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MĚSTO A ADRESA

Bor, Plzeňská 259

Bystřice nad Úhlavou, 1

Dobřany, Nám. T.G.M. 5

NÁZEV PAMÁTKY

VE DNECH EHD OTEVŘENA

POPIS PAMÁTKY

Zámek Bor

Zámek Bor byl původně středověký vodní hrad, jemuž dala určující podobu
rozsáhlá pozdně gotická přestavba a konečný vzhled romantická přeměna na
pseudogotický zámek. Pro veřejnost byl otevřen v r. 2003 a stal se
vyhledávaným turistickým cílem. Prohlídková trasa pro návštěvníky začíná v
přízemí bývalého hradu, kde se dnes nachází pokladna, návštěvníci si dále
prohlédnou Švamberský sál se sklípkovými klenbami, kde jsou vystaveny
dobové kostýmy a zbraně, dále hradní kapli sv. Vavřince, zámeckou
15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - obrazárnu a salonky a na konec mohou po 117 schodech vystoupat na věž,
která slouží jako vyhlídka.
17.00 hod.

Zámek Bystřice nad Úhlavou

Původně gotická tvrz byla v 2.po. 14.stol. rozšířena do podoby mohutného
hradu, kolem pol. 16.stol. proběhla přestavba na renesanční zámek. Dnešní
podoba v pseudogotickékm slohu je z let 1848-52. Po roce 1945 byl zámek
využíván jako lazaret, policejní stanice a později jako ústav pro mentálně
08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
postižené děti. Po zakoupení objektu soukromou společností byla zahájena
12.09.2012-14.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - stavební záchrana a v roce 2011 byla dokončena první část prací, které
16.00 hod.
proběhly za finanční spoluúčasti z fondů EÚ. V současné době je pro
veřejnost areál zpřístupněn ve formě expozice hist.mobiliáře a kulturních
akcí.
15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Kostel sv. Víta Dobřany

10.09.2012-13.09.2012 9.00 - 12.15 a 13.00 - Kostel sv. Víta v Dobřanech pochází z 18. století. Je vrcholným dílem
17.00 hod.
stavitele J. Augustona mladšího a je zvláštní svým dvoustranným oltářem
umístěným uprostřed kostela. Oltář je dílem sochaře M.V. Jäckla.
14.09.2012 9.00 - 12.15 a 13.00 - 16.00 hod. Každoročně je v kostele instalována výstava obrazů Oty Janečka a výstava
Dobřanské baroko.
15.09.2012-16.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

Horšovský Týn, náměstí Republiky
1
Horšovský Týn, státní hrad a zámek 15.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Hrad a zámek v Horšovském Týně je někdy nazýván "Českým Krumlovem
Plzeňského kraje" a to pro své architektonické sepjetí s městečkem, na jehož
náměstí ústí zámecká vstupní brána. Zámek patří také k nejzpřístupněnějším
objektům u nás. V roce 2012 na objektu výstava Tři střevíčky pro Popelku
představuje kostýmy i mnohé další, související s populární pohádkou Tři
oříšky pro Popelku. Tento film byl natáčen v regionu a na blízkém hradě
Švihově. Horšovskotýnská výstava představí fundus kostýmů, prohášený za
kutlruní dědictví i památku, představí také filmování na pam. objektech.
Interaktivní prvky.
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08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - Tvoří dominantu města, zcela jedinečně dotváří panorama města a prostoru
památkové zóny.
17.00 hod.

Klatovy, Náměstí Míru 60

Černá věž

Klatovy, Hostašova 1

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v 08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - Historie regionu od pravěku, přes gotiku, renesanci, baroko, osvícenství, 19.
Klatovech
a 20. až po současnost.
17.00 hod.

Klatovy, náměstí Míru

Katakomby

Nově otevřená expozice katakomb. Podzemní krypta ukrytá pod jezuitským
08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - kostelem . Uloženy mumie .Díky důmyslnému systému větracích šachet byla
těla mumifikována a konzervována.
18.00 hod.

Klatovy, Plánická

Okrouhlice - součást hradebního
opevnění města

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Součást městského opevnění, objekt se nachází v MPZ Klatovy, nájemce V.
Fiala - sochař pořádá zde výstavu uměleckých děl.

