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MĚSTO A ADRESA

NÁZEV PAMÁTKY

VE DNECH EHD OTEVŘENA

POPIS PAMÁTKY

Benešov, Benešov 1

Konopiště - státní zámek

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
11.09.2012-16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Benešov, Malé náměstí 74

Muzeum Podblanicka - pobočka
Benešov

15.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

Původně raně gotický hrad. Od konce 19. století velkolepé sídlo následníka
rakouského trůnu. Rozsáhlé sbírky uměleckých předmětů, loveckých trofejí,
zbroje a zbraní. Soukromé apartmá arcivévody Františka Ferdinanda d’Este.
Růžová zahrada, historické skleníky, park se souborem kamenosochařských děl.
Secesní dům postavila v letech 1904-1905 podle projektu Marcela Dusila
Okresní hospodářská záložna v Benešově. V roce 1992 zde byla veřejnosti
zpřístupněna expozice věnovaná dějinám města a okolí, uměleckým památkám
regionu a v roce 2002 otevřena expozice Náš pluk o historii benešovské
posádky.

Beroun, Politických vězňů 203

Duslova vila

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 12.30 17.00 hod.

Nerorenesanční vila je sídlem Městské galerie Beroun.

Beroun, Husovo náměstí 87

Jenštejnský dům

08.09.2012 8.00 - 18.00 hod.
09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Stálé expozice, aktuální výstavy, tradiční Jarmark řemesel v Geoparku
Barrandien (součást muzea). Více na www.muzeum-beroun.cz .

Beroun, Husovo náměstí

Plzeňská brána

08.09.2012 8.00 - 18.00 hod.
09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Stálá expozice Městská privilegia, možnost prohlídky mechanismu věžních
hodin.

08.09.2012 10.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hod.
09.09.2012 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hod.

Jeníčkova síň v Pražské bráně slouží jako výstavní prostor Katedry fotografie
FAMU Praha.
V obřadní síni s "trilobitovou" štukovou výzdobou bude vystaven také
starostenský řetěz. Ve velké zasedací místnosti bude vystavena kronika města.
Slouží jako sídlo MěÚ a po domluvě na tel.: 311 654 202 si lze prohlédnout i
obřadní síň.

Beroun, Husovo náměstí

Pražská brána

Beroun, Husovo náměstí 68

Radnice

08.09.2012 13.00 - 17.00 hod.
09.09.2012 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hod.

Beroun, ul. K Dědu

Kaple Bolestné Panny Marie

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 17.00 hod.

Beroun, Seydlovo náměstí 24

Kostel sv. Jakuba Většího

08.09.2012-09.09.2012 13.00 - 17.00 hod.
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Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, Mariánské náměstí

Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, ul F. X. Procházky

Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, Na Vyšším hrádku

Kostel Nanebevzetí Panny Marie NKP
09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Raně barokní stavba postavená v letech 1613/23 italským stavitelem J.
Vaccanim s bohatou výzdobou z období vrcholného baroka. Později rozšířen o
druhou věž (K. I. Dienzenhofer)a ambity. Mariánský poutní chrám uchovávající
Paládium Země české-zlacený reliéf Madony s Ježíškem (toto nebude vystaveno
!)

Kostel Obrácení sv. Pavla

09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Stavba postavená v letech 1541-42 italským stavitelem Matteo Borgorellim,
přestavěna ve stylu baroka, s vnitřní rokokovou výzdobou. Katolický chrám v
blízkosti zámku Brandýs nad Labem s pamětní deskou blahoslaveního císaře
Karla I. Rakouského, posledního českého krále a majitele brandýského zámku.

09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Raně gotický kostel, zmiňovaný v pramenech už v roce 1304. Pobořen husity a
dvakrát zpustošen za Třicetileté války (1628 a 1639). Současná podoba kostela z
konce 17. století. V 18. a 19. století patřil řádu Piaristů, v současnosti slouží
Českobratrské církvi. Prohlídky mimo konání bohoslužeb.

Kostel sv. Petra

Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, Na Nižším hrádku

Kostel sv. Vavřince

09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, Nám. sv. Václava

Kostel sv. Václava - NKP

09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Gotický kostelík postavený v původní osadě Nižší hrádek na počátku 14. století s
freskovou výzdobou z poloviny 14. století.
Trojlodní bazilika z doby Břetislavovy, postavená nad kryptou - románským
kostelíkem z 12. století na místě zavraždění knížete sv. Václava. Výzdoba kostela převážně barokní, hlavní oltář dílem F. M. Kaňky a sousoší zavraždění sv. Václava
z dílny M. B. Brauna. Významné místo českých dějin.

09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Původně gotická brána ze 14. století, barokně upravená. Dnes slouží jako
archeologická expozice mapující archeologický výzkum v této lokalitě. Stálá
expozice - "Obraz dějin v archeologických a historických pramenech".

Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, Nám. sv. Václava

Staroboleslavská brána

Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, ul. Kostelecká

Židovský hřbitov

09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, Plantáž 402

Zámek v Brandýse nad Labem

09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Nejstarší židovský hřbitov v regionu z r. 1569, nalézá se zde i hrobka zemského
písaře Menachema Mendela.
Původní hrad postavený kolem r. 1300 pány z Michalovic, od pol. 16. stol.
majetek České kráslovské komory. Italskými architekty dvorského okruhu
přestavěný na renesanční zámek se sgrafity a zahradou. Proslavený pobyty
habsburských panovníků - Ferdinanda I., Rudolfa II. či posledního císaře Karla.

08.09.2012 15.00 - 16.00 hod.

Středověký kostel z přelomu 13. a 14. století se v písemných pramenech poprvé
připomíná roku 1364. V 17. století sloužil jako pohřebiště členů rodu Trojanů z
Bylan a Rossfeldu. Do dnešní barokní podoby byl přestavěn v letech 1769 - 1770
nákladem kněžny Marie Terezie Savojské z Lichtenštejna. Interiér je vybaven
pozdně barokním mobiliářem.

Bylany,

Kostel sv. Bartoloměje
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Bělá pod Bezdězem, Masarykovo
nám. 90
Radnice

16.09.2012 10.00 - 12.00 a 13 - 17 hod.

Radnice slouží jako městský úřad. V současné době se opravují omítky a
pokračuje se v obnově fasády. V loňském roce byl restaurován vstupní portál.
Přístupná pouze ve skupinách s průvodcem.

