdobena
malbou profesora J. Kysely. ROK 2010 – budova krematoria prohlášena
národní kult. památkou.

09.09.2012 12.00 - 18.00 hod.

Původně tvrz ze 13. století, připomínaná poprvé r. 1318, později gotický
vodní hrad ze 14. století přestavěn Vilémem z Pernštejna. Dnešní
renesanční podoba zámku vznikla přestavbou arch. Aostalliho v 2. pol.
16. století, bohatá výzdoba nástěnnými malbami v tzv. Vojtěchově sále.

09.09.2012 12.00 - 17.00 hod.

Na židovském hřbitově se nachází 65 cenných historických náhrobků z 1.
pol. 18. století přenesených ze staršího pardubického židovského
hřbitova. Je zde památník se jmény celkem 542 pardubických obětí
holocaustu a pomník sedmi neznámým obětem, kteří nepřežili transport
smrti z Osvětimi.

Pardubice, Pod Břízkami 990

Pardubice, Zámek

Pardubice, ul. K židovskému
hřbitovu

Krematorium Pardubice

Zámek

Židovský hřbitov
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Pardubice, Za Divadlem 50

Pardubice, Příhrádek 5

Východočeské divadlo Pardubice 09.09.2012 12.00 - 17.00 hod.

Východočeské divadlo patří mezi nejprestižnější kulturní stánky kraje s
nadregionálním významem (např. pořádání Grand festivalu smíchu).
Budova postavena v roce 1909 dle návrhu ak. architekta Antonína
Balšánka. Čelo budovy zdobí socha Genia sochaře Bohumila Kafky. V r.
1931 interiéry zničeny rozsáhlým požárem. Na prknech divadla působila
řada předních českých hereckých talentů, v listopadu 1989 se divadlo
stalo centrem politického života regionu. V letech 2002 - 2003 proběhla
rozsáhlá rekonstrukce interiérů a exteriérů budovy.

09.09.2012 12.00 - 17.00 hod.

Galerie města Pardubic sídlí v budově nově zrekonstruované bývalé
sýpky, která je součástí tzv. Příhrádku - původně středověkého
opevněného předpolí zámku. V raném novověku se opevňovací funkce
proměňovala na roli hospodářského zázemí zámku s dílnami, sýpkou,
konírnou (dle dochovaných záznamů z r. 1516). Galerie města Pardubic
zde sídlí od roku 2012.

Galerie města Pardubic

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.
Pardubice, Nádražní 53

Museum Rosice nad Labem

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Polička, Palackého náměstí 2

Barokní radnice

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 15.00 hod.

Polička, Tylova 114

Centrum Bohuslava Martinů v
Poličce

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Budova bývalé železniční vodárny postavená v roce 1871, která sloužila
pro doplňování vody do parních lokomotiv. Ke svému účelu byla
využívána do roku 1979, od roku 2001 je zde železniční muzeum a
expozice MHD provozované Pardubickým spolkem historie železniční
dopravy. V okolí budovy jsou umístěny další exponáty a konají se zde
doprovodné akce.
Barokní radnice byla postavena v letech 1739-44 na místě původní
gotické radnice. Jejím autorem je F.M.Kaňka. Radnice spolu s barokním
morovým sloupem tvoří dominantu centra města Poličky. V prostorách
radnice si lze prohlédnout barokní kapli, obrazárnu rodu
Hohenemsů,staré a nové umění na Poličsku.
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce nabízí zajímavé interaktivní
expozice - Historie města Poličky a okolí,Sklářství na Horácku, Barevný
svět Bohuslava Martinů, Historická třída Bohuslava Martinů. Pojďte se
bavit, zakládat město, dobově se odívat,poznejte život a dílo B.Martinů.
Sezónní výstavy, dílny pro děti i dospělé.
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Polička, Tylova 114

Gotické opevnění města

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Slatiňany, Nádražní ul.

Museum Rosice nad Labem expozice Slatiňany

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Slatiňany, Zámecký park 1

Zámek Slatiňany

Staré Hradiště,

Hrad Kunětická hora

Svojanov 1,

Hrad Svojanov

Vraclav,

Barokní areál Vraclav

Gotické opevnění města měří 1220 metrů a obepíná celé historické jádro
města Poličky. Součástí opevnění je 19 půlválcových věží. Poličské
hradby patří k nejzachovalejším ve střední Evropě. Byly postaveny za
vlády Karla IV. a sloužily k ochraně města před vpády cizích vojsk. Velmi
pěkná je procházka po ochozu hradeb s výkladem průvodce.
Budova bývalé železniční vodárny z roku 1871, která sloužila pro
doplňování vody do parních lokomotiv. Ve střední technologické části
objektu zachován původní parní stroj, historický parní kotel, čerpadla a
vodní nádrže. V expozici jsou umístěny i další exponáty a dokumentace
historie provozu vodárny a železnice. Otevřeno pouze příležitostně při
konání vybraných akcí Pardubického spolku historie železniční dopravy
(PSHŽD).