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 16.30 hod.

Zámek je spjat se jménem Josefa Hlávky, který je český architek, stavitel a
mecenáš. Původně dřevěná tvrz přestavěná na zámeček Petrem Příchovský.
Hlávka zámek koupil ve věku 35 let jako dárek pro maminku. Později ho
přestavěl v novorenesančním stylu. Kromě podoby zámku Hlávka navrhl i
nábytek. Současně s přestavbou přistavěl k zámku kapli, jako samostatné
křídlo. V roce 1904 založil Nadání J.,M. a Z.Hlávkových, kterému jako
univerzálnímu dědici odkázal veškerý svůj majetek včetně zámku v Lužanech.

15.09.2012-16.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Nejstarší dosud známá architektonická pamětihodnost města. Románskogotický kostel tvoří plochostropá loď, do níž vede oh jihu původní románský
portál s obloučkovým vlysem. K lodi se připojuje pravoúhlý presbytář, jehož
interiér je vyzdoben cennými freskami ze 2.pol.13.stol.

15.09.2012-16.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Městská galerie byla otevřena v červenci 1995 po rozsáhlé rekonstrukci věže
gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, jenž je jednou z nejcennějších
památek v Plané. Pro výstavní prostory lze využít 1.,2. a 4 patro věže o
celkové rozloze 60m2.Věž je vysoká 48 m a má vyhlídkový ochoz.

Lužany, Lužany 1

Planá, Bezdružická

Planá, Na Valech 132

Zámek Josefa Hlávky

Kostel sv. Petra a Pavla v Plané

Věž kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Plané - Galerie ve věži
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Planá, Kostelní

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v
Plané
15.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Planá, Sadová 816

Hornické muzeum Planá

Planá , Návrší mezi Planou a
Chodovou Planou

Poutní kostel sv. Anny v Plané

Plasy,

Klášterní sýpka v Plasích

Plasy, Pivovarská 6

Hospodářský dvůr Plasy

Plzeň, Karlovarská 61

Lochotínský park

Současný farní kostel, pochází z druhé poloviny 13.století. Původní gotické
trojlodí bylo vyzdviženo v jihozápadní části středověkého jádra města u
někdejších hradeb. Hlavní pozdně románský portál z poloviny 13. století byl
ve 14. století zaklenut křížovou klenbou. Za doby své existence byl
mnohokrát stavebně upravován. Poslední větší stavební zásah byl proveden
v roce 1904, kdy byla stržena stará věž a vystavěna věž nová.

Štola Ondřej Šlik, ve které se muzeum nachází, byla vyražena koncem 16.
stol. v době největšího rozkvětu dolování stříbrných rud v Plané a jejím okolí
. O rozkvětu a důležitosti města svědčí i to, že tehdejší majitelé panství a
15.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod. dolů, Šlikové, měli v Plané svoji mincovnu, kde razili stříbrné mince.
Poutní kostel sv.Anny se vypíná na nevysokém návrší mezi Planou a
Chodovou Planou. První písemné zmínky pocházejí teprve z roku 1515, kdy
se ovšem mluví o obnově již stojící svatyně.
15.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Klášterní sýpka byla vystavěna podle projektu významného barokního
architekta J. B. Matheye. Sýpková křídla obklopují unikátní dvoupodlažní tzv.
Královskou kapli - špičkový projev stavitelství vrcholného středověku. Nad
objektem dominuje hodinová věž ukrývající pozoruhodný hodinový stroj z r.
1686. Prohlídky od sklepa po věž zajišťuje o.s. Stará cesta.