Bělá pod Bezdězem, Česká ul.

Česká brána a zbytky opevnění
města

16.09.2012 10.00 - 12.00 a 13 - 17 hod.

Česká brána pochází ze samotných počátků města. Je součástí opevnění. Věž
brány má čtvercový půdorys se zdmi z hrubého kamene. V současné době slouží
jako galerie. Přístupná pouze ve skupinách s průvodcem.

Bělá pod Bezdězem, Tyršova ul.

Kostel sv. Václava

16.09.2012 10.00 - 12.00 a 13 - 17 hod.

Kostel sv. Václava je součástí budovy kláštera, která slouží k bytovým účelům.
Klášterní barokní kostel pochází z let 1708 – 1712.

16.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Kostel pochází z počátku města. Slouží k církevním účelům a příležitostně je
využíván jako koncertní síň. V minulých letech byly zrestaurovány oltáře kostela.

16.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Zámek stojí na místě, kde v době založení města byla tvrz, podle posledních
poznatků archeologů se jednalo spíše o hrad. Půdorys má tvar nepravidelného
pětiúhelníku, v prúčelí se zdvihá věž. V části zánku je umístěna pobočka Muzea
Mladoboleslavska a Městská zámecká expozice, která se pomalu rozrůstá o další
opravené prostory. součástí budovy je kabple sv. Josefa. Zbytek objektu slouží
prozatím bytovým účelům. Celý objekt si můžete prohlédnout s průvodcem.

Kaple sv. Josefa

16.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Kaple se nachází v areálu zámku. V současné době probíhá dlouhodobá
rekonstrukce, proto není běžně přístupná veřejnosti, je otevřena pouze v rámci
EHD nebo při konání koncertu. V roce 2006 proběhlo restaurování a oprava
omítek. Mobiliář kaple byl v roce 2006 prohlášen kulturní památkou.

Březnice - státní zámek

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 12.30 16.00 hod.
11.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 12.30 16.00 hod.

Původně gotická tvrz přestavěná na malebný renesanční zámeček. Březnická
zámecká expozice prezentuje v dispozičně rozmanitém objektu jeho historii ve
kvalitních sbírkových fondech jeho význačných majitelů, pocházejících ze všech
slohových období od renesance po 20. století.

09.09.2012 10.00 - 11.00 a 16.00 - 17.00 hod.

Hřbitovní kostel sv. Rocha byl postaven v letech 1643-1649 italským mistrem
Carlem Luragem. Mezi nejcenější umělecká díla patří hlavní oltář s obrazem
staré Březnice. Otář byl zřízen roku 1651 Ludmilou Kateřinou z Talmberka a
Přibíkem Jeníškem z Újezda. Kostel byl po létech zkázy opraven a zrestaurován.
Roku 2000 byl požehnán českobudějovickým biskupem ThDr. Antonínem Liškou.
Kostel je majetkem města, byl vystaven z prostředků březnických občanů.

Bělá pod Bezdězem, Farská ul.

Bělá pod Bezdězem, Zámek 1

Bělá pod Bezdězem, Zámek 1

Březnice, Březnice 24

Březnice,

Kostel Povýšení sv. Kříže

Zámek Bělá pod Bezdězem

Kostel svatého Rocha
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Chotouň,

Chotouň,

Chotouň,

Církvice - část Jakub,

Kostel sv. Prokopa

Studánka Prokopka

Homole sv. Prokopa a Čertova
brázda

Kostel sv. Jakuba v Jakubu

Dobrovice, Palackého náměstí 28 Radnice Dobrovice

Dobrovice, Palackého náměstí 2

Dobrovická muzea

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Barokní kostel tvoří součást areálu Svatoprokopského dvora, který je podle
legendy rodištěm českého zemského patrona sv. Prokopa. Kostel byl postaven v
letech 1708 - 1710 na místě starší kaple nákladem hraběcí rodiny Berků z Dubé.
Autorem projektu byl slavný architekt Jan Blažej Santini - Aichel. Roku 1900 byla
přistavěna neobarokní věž. Interiér je vybaven barokním a historizujícím
mobiliářem z 18. a 19. století.

08.09.2012-16.09.2012 0.00 - 24.00 hod.

Vznik studánky se zázračným pramenem je legendami spojován se sv.
Prokopem. Místo označuje barokní světcova socha z roku 1708, upravovaná v
letech 1740 a 1831. K památce se váže několik místních pověstí.

08.09.2012-16.09.2012 0.00 - 24.00 hod.

Podle legendy je Homole sv. Prokopa ukončením 21 km dlouhé brázdy, kterou
mezi Sázavou a Chotouní světec vyoral s čertem zapřaženým do pluhu. Čertova
brázda je pravděpodobně pozůstatkem pravěké cesty, Homole sv. Prokopa je
mohylovým hrobem velmože bylanské kultury. Na jejím vrcholu stojí na místě
staršího kříže dřevěného kamenný kříž z roku 1808. V bezprostřední blízkosti
Homole v minulosti stával Svatoprokopský dub, jenž podle pověsti vyrostl z otky,
kterou světec po orbě s ďáblem zarazil do země.

Tribunový kostel sv. Jakuba náleží k nejvýznamnějším stavbám románského
08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - slohového období v Čechách, svěcený roku 1165. Jižní průčelí lodi je bohatě
zdobeno sochařskou výzdobou v podobě desek s reliefně pojatými figurami.
16.0 hod.
Radnice byla postavena kolem r. 1600 Henykem z Valdštejna. Radnice v r. 1670
vyhořela, do roka byla postavena znovu, ale již bez kopie stropu z tanečního sálu
v dobrovickém zámku. Když se kníže Thurn-Taxis rozhodl v zámku zřídit
cukrovar, byly kazetové stropy sňaty a uloženy v Bělé p.B. na sýpce. V r. 1930 byl
originál stropu z tanečního sálu umístěn v obřadní síni dobrovické radnice. Věž a
obřadní síň s kazetovým stropem jsou veřejnosti přístupné v doprovodu
pracovnice IC, vstup na věž je za poplatek.
15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

15.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

V prostorách historického objektu ze 16. stol. je umístěna jedinečná expozice v
celé České republice -Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města
Dobrovice. Muzeum města Dobrovice bude přístupno v době konání EHD
zdarma. Kromě historie města od pravěkého osídlení po současnost se také
seznámíte s historií železnice v Dobrovici, dozvíte se, co měl s městem
společného Bohumil Hrabal a poznáte významné osobnosti Dobrovice a okolí.
Zdarma POUZE Muzem Dobrovice, ostatní za běžné vstupné !
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Grunta,

Kostel Navštívení Panny Marie

08.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Hořovice, Vrbnovská 22

Hořovice - státní zámek

08.09.2012-09.09.2012 10 - 16 hod.
11.09.2012-16.09.2012 10 - 16 hod.