Původní renesanční zámek z let 1580 - 1590. Na konci 19. století se
součástí zámeckého areálu stala stavba hřebčína a miniatury gotického
Kočičího hrádku. Na počátku 50. let 20. století bylo zřízeno v interiérech
zámku hippologické muzeum s historickým mobiliářem a sbírkami s
tématikou koně.
15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
Archeologické průzkumy zařazují nejstarší hradní stavbu na vrcholu,
který tvoří dominantu Pardubicka do pol. 14. st. Za husitských válek se
stává důležitým opěrným místem. Za Pernštejnů dochází v letech 14911548 k největší přestavbě, kdy vznikl mohutný dvouvěžový hrad s
důmyslným systémem opevnění.
15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.
Hrad Svojanov leží v krásné krajině hlubokých lesů a je dnes jediným
hradem u nás, kde se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19.
stoletím. Hrad nabízí několik prohlídkových okruhů a je to místo jako
stvořené pro rodinný či romantický výlet. Hradem vás provedou
08.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.
průvodci v dobových kostýmech. Hrad Svojanov nabízí také výbornou
restauraci a dokonce ubytování přímo v prostorách hradu. Nově vás
zveme vás do otevřených unikátních prostor v Domě zbrojnošů! Expozice
o životě hradní posádky z konce 15. století, dobové zbroje, brnění,
zbraně. Raritou je kroužková košile z 16 000 kroužků.
15.09.2012 9.00 - 22.00 hod.
Unikátní přírodní a architektonický areál pod zaniklým hradiskem
Vršovců na Vraclavi. součástí je kostel sv. Mikuláše (v něm je umístěn
vzácný soubor barokních plastik), budova bývalých lázní (v ní je expozice
08.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod. k historii lázní a dějinám obce Vraclav), poustevna.
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08.09.2012 11.00 - 17.00 hod.
Vysoké Mýto, Nám. Vaňorného

Kostel sv. Vavřince

Vysoké Mýto, Jungmannovy sady Kostel Nejsvětější Trojice

09.09.2012 9.30 - 16.30 hod.

Gotický chrám ze 13. stol. Hlavní loď je vysoká přes 21 m. V kostele se
nachází pozoruhodná cínová křtitelnice z r. 1499. Hlavní oltář s obrazem
Petra Brandla Nanebevzetí Panny Marie z roku 1787 je řazen k největším
skvostům barokního umění východních Čech.

Kostel byl postaven r. 1543 mistrem Blažejem z Litomyšle, rozšířen r.
1592 mistrem Trebkem. Kněžiště je pozdně gotické, loď restaurována v
baroku. Zbytky pískovcových náhrobků.
08.09.2012-09.09.2012 13.00 - 17.00 hod.
V sousedství kostela byla pro zvony, které přetěžovaly jeho věže,
postavena v roce 1585 mohutná renesanční zvonice, která byla v době
baroka zvýšená o další patro. Po opravě chrámu sv. Vavřince se zvony v
08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - roce 1898 vrátily zpět. Ve zvonici jsou dnes umístěny výstavní prostory
Městské galerie.
17.00 hod.

Vysoké Mýto, Nám. Otmara
Vaňorného

Zvonice

Vysoké Mýto, Šemberova 125

Muzeum se nachází v rodném domě A. V. Šembery. Nachází se zde stálá
expozice slavné karosářské firmy Sodomka, součástí je unikátní
Regionální muzeum ve Vysokém 08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.30 - automobil Aero 50 Dynamik. Dále se muzeum zabývá pořádáním
Mýtě
krátkodobých tematických výstav a přednášek.
17.00 hod.

Vysoké Mýto, ul. Pražská

Vysoké Mýto, Nám. Přemysla
Otakara II.

Pražská brána

Náměstí Přemysla Otakara II.

Městské hradby s pamětními
Vysoké Mýto, Jungmannovy sady deskami vsazenými do hradeb

Vysoké Mýto, ul. Hálkova

Husův sbor

Nejvyšší věž (31 m) bývalého středověkého města s hodinamJan Byla
stanovištěm a příbytkem hlásného. Dnes je využívána jako vyhlídková
věž, je zde umístěna stálá expozice dobových snímků, dokumentující
08.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.30 - 17.00 hod. stavební proměny města od poloviny 19. století.

08.09.2012-09.09.2012 0.00 - 24.00 hod.

Největší čtvercové náměstí v České republice. Jeho rozloha je 2 ha. V r.
1997 bylo celé zrekonstruované. Uprostřed stojí 14 m vysoký morový
sloup se sochou Panny Marie, v rozích se sv. Florianem, Janem
Nepomuckým, Vavřincem a Josefem. Dílo pochází z roku 1715.

08.09.2012-09.09.2012 0.0 - 24.00 hod.

Kolem roku 1265 se začalo město opevňovat hradbami. Hradby byly
téměř 20 loktů vysoké, 2 lokty široké. V hradební zdi v Jungmannových
sadech jsou zasazeny kamenné desky s nápisy připomínající významné
události v dějinách města.

09.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Moderní chrámová architektura z r. 1937, navazující svým výrazem na
českou architekturu 20. let. V průčelí předstupuje před štítem plochá
věžovitá část zakončená kalichem s dvojitým křížem.
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Žamberk, Tovární 506

Vonwillerova textilní továrna

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Vonwillerova textilní továrna byla postavena mezi roky 1833 - 1834.
Původně neoklasicistní budova s mansardovými střechami postupně
prošla celou řadou změn, které si vyžádalo zavádění nových technologií
výroby. Nejvíce se na jejím současném vzhledu podepsal požár v roce
1906, v jehož důsledku byly mansardové střechy nahrazeny
železobetonovými. Výraznou dominantou je i třípatrová železobetonová
skeletová budova z let 1911 - 1912. Textilní provoz v továrně skončil v
roce 2005. Od roku 2010 je areál v majetku Muzea starých strojů a
technologií, o.s., které jej zpřístupňuje veřejnosti.
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