Hospodářský dvůr tvoří rozlehlý areál s převažující barokní zástavbou v jehož
jádru je zcela jedinečně dochován pozůstatek středověké hospodářské
budovy z dob založení kláštera. Návštěvníci mají jedinečnou příležitost
navštívit tuto památku před její plánovanou obnovou. Během
průvodcovaných prohlídek se dozvědí informace o historii objektu i
08.09.2012 10.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00 hod. plánovaném využití pro Centrum stavitelského dědictví.
Park má za sebou historii dlouhou téměř 180 let. Jeho vznik souvisel s
plánem vybudovat v Plzni lázně. Vznikly lázeňské domy, postavily se můstky
a vznikla poustevna vytesaná do skály. O něco později byl nad poustevnou
vystavěn dřevěný altán, z něhož se otevíral krásný pohled na Plzeň. Později
byl altán pojmenován Chotkovo sedátko po hraběti Chotkovi. Lázně příliš
úspěšné nebyly, ač se park neustále zveleboval a rozšiřoval. Doba úpadku
nejstaršího a kdysi také nejkrásnějšího parku přišla po druhé světové válce.
Město má už několik let naplánovanou obnovu, které teprve nyní dostává
reálnou tvář
09.09.2012 14.00 - 18.00 hod.
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Plzeň, U Prazdroj 7

Plzeňský Prazdroj

15.09.2012 8.00 - 18.00 hod.

Plzeň, Veleslavínova 6

Plzeňské historické podzemí

15.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Zajímá vás historie či výrobní postup piva Pilsner Urquell nebo piva
Gambrinus? Chcete si prohlédnout provoz našich pivovarů a ochutnat pivo
Pilsner Urquell nebo Gambrinus přímo u zdroje v pivovaru? Přijeďte se
podívat, jak vaříme vaše oblíbená piva Pilsner Urquell a Gambrinus v
největším pivovaru v České republice, který vlastně ve svém areálu skrývá
pivovary dva - pivovar Pilsner Urquell a pivovar Gambrinus, a který zároveň
patří mezi unikátní industriální památky, což dokazuje jeho zařazení do
prestižní sítě ERIH (Evropská cesta industriální dědictví).
Navštivte Plzeňské historické podzemí, které neodmyslitelně patří k dějinám
i současnosti města Plzně. Provedeme Vás labyrintem chodeb, sklepů a
studní, který byl pod městem Plzní budován od 14. století. Během prohlídky
poznáte život pod městem a odhalíte tajemství autentických nálezů a
zákoutí, které podzemí skrývá.Dozvíte se, jak podzemí vznikalo, a poznáte
rozmanitost jeho využití. Díky exponátům a vystaveným nálezům proniknete
i do historie města a každodenního života středověkých obyvatel města
Plzně

15.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Původní středověký právovárečný dům, který se jako zázrakem zachoval ve
své autentické podobě, vypráví příběh piva od nejstarších dob až po
současnost. Přijďte se podívat na na vývoj pivovarnictví v českých zemích.
Současně můžete navštívit výstavu Jiřího Wintera Neprakty, předního
českého kreslíře a ilustrátova.

15.09.2012 8.00 - 16.00 hod.

Mimořádně hodnotný selský dvůr je situován v jihovýchodní části bolevecké
návsi (Plzeň 1). Je nedílnou součástí historického jádra bývalé vsi, která byla
pro své urbanistické a památkové kvality prohlášena v roce 1995 za
vesnickou památkovou zónu. Jde o unikátně dochovanou lokalitu, která si
zachovala svůj osobitý charakter a intimní prostředí rámované siluetami
tradičních selských chalup, přestože ji v 70. – 80. letech 20. století obklopila
ze tří stran zástavba moderních panelových domů. Objekt prochází
dlouhodobou obnovou.

15.09.2012-16.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Jedno z nejkrásnějších děl stavitele baroka K.I. Dientzenhofera. Národní
kulturní památkou byl kostel prohlášen v roce 2008. Věže byly dokončeny
teprve v roce 1995. Exteriér i interiér objektu je po rekonstrukci. Kostel je
celoročně nasvícen.

Plzeň, Veleslavínova 6

Plzeň, Bolevecká náves 1

Přeštice, Hlávkova ul.

Pivovarské muzeum

Selský dvůr U Matoušů, Národní
kulturní památka selský dvůr U
Matoušů v Plzni-Bolevci

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
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Přeštice, Místní část Vícov

Přeštice, Třebízského 24

Kostel sv. Ambrože

Dům historie Přešticka

15.09.2012-16.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Kostel svatého Ambrože patří mezi nejstarší kostely v Čechách. Nachází se ve
vzdálenosti asi 2 km východně od centra města.