Hořín,

Kostel Povýšení sv. Kříže

16.09.2012 9.00 - 13.00 a 14.00 - 17.00 hod.

Jílové u Prahy, Masarykovo
náměstí 166

Kostel sv. Vojtěcha

15.09.2012 14.00 - 18.00 hod.

Jílové u Prahy, Masarykovo
náměstí 16

Dům Mince

15.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Jílové u Prahy, Masarykovo
náměstí 194

Areál radnice Jílové u Prahy

15.09.2012 14.00 - 18.00 hod.

Jílové u Prahy, V Lázních

Kaple sv. Václava

15.09.2012 14.00 - 18.00 hod.

Karlštejn, Karlštejn 1

Karlštejn - státní hrad

08.09.2012-09.09.2012 9.30 - 17.30 hod.
11.09.2012-16.09.2012 9.30 - 17.30 hod.

Kly-Záboří,

Kostel Narození Panny Marie

08.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Významná neorománská trojlodní bazilika s dvojicí západních věží. Kostel,
doložený již od roku 1305, byl v letech 1367 - 1398 nákladem horníků z nedaleké
Kutné Hory přestavěn a rozšířen. Roku 1814 byl s vyjímkou věže a šnekového
schodiště pro špatný stav a nahrazen roku 1817.
Barokní zámek s pozdně klasicistní úpravou. Zámecké interiéry s připomínkou
pánů z Vrbna. Pokoje a sály hessenské rodiny Hanavských. Expozice hracích
strojků, galerie umělecké litiny. Unikátní expozice Hry a hračky malých
aristokratů. Zámecký park se sochařskou výzdobou a dominující Sluneční
branou.
Románský kostel postavený v polovině 12. století později rozšířený o gotické
kněžiště s malbami pašijového cyklu, pozdně gotickou zvonici, barokní předsíň a
kruchtu. Kostel je obklopen původně středověkým pohřebištěm s barokní
ohradní zdí a kaplemi sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory.
Kostel sv. Vojtěcha - gotický kostel postavený kolem roku 1350 na místě
hrazeného kostelíka sv. Mikuláše, kolem kterého vznikalo středověké město. V
presbytáři gotický deskový oltář.
Historická budova zvaná Mince sloužila ve 14. stol. jako královský zlatohorní
úřad, odkud se řídilo dolování zlata. Dnešní podobu získal dům po několika
stavebních úpravách, zejména v 18. stol. V současnosti zde sídlí Region. muzeum
v Jílovém u Prahy specializované na těžbu a zpracování zlata v ČR.
Areál radnice - komplex budov prvořadého stavebně-historického významu,
který byl v letech 1993-98 rekonstruován. V budovách je zachována část
okresního vězení z poloviny 19. století. V bývalé soudní budově jsou nyní
prostory kulturního centra.
Barokní kaple, obdélná, plochostropá, z roku 1763.
Gotický hrad Karla IV. Sál předků s portrétní galerií českých panovníků. Kaple sv.
Kateřiny s nástěnnými malbami ze 14. století. Hradní pokladnice a klenotnice.
Pracovna architekta J. Mockera. Světově proslulá Kaple sv. Kříže se 129
středověkými deskovými obrazy Mistra Theodorika.
Obdélný jednolodní kostel postavený r. 1884 na místě staršího, prvně
připomínaného již r. 1384. Dominantou vstupního průčelí je zvonice. Kostel je
pozoruhodný jak výrazně klasicizujícím architektonickým výrazem, tak
mobiliářem, který zčásti pochází z původní stavby.
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Kolín, Husovo nám. 273

Kostel Církve československé
husitské

09.09.2012 14.00 - 17.00 hod.
16.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Působivá funkcionalistická budova byla postavena v letech 1931-1932 podle
projektu Vladimíra Wallenfelse. Před kostelem se nachází pomník Mistra Jana
Husa od Františka Bílka, který je cennou ukázkou sochařství českého
symbolismu.

Kolín, Politických vězňů 560

Kostel Českobratrské církve
evangelické

08.09.2012 14.00 - 17.00 hod.
15.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Jednoduchá pseudogotická budova byla vybudována v roce 1871 kolínským
evangelickým sborem. Její původní podoba byla pozměněna přestavbami v
letech 1948-1949 a 1987-1989.

Synagoga

08.09.2012 9.00 - 15.00 hod.
09.09.2012 9.00 - 15.00 hod.
15.09.2012 9.00 - 15.00 hod.
16.09.2012 9.00 - 15.00 hod.

Kolínská synagoga (1642) sloužila náboženským účelům až do zániku zdejší
židovské obce v roce 1955. Po rekonstrukci (2000) byla zpřístupněna veřejnosti
a je součástí turistického okruhu městem, který zajišťuje Městské informační
centrum.

09.09.2012 10.00 - 15.00 hod.
16.09.2012 10.00 - 15.00 hod.

Starý židovský hřbitov patří k nejstarším památkám svého druhu v Čechách.
Jeho počátky spadají do 15. století, a používán byl až do r. 1887, kdy ho nahradil
nový židovský hřbitov na Zálabském předměstí Kolína. Umělecko-historická
památka představující vývoj židovského náhrobku od 15. do 19. století.

Kolín, Na Hradbách 126

Kolín, Kmochova

Starý židovský hřbitov

09.09.2012 10.00 - 15.00 hod.
Kolín , ul. Veltrubská

Nový židovský hřbitov

16.09.2012 10.00 - 15.00 hod.
07.09.2012 14.30 - 16.30 hod.
08.09.2012 10.00 - 13.00 hod.

Kolín, Na Skále

Kolín , Karlovo náměstí 78

Kolín, Sokolská 545

Věž Práchovna

Radnice

Areál kolínského zámku

Nový židovský hřbitov byl vybudován v letech 1886-1887. Nahradil starý
židovský hřbitov na Pražském předměstí, používaný od středověku.

15.09.2012 10.00 - 13.00 hod.

Zřícenina pozdně gotické hranolové věže z první poloviny 15. století je
pozůstatkem předsunutého opevnění původního kolínského hradu. Později
sloužila jako sklad střelného prachu.

16.09.2012 10.00 - 12.00 hod.

Pozdně gotická radnice vznikla v 15. století přestavbou staršího měšťanského
domu. Do dnešní pseudorenesanční podoby byla přestavěna na konci
19.století.Dnes sídlo Městského úřadu.

14.09.2012 16.00 - 18.00 hod.

Pozdně gotický hrad husitského hejtmana Bedřicha ze Strážnice z první poloviny
15. století byl po roce 1500 přestavěn hutí Benedikta Rieda. Od 19. století byl
upravován na pivovar, který byl v provozu až do konce 20. století. Objekt je nyní
před celkovou reklonstrukcí, prohlídka pouze exteriéru.
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Kolín, Brandlova 35

Regionální muzeum v Kolíně Dvořákovo muzeum pravěku
(Nová farní škola)

Kolín, Brandlova 27

Regionální muzeum v Kolíně Červinkovský dům

Kolín, Brandlova 24

Regionální muzeum v Kolíně Stará farní škola

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

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

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

Renesanční budova Nové farní školy, která tvoří součást areálu chrámu sv.
Bartoloměje, vznikla v roce 1612 přestavbou gotické hřbitovní kaple sv. Jakuba z
počátku 15. století. Roku 1793 bylo přistavěno pozdně barokní východní křídlo.
Školním účelům budova sloužila do roku 1860, pro potřeby muzea byla
upravena v roce 1914. Na průčelí je osazena reliéfní plaketa, která připomíná
zakladatele cenné archeologické sbírky kolínského muzea MUDr. Františka
Dvořáka. Ve výstavních prostorách se nachází pravidelně obměňovaná expozice
s archeologickou tématikou.
Raně gotický měšťanský dům byl založen v polovině 13. století. Z této doby se
zachoval suterén s unikátním záklopovým stropem a křížovou klenbou. Ve 14.
století byl přistavěn vrcholně gotický mázhaus. Na počátku 16. století proběhla
raně renesanční úprava pro potřeby městského špitálu. V 18. století byl dům
rodinou Červinkovou přestavován v barokním slohu. Muzejní expozice přibližuje
dějiny středověkého Kolína, v podobě instalovaných historických interiérů
životní styl měšťanů v 19. století a dějiny hygieny. Pořádají se zde také
krátkodobé výstavy.
Existence budovy nejstarší kolínské školy, tvořící součást areálu chrámu sv.
Bartoloměje, je poprvé doložena k roku 1345. Jednu z jejích obvodových zdí
tvoří raně gotická městská hradba s půlválcovou baštou, pocházející ze třetí
čtvrtiny 13. století. Svému účelu Stará škola sloužila do konce 16. století, po
požáru v roce 1796 byla přestavěna do dnešní podoby. Muzejním účelům
budova slouží od roku 1938. Nachází se zde expozice o bitvě u Kolína a pracovna
a knihovna básníka Josefa Svatopluka Machara.

08.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
09.09.2012 13.00 - 16.00 hod.
Kolín, Brandlova 25

Areál chrámu sv. Bartoloměje zvonice

15.09.2012 10.00 - 13.00 hod.
16.09.2012 13.00 - 16.00 hod.

Pozdně gotická hranolová věž byla postavena v roce 1504 mistrem Bartošem.
Uvnitř se nachází soubor 5 zvonů ze 16.-20. století.

08.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Kolín, Kutnohorská 26

Kapucínský kostel Nejsvětější
Trojice

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

Raně barokní klášterní kostel byl postaven v 60. letech 17. století podle projektu
řádového stavitele P. Bruna z Českých Budějovic.
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08.09.2012 13.00 - 16.00 hod.
09.09.2012 13.00 - 16.00 hod.
15.09.2012 13.00 - 16.00 hod.
Kolín, ul. Sladkovského

Kostel sv. Jana Křtitele

16.09.2012 13.00 - 16.00 hod.

Gotický špitální kostel z přelomu 13. a 14. století byl barokně přestavěn v roce
1747. Interiér je opatřen pozdně barokními nástěnnými malbami z poloviny 18.
století.

08.09.2012 14.00 - 17.00 hod.
09.09.2012 14.00 - 17.00 hod.
15.09.2012 14.00 - 17.00 hod.
Kolín, Jiráskovo náměstí

Kosmonosy, Podzámecká

Kosova Hora, 131

Kostelec nad Černými lesy,
Českobrodská 17

Kostelec nad Černými lesy,
náměstí Smiřických 41

Kostel sv. Víta

Loreta

Synagoga

16.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Gotický farní kostel z první poloviny 14. století byl barokně přestavěn v průběhu
17. a 18. století. V interiéru se zachoval pozdně renesanční a barokní mobiliář.

13.09.2012-16.09.2012

Barokní areál Lorety byl postaven v letech 1702-1708, skládá se z kaple sv.
Martina s ambity, ústřední stavbou je obdélníková budova nazaretské "svaté
chýše" - Santa casy. Vně ambitů zvonice - campanilla. k vidění expozice
barokních plastik rodiny Jelínků, v suterenu obrazová galerie s výstavami.

09.09.2012-14.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Synagoga postavená na přelomu renesance a baroka je centrem zachované
židovské čtvrti.Byla několikrát přestavovaná a po rekonstrukci v r.2011 jí byla
vrácena barokní podoba. Nad Aronem-ha-kodeš zachována původní výmalba.
Uvnitř umístěna expozice o historii synagogy a zdejší židovské obce.

08.09.2012 11.00 - 17.00 hod.
Černokostelecký zájezdní pivovár 15.09.2012 11.00 - 17.00 hod.

Muzeum hrnčířství

01.09.2012-02.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 17.00 hod.
08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 17.00 hod.