15.09.2012-16.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Dům historie Přešticka nabízí návštěvníkům stálou expozici originálního
kupeckého krámu z první republiky, expozici řemesel a živností typických
pro město a nejbližší okolí. V podkroví městská galerie - expozice je
pravidelně obměňována.

08.09.2012-15.09.2012 7.30 - 17.00 hod.
Spálené Poříčí, Zámecká ul.

Barokní špejchar Ve Dvoře

16.09.2012 9.00 - 19.00 hod.

Budova špejcharu byla postavena v 1.pol. 18.stol. jako součást
spálenopoříčského velkostatku. Komplexní obnova byla dokončena v r.2010.
Vznikly zde prostory galerie, stálá expozice historické zem.techniky, expozice
kresleného humoru J. W. Neprakty a unikátní expozice zaměřená na přírodu
a život na Podbrdsku.

Spálené Poříčí, Náměstí Svobody
139

Budova děkanství

16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Spálené Poříčí, Tyršova 161

Židovský kupecký dům č.p.161

08.09.2012-16.09.2012 10.00 - 22.00 hod.

Barokní budova z r.1780 se znakem Metropolitní kapituly u sv.Víta nad
vchodem. V interiéru jsou zachovány původní dveře, přestavěná černá
kuchyně, zčásti i mobiliář. V 90. letech 19.stol. zde jako kaplan působil
spisovatel Jindřich Šimon Baar.
Bývalý židovský kupecký dům z 2.pol.18.století. Fasáda byla počátkem
20.stol.doplněna secesními motivy. Dnes jsou prostory využity jako penzion
a restaurace. V patře je dochována unikátní "černá kuchyně", která se dříve
využívala pro přípravu masných a mléčných pokrmů. - Gastronomická akce:
Týden židovské kuchyně

16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Farní kostel ze 14.století. Po požáru r.1632 byl opraven, původně u kostela
stála dřevěná zvonice, která byla v roce 1704 nahrazena věží. Celkovou
přestavbou prošel kostel v roce 1882 a v této podobě zůstal až do
současnosti.

08.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Lidový roubený dům z 18.století, ukázka lidové architektury jižního
Podbrdska. Po roce 2000 postupně rekonstruován, obnovena původní
šindelová střecha V interiéru dochována černá kuchyně a části původního
vytápění. Dnes dům slouží celoročně jako informační centrum.

Spálené Poříčí, Náměstí Svobody

Spálené Poříčí, Náměstí Svobody
138

Kostel sv. Mikuláše

Lidový roubený dům č.p. 138
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Spálené Poříčí, Náměstí Svobody 1 Zámek Spálené Poříčí

08.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Zámek byl postaven v r.1617 Adamem Vratislavem z Mitrovic na místě
dřívější tvrze. Z této pozdně renesanční doby jsou dochována 3 křídla zámku,
sgrafitová výzdoba nádvoří a 2 unikátní pískovcové portály. Od r. 1990 je
zámek postupně opravován, dnes v něm sídlí Církevní střední odborná škola.
Hřbitov se nachází na konci Pražské ulice, je příkladem malého venkovského
hřbitova židovské obce, doložené v městečku Spálené Poříčí od pol. 17. stol.
Samotný hřbitov je doložen až od pol. 18. stol. Nejstarší čitelný náhrobek z r.
1801.

Spálené Poříčí, Pražská ul.

Židovský hřbitov

08.09.2012-16.09.2012 10.00 - 22.00 hod.

Spálené Poříčí, Zámecká 141

Barokní konírna Ve Dvoře

08.09.2012-16.09.2012 11.00 - 22.00 hod.

Tachov, Světce

Jízdárna Světce

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Objekt bývalé barokní konírny zámeckého velkostatku z 18. století.
Zachovalé nosné pískovcové sloupy, klenutý strop a původní dispozice.
V areálu Světce se nachází konvent bývalého Paulánského kláštera (nyní
škola SPŠ Světce), zřícenina zámku a stavba jízdárny postavena knížetem
Windischgrätzem roku 1861 (je největší stavbou svého druhu v Čechách a po
vídeňské druhou největší ve střední Evropě, je opatřena pozoruhodným
krovem).