R.1489 za Jindřicha z Kostelce, byl Černý Kostelec povýšen na městečko s
některými právy a výsadami, mezi něž patřilo i právo várečné.V r.1558, kdy
panství koupili Smiřičtí, již v Kostelci fungoval panský pivovar, sladovna a v
blízkosti i chmelnice. 3. června 1987 byla v Kostelci svařena poslední várka.
Spilka a sklepy sloužily pro potřeby velkopopovického pivovaru do roku 1992.
1994 ukončila provoz i sladovna a jediným fungujícím provozem byla prodejna
piva a pivovarských suvenýrů. Dnes v pivovaru vzniká rozsáhlé pivovarské
muzeum s původním strojním vybavením více www.pivovarkostelec.cz
Budova renesančního panského domu, kterou v roce 1613 daroval obci Albrecht
Smiřický. Před rokem 1668 sídlila v domě radnice. Mnoho historických
dokumentů bylo zničeno čtyřmi požáry, které zachvátily budovu. Při poslední
rekonstrukci bylo obnoveno původní loubí.
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Kostelec nad Černými lesy,
Prokopova 1095

Galerie Jan Svatoš

01.09.2012-02.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 17.00 hod.
08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 17.00 hod.

Galerie byla otevřena v září r.2010 a orientuje se především na keramickou
plastiku. Svůj výstavní prostor nabízí našim i zahraničním keramikům-sochařům
a je zde možné zakoupit i výtvarná díla. Galerie je autorským dílem architekta
Jana Línka, našeho moderního a současného autora.

Kostelec nad Černými lesy,
Pražská ul.

Kostel sv. Jana Křtitele

08.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Bývalý hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele vystavěn roku 1600. Byl vypálen Švédy,
opraven, znovu vyhořel. Do nynější podoby opraven roku 1777-83. Zvonice prostá hranolová věž stojící opodál a pocházející z téže doby jako kostel,
přestála jeho požár v roce 1758 bez pohromy.

Kostelec nad Černými lesy,
náměstí Smiřických

Kostel sv. Andělů strážných

09.09.2012 15.30 - 16.30 hod.

Jedná se o jednolodní barokní stavbu z let 1735-37. Hlavní oltář byl zřízen r.
1739, zobrazuje Anděla strážce ujímajícího se mladého poutníka.

Kostelec nad Černými lesy,
Českobrodská ul.

Černokostelecký pivovar

08.09.2012 9.00 - 24.00 hod.

Bývalý pivovar, barokně klasicistní objekt z roku 1742 s polygonálním
osmistěnným mlatem.

Kostelec nad Černými lesy,
Lázeňská 1112

Atelier GH

08.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Kouřim, Mírové náměstí

Kostel sv. Štěpána a zvonice

09.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

08.09.2012 10.00 - 22.00 hod.

Kouřim, Mírové náměstí 1

Muzeum Kouřimska v Kouřimi Stará radnice

09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Atelier GH - prezentuje se zde např. výtvarné umění.
Raně gotický kostel byl postaven ve druhé polovině 13. století. Náleží mezi
nejcennější středověké památky v Čechách. Pozoruhodná je zejména raně
gotická kaple sv. Kateřiny s hvězdicovou klenbou z doby kolem roku 1260 a
nástěnnými malbami z počátku 15. století, které kromě dalších výjevů
představují chór andělů se středověkými hudebními nástroji. Na průčelí kostela
je osazen soubor figurálních náhrobků z doby kolem roku 1600. Součástí areálu
je renesanční zvonice ze 16. století s obráceně zavěšenými barokními zvony z
roku 1671.
Středověká radnice z poloviny 14. století byla v roce 1782 přestavěna v
barokním slohu podle projektu Jana Josefa Wircha. V letech 1849 - 1850 byla
pro potřeby soudu přistavěna východní část budovy. V dnes nepřístupné části
sklepení se nachází prostor bývalého vězení ze 17. století. Muzejní expozice
přibližuje dějiny kouřimského regionu od raného středověku do poloviny 19.
století. Její součástí je například velký interaktivní model Kouřimi, přibližující
středověkou podobu města v době kolem roku 1400, nebo rekonstrukce
měšťanského interiéru z období biedermeieru.
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Kouřim, ul. Ruská

Muzeum lidových staveb v
Kouřimi

Kralupy nad Vltavou, Vrchlického Městské muzeum v Kralupech
590
nad Vltavou

Kutná Hora, Potoční

Kutná Hora, Barborská ul.

Kutná Hora, Barborská 28

Kutná Hora, Václavské náměstí
183

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.
09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.
08.09.2012-09.09.2012 13.00 - 17.00 hod.
11.09.2012-14.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 17.00 hod.
15.09.2012-16.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

Muzeum bylo založeno v roce 1972 jako skanzen ohrožených památek lidové
architektury. Do dnešní doby bylo přeneseno a znovu postaveno devět větších
staveb ze středních, východních a severních Čech. Unikátem jsou dvě
polygonální stodoly z Durdic u Votic a ze Želejova u Hořic z poloviny 17. století.
Další pozoruhodnou památkou lidové architektury je celoroubená kovárna ze
Starého Bydžova na Královéhradecku, postavená ve druhé polovině 18. století. K
největším objektům muzea náleží roubená podkrkonošská rychta z Bradlecké
Lhoty u Jičína a polohrázděný dům z Jílového u Děčína.

Stálé expozice: Pamětní síň Jaroslava Seiferta, Síň Georga Karse, Archeologie,
Historie, Lapidárium, výstavní sál

Modrý Šíp - rychlíkový motorový 08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.
vůz M274.003 z roku 1934
15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Modré Šípy byly československou legendou prvorepublikových motorových
rychlíků. M274.003 vyrobený ve Škodě Plzeň v roce 1934 je čtyřnápravový vůz
celokovové konstrukce, jeden z prvních kompletně elektricky svařovaný.
Aerodynamicky tvarován s nadčasovým designem skříně, uvnitř s 56 pohodlnými
sedadly a svým technickým řešením byl ve své době velmi moderní. Vůz měl
elektrický přenos výkonu, poháněný 6ti válcovým dieselem o výkonu 400 koní a
max. rychlostí 100 km/h. Spolku se jej podařilo získat již ve velmi špatném stavu.
Nyní probíhá stabilizace, dokumentace a příprava na opravu vozu.

Chrám sv. Barbory

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Gotická katedrála založena roku 1388. Stavitelé chrámu byli Jan Parléř, Matyáš
Rejsek, Benedikt Rejt. Pozoruhodné a zcela ojedinělé ve středověkém umění
jsou zde pozdně gotické fresky s báňskou tématikou. Velmi cenné jsou gotické
chórové lavice zdobené řezbami z 15. století.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Gotický patrový palác s věží a dvěma arkýři. Uvnitř se nachází místnosti
zaklenuté křížovými žebrovými klenbami, srub s malovaným povalovým stropem
a sál s renesančním malovaným stropem. Objekt je zmiňován na počátku 14.
století. Nyní je zde sídlo a expozice Českého muzea stříbra.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Kamenný dům je jeden z nejcennějších měšťanských domů z 15. století v
Čechách s bohatě zdobeným průčelím od kamenického mistra Brikcího z
Vratislavi zhotovené v roce 1490. V současné době se zde nachází expozice
"Horní královské město - měšťanská kultura a život v 17. - 19. století.

Hrádek

Kamenný dům
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Kutná Hora,

Kostel sv. Jakuba

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Kutná Hora, Na Náměti

Kostel Matky Boží Na Náměti

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Kostel byl založen po roce 1330 a dokončen koncem 14. století. Gotická obdélná
trojlodní hala s polygonálním kněžištěm a věží v severozápadním nároží. Zbytky
gotických nástěných maleb. Úpravy gotické (věž) a barokní, oprava roku 1877.
Citlivá obnova proběhla v letech 1941-46.
Významná sakrální stavba s převažujícími vrcholně a pozdně gotickými prvky.
Hmota kostela s dominantí západní věží se výrazně uplatňuje v panaroma
města. Plášť věže dokládá výtvarně významnou a mimořádně dochovanou
gotickou kamennou výzdobu z období kolem r. 1490 ve stavební huti Matyáše
Rejska.

08.09.2012-09.09.2012 10.30 - 16.30 hod.

Kostel sv. Jana Nepomuckého z let 1734 - 54 byl postaven s pomocí K. I.
Dientzenhofera, je atypický svou polohou v řadě okolních budov. Barokní stavba
s bohatou plastickou a malířskou výzdobou. Pozoruhodná je nástropní malba
ztvárňující legendu o sv. Janu Nepomuckém.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Kostel byl založen na počátku 15. století. V letech 1488 - 1504 byl kostel pozdně
goticky přestavěn nákladem důlního podnikatele Jana Smíška z Vrchovišť.
Výjimečné je zde sedm metrů vysoké pozdně gotické věžové sanktuarium (místo
pro hostie) tesané z opuky.

Kutná Hora, Husova ul.

Kutná Hora,

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nejsvětější Trojice

Kutná Hora, Tylova 507

Tylův památník

08.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Kutná Hora,

Klášter Voršilek

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Kutná Hora,

Jezuitská kolej

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Kutná Hora,

Katedrála Nanebevzetí Panny
Marie a svatého Jana Křtitele

09.09.2012 11.00 - 17.00 hod.

Tylův rodný dům nesl název "Dům u zlatého hřebene". Z původní podoby se
zachovaly gotické základy, jeho dnešní barokně-klasicistní podoba vznikla po
požáru v roce 1823. Na průčelí domu je nainstalován od roku 1862 medailónový
reliéf poprsí Josefa Kajetána Tyla, který se zde 4. 2. 1808 narodil.
Klášter sv. Voršily patří mezi nejvýznamnější stavby českého vrcholného baroka.
Monumentální barokní architektura kláštera podle plánů K. I. Diezenhofera,
realizována v letech 1733 - 1749, má celostátní význam. V současnosti v budově
působí Církevní gymnázium sv. Voršily.
Raně barokní budova na půdorysu obráceného písmene F, autorem je G.
Domenico Orsi de Orsini. V současnosti je zde sídlo Galerie Středočeského kraje GASK, instituce zaměřená na výtvarné a vizuální umění 20. a 21. století. Stálá
expozice sbírky 123 a zajímavé doprovodné programy.
První klášter cisterciáků v Čechách. Stavba patří k vývojově nejvýznamnějším
dílům české gotické architektury 13. století. Na přelomu 17. a 18. století
přestavěn J. B. Santinim v duchu barokní gotiky. V Čechách je první stavbou
katedrálního typu.
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Kutná Hora, Barborská ul.

Kutná Hora,

Kutná Hora,

Kutná Hora, náměstí Národního
odboje 58

Kutná Hora - Kaňk,

Kutná Hora - Sedlec, Vítězná 1

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Kaple Božího těla - zpřístupněn je suterén této nedokončené gotické stavby z
přelomu 14. a 15. století, která měla sloužit jako kostnice, je jedním z mála
celistvě dochovaných prostor vrcholné gotiky. Z terasy nad kaplí zpřístupněná
působivá panoramatická vyhlídka na město.

Kostel sv. Štěpána

08.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

Jednolodní kostel se západní věží a polygonálním kněžištěm. Románské jádro z
12. století bylo přestavěno goticky a raně barokně (kolem roku 1660). Jedna z
nejstarších staveb této oblasti, původní součást areálu hradiště Slavníkovců,
jehož historii lze sledovat od počátku českých dějin.

Kostel apoštolů Jana a Pavla

Kostel se nachází v areálu bývalého slavníkovského hradiště a patří mezi naše
nejstarší stavby. Kostel pochází z 10. století, byl románsky upraven a přestavěn
08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - ve 12. století. V dalších staletích prošel četnými úpravami, v roce 1922 proběhla
poslední úprava. V roce 2008 byla obnovena fasáda kostela.
16.00 hod.

Kaple Božího těla

Okresní soud č. p. 58

Kostel sv. Vavřince

Refektář Sedleckého kláštera

08.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Klasicistní budova okresního soudu byla jako novostavba postavena ve třicátých
letech 19. století. Čtyřkřídlý dvoupatrový objekt zastavěnou plochou a hmotou
tvoří dominantní prvek při západní hranici Městské pamaátkové rezervace
Kutná Hora. Jde o významnou budovu po stránce urbanistické a architektonické,
ale i kulturně-historické, protože se zde v roce 1851 uskutečnil soudní proces s
Karlem Havlíčkemk Borovským.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Pozdně gotická stavba vystavená v letech 1492 - 1506 kutnohorským mistrem
Benešem. Počátkem 18. století byl barokně přestavěn, v roce 1873 loď upravena
na trojlodní prostor a celek byl regotizován. Výjimečný interiér, kde se
dochovala část původního vybavení např. kazatelna s reliéfy a kované dveře.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Refektář kláštera pochází z posledního období rozkvětu kláštera. Nejcenější částí
interiéru je monumentální fresková malba cisterciáckých světců a patronů od
Judy Tadeáše Suppera. V 70. a 80. letech minulého století byla celá fresková
výzdoba nákladně restaurována.
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Kácov, Náměstí kněžny Toskánské
1
Zámek Kácov

08.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 16.00 hod.