Klášter a kostel sv. Maří Magdaleny
a Alžběty
15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Klášterní kostel postavený r. 1686 na místě původního špitálního kostela z r.
1358. Vnitřní zařízení kostela je rokokové. Ke kostelu přiléhá barokní stavba
kláštera, tvořena 4 křídly seskupenými kolem rajského dvora. V 18. st. žilo v
klášteře asi 30 řeholníků. Od r. 1959 je zde Muzeum Českého Lesa.

Tachov, Třída Míru

Tachov, Kostelní ul.

Kostel sv. Václava

Tachov, Kostelní ul.

Městský chrám Nanebevzetí Panny
Marie
15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Kostel sv. Václava založen králem Janem Lucemburským roku 1329. V letech
1830-86 sloužil jako pohřební kaple rodiny Windischgrätze. Jedná se o
jednolodní goticko-renesanční svatyni s pětiboce uzavřeným presbytářem a
sakristií. Je zde pět desítek náhrobků ze 16.-17. století.
Chrám Nanebevzetí Panny Marie, pochází z období vlády Karla IV. V
minulém století měla věž barokizující kopuli. Chrám je vrcholně gotickou
trojlodní basilikou s pětiboce uzavřeným presbytářem.

Tachov, ul. Prokopa Velikého

Příhradební ulička a věže (městské
opevnění)
15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Sestava věží a hradeb o výšce 11 - 14 m z doby kolem r. 1300. Původně 26
věží, dodnes zachováno 21 věží nebo alespoň jejich viditelných fragmentů.

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.
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Tachov, ul. Prokopa Velikého

Zámecký mlýn

Tachov, Rokycanova 1

Zámek

Tachov, Chodská
ul.,K.H.Borovského ul.

Židovský hřbitov a ulička K.H.
Borovského

Červené Poříčí, Červené Poříčí 1

Švihov, Žižkova 1

Červené Poříčí, NKP zámek
Červené Poříčí

Vodní hrad Švihov, státní hrad
Švihov

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Husmanům mlýn z roku 1645 s vysokými renesančními štíty. V současnosti
je mlýn zázemím tachovských pěveckých sborů.

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Původně tachovské hradisko z r. 1126 přebudováno za Přemysla Otakara II.
na hrad. Losyové z Losinthalu 1664-1784 přestavěli na barokní zámek. R.
1802 za majitele Windischgrätze získal souč. klasicistní podobu. Nyní sídlo
MěÚ s obřadní síní, ZUŠ včetně koncert. sálu, malé div. scény a výtv. ateliéru.

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

V roce 1991 došlo k částečné rekonstrukci hřbitova. 198 náhrobníků
zasazeno do devatenácti řad. V ulici K.H.Borovského se nachází bývalý
Rabínský dům a prostor po bývalé Synagoze.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Zámek vystavěný roku 1611 ve stylu saské renesance je dlouhodobě
obnovován. V interiéru je monžé spatřit lapidárium barokních poprsí
českých panovníků, která zdobila pilíře plotu vnitřního nádvoří. Dochovány
barokní výmalby s mytologickou tematikou. Areál zámku je obklopen
rozhlehlým přírodně krajinářským parkem s rybníčkem, barokním altánem a
historickou oranžérií. Před zámkem stojí objekt barokní zámecké kaple,
která byla kdysi propojena dřevěným přechodem s objektem zámku.
Půvabné místo, které překvapí skrytou krásou!

15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 15.00 hod.

V roce 1480 spojil majetek rábské i švihovské větve dvacetiletý Půta
Švihovský z Rýzmberka a stal se tak jedním z nejbohatších a záhy i
nejvlivnějších mužů v zemi. Není divu, že schopnému, vzdělanému a nádhery
milovnému nejvyššímu sudímu Království českého začala být původní
švihovská tvrz malá. Jeho majestát a nebojme se říct i ego si žádalo něco
většího, impozantního a tentokráte i skutečně nedobytného. Započal stavět
hrad, nad jehož velkolepostí dodnes žasneme. EHD přinese prohlídky běžně
nepřístupných míst majestátního hradu!
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