Barokní zámek vznikl v letech 1726 - 1733 na objednávku vévodkyně Anny Marie
Františky Toskánské přestavbou pozdně středověké, renesančně upravené tvrze.
Jeho průčelí a interiér zdobí unikátní soubor barokních nástěnných maleb a
štuků. S přilehlým farním kostelem zámek spojuje pozoruhodná vysutá chodba.
Součástí prohlídkového okruhu je prohlídka interiérů s výkladem průvodce,
muzeum radiopřijímačů a muzeum Kácovska, obrazová galerie, výstava
panoramatických fotografií Kácova a Posázaví a dobové pohlednice Kácova.
Nově je zpřístupněna zámecká barokní kaple a sklepení.

Křivoklát, Křivoklát 47

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

Jeden z nejstarších hradů českých knížat a králů. Pozdně gotická hradní kaple.
Exponáty gotického malířství a sochařství. Rozsáhlá Fürstenberská knihovna a
obrazárna. Věž Huderka s černou kuchyní.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Autenticky dochovaný bývalý zajatecký tábor z let 1947–1949 pro německé
válečné zajatce situovaný mezi bývalými uranovými šachtami, poté v období
1949–1951 tábor nucených prací a následně vězeňské zařízení pro politické
vězně komunistického režimu z let 1951–1961. Expozice seznamují s perzekucí
po únoru 1948, protikomunistickým odporem a přibližují dějiny uranového
hornictví. Galerie výtvarného umění ORBIS PICTUS: EUROPA.

08.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Poprví zmínka o tvrzi je z roku 1437. V roce 1574 přistoupil Jan Libenický z
Vrchovišť k přestavbě a rozšíření. Původní tvrz byla pravděpodobně nevelká
gotická stavba, která nikdy nesloužila jako sídlo majitele statku, nýbrž jako
správní středisko. Janovou přestavbou vznikla renesanční budova, která si i
nadále zachovala opevnění. Po spojení s kolínským panstvím v roce 1616 tvrz
sloužila jako obydlí správce dvora. V roce 1643 tvrz s částí vsi vyhořela a v tomto
stavu se připomíná ještě v roce 1646. Po tomto roce údaje o vsi mizí.

16.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Obec leží 20 km západně od Prahy, 8 km od Kladna. Historie Lidic sahá až k roku
1300. Obec Lidice se stala za 2. světové války symbolem fašistické zvůle. Byla
10.6.1942 vypálena a srovnána se zemí, muži zastřeleni, ženy a děti odvezeny do
koncentračního tábora. Podrobně viz www.lidice-memorial.cz.

15.09.2012 11.00 - 18.00 hod.

Vrchnostenský pivovar připomínán v r. 1586, dochované renesanční jádro s
interiéry z počátku 17. stol., současnou podobu získal přestavbou v průmyslový
typ parostrojního pivovaru na konci 19. stol. Pivo se zde nevaří od roku 1943,
následně devastace. Cenná technická památka je postupně obnovována.

Lešetice, Lešetice 52

Libenice, 1

Lidice, Tokajická 152

Lobeč, Lobeč 34

Křivoklát - státní hrad

Památník Vojna Lešetice Muzeum obětí komunismu

Tvrz

Památník Lidice

Pivovar Lobeč
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08.09.2012 14.00 - 17.00 hod.
Lošany,

Lužná u Rakovníka, 9.května 255

Lysá nad Labem, nám. Bedřicha
Hrozného

Lysá nad Labem, Zámek 5

Lysá nad Labem, nám. Bedřicha
Hrozného

Kostel sv. Jiří - Lošany

09.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Kostel byl postaven v pseudogotickém slohu podle plánů L.Láblera v r.1896 na
místě pravděpodobně románského kostela ze 14.stol. Jednolodní stavba s lodí
obdélníkového půdorysu s pětibokým presbytářem. Z původního zbořeného
kostela se dochoval zvon z r.1580. Zvon je dnes umístěn ve věži kostela.

Železniční muzeum Českých drah
Depo historických vozidel
09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Muzeum bylo založeno v roce 1997 občanským sdružením Společnost
Buštěhradské dráhy a od července 1999 ho provozují České dráhy. Jeho prostory
a zařízení jsou nadále používány k provozu a opravám historických vozidel nejen
místních, ale i cizích. Většinu exponátů tvoří převážně parní lokomotivy.

Areál Evangelického sboru

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Areál Evangelického sboru. Nachází se v něm toleranční kostel z r. 1787 s
původními nástěnnými nápisy, torzo tolerančního hřbitova z r. 1784, barokní
fara - rodný dům Bedřicha Hrozného, budova církevní školy z r. 1907,
hospodářské stavení a památný strom.

08.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Klášter bosých augustiniánů sv. Jana Nepomuckého založil r. 1700 F. A. Špork.
Komplex prodělal složitý stavební vývoj. V letech 1995 - 2005 prošel objekt
rozsáhlou rekonstrukcí. Nyní je sídlem Státního oblastního archivu Praha.

15.09.2012 10.00 - 14.00 hod.

Barokní kostel F. M. Kaňky z roku 1741. Objekt byl v letech 2000 - 2006
kompletně rekonstruován. U kostela je pozoruhodný soubor plastik od M. B.
Brauna. Ke kostelu patří i barokní fara z r. 1699 a hospodářské stavby z druhé
poloviny 18. století.

07.09.2012 15.00 - 20.00 hod.
08.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Kostel v pseudogotickém stylu byl vysvěcen 25. listopadu 1907. Budova je
jednolodní, obdelníková s pětiboce uzavřeným presbytářem a s hranolovou věží
v západním průčelí. Zajímavost: nástěnná výmalba je z I. světové války a podíleli
se na ni váleční zajatci - převážně polští a údajně i italští vězni.

07.09.2012-08.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Založení hřbitova je spojeno se začátkem I. světové války a především s rokem
1915, kdy vstoupila do války Itálie, jejíž vojáci začali plnit zdejší vojenský
zajatecký tábor. Na hřbitově je pohřbeno více než 5000 italských vojáků, ruští
váleční zajatci a vojáci vlastní rakousko-uherské armády.

Augustiniánský klášter

Kostel sv. Jana Křtitele

Milovice,

Kostel sv. Kateřiny

Milovice, Italská ul.

Mezinárodní vojenský hřbitov Památník obětem světových
válek

08.09.2012-09.09.2012 8.45 - 16.00 hod.
Mnichovo Hradiště, V Lipách 148 Mnichovo Hradiště - státní zámek 11.09.2012-16.09.2012 8.45 - 16.00 hod.

Původně renesanční zámek, rodem Valdštejnů přestavěný na rozlehlý barokní
areál. Interiéry bohatě vybavené původním mobiliářem. Sbírky delfské fajánse,
čínského, japonského a míšeňského porcelánu. Klasicistní zámecké divadlo.
Zámecká zahrada se sala terrenou, francouzský park s Orlí bránou.
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Mníšek pod Brdy, Náměstí F. X.
Svobody 1

Mníšek pod Brdy,

Mníšek pod Brdy,

Mělník, Česká

Mělník, Pražská

Mělník, Krombholcova

Mníšek pod Brdy - státní zámek

Barokní areál Skalka

Kostel sv. Václava Mníšek pod
Brdy

Věž proboštského chrámu sv.
Petra a Pavla

Kostel sv. Ludmily

Evangelický kostel

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
11.09.2012-14.09.2012 10.30 - 16.00 hod.
15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Původně tvrz, upravená v renesančním duchu. Po třicetileté válce přestavěn na
výstavní zámecké sídlo. Čtyřkřídlá stavba kolem čtvercového nádvoří. Prostory
představující bydlení drobné šlechty na počátku 20. století, soukromé pokoje
posledních majitelů.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Areál byl vybudován ve druhé polovině 17. století - z dochovaných staveb
zahrnuje klášter, kostel sv. Maří Magdalény, křížovou cestu, poustevnu (objekty
po devastaci v období totality stále procházejí rekonstrukcí) a několik dosud
neopravených objektů. V letním období tu jsou výstavy a koncerty.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Barokní kostel postaven v letech 1743-56,stavitelem byl pravděpodobně Kilián
Dienzenhofer ml..Hlavní rokokový oltář z dílny Ign.Platzera je netypický tím, že
je vyzdoben pouze sochami světců bez obvyklého ústředního obrazu.V letech
1996-2000 došlo díky sbírce k opravě fasády i zdí.Výborná akustika.

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Mohutná pozdně gotická věž proboštského chrámu je dominantou města
Mělníka. Postavena byla v průběhu 80. let 15. století, a to patrně dílem stavební
huti Johanna Spiesse z Frankfurtu, která se podílela rovněž na přestavbě
chrámového trojlodí. Stávající cibulovitá střecha pochází z konce 17. století. Věž
nabízí nádherný výhled na město a přilehlou krajinu od rovinatého Povltaví až k
vrcholkům Českého středohoří. Městu sloužila a slouží především jako zvonice.

08.09.2012 9.00 - 12.00 hod.

Kostel sv. Ludmily představuje menší nicméně velmi starobylý příklad sakrální
architektury na předměstí historického města. Stavba vznikla díky odkazu
měšťanky Ludmily Hronové a byla vysvěcena roku 1585. Po třicetileté válce
musel být kostel kompletně obnoven. K dalším stavebním úpravám došlo v 19. a
na počátku 20. století. V interiéru je částečně dochován barokní mobiliář. Ke
kostelu přiléhá park - někdější hřbitov - a samostatná novobodobá zvonice
navržená A. Wiehlem.

08.09.2012 10.00 - 16.30 hod.

Evangelický kostel je velmi hezky položenou novorenesanční stavbou z konce
19. století. Byl postaven díky odkazu Rosalie Titěrové a vyrostl na místě bývalé
vinice Damiánka na Pražském předměstí Mělníka. Stavbu navrhl archiktekt F.
Červenka; relizována byla v letech 1896-1897. Kostel charakterizují velká
půlkruhově zakončená okna bočních průčelí a štíhlá zvonice vkomponovaná do
průčelí vstupního. Prvním farářem mělnického sboru založeného v roce 1901 byl
významný biblista prof. František Žilka.
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Mělník, nám. Míru 54

Bývalý kapucínský hospic s
kostelem Čtrnácti sv. pomocníků 08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Mšeno, Boleslavská 360

Budova Základní školy ve Mšeně 11.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Cenný areál kapucínského hospicu s kostelem Čtrnácti sv. pomocníků pochází z
poloviny 18. století. Starší část hospicu bývala v době příchodu kapucínů do
Mělníka běžným měšťanským domem; jeho stavební historie sahá až do 14.
století. Klášter založený zbožnou měšťankou Terezií Čebišovou přežil josefskou
vlnu rušení a zanikl až během násilné likvidace řeholí komunisty r. 1950.
Regionální muzeum Mělník sídlí v budově kláštera od r. 1999.
Budova současné Základní školy ve Mšeně pochází z roku 1928, kdy byla
otevřena pod názvem Masarykova škola ve Mšeně. Svými dispozicemi byla škola
velkolepá nejen ve své době, ale úctu vzbuzuje i dnes. Ve dnech EHD bude
zpřístupněna věžička s překrásným výhledem po okolí Mšena, zároveň proběhne
prohlídka budovy školy.

Městský úvěrový dům s
vyhlídkovou věžičkou

Řadový, dominantní městský dům, s osmibokou věžičkou. Stávající objekt vznikl
ve druhé polovině 19. století na místě starší zástavby. Jedná se o třípodlažní,
pozdně klasicistní objekt, se zajímavými veřejnými prostory. V době EHD bude
zpřístupněna věžička s nádhernou vyhlídkou.

Mšeno, Masarykova 38

08.09.12

Mšeno, Boleslavská 9

Evangelický kostel ve Mšeně
09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
Muzeum zlata Nový Knín Muzeum těžby a zpracování zlata
Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad na Novoknínsku a dějiny města
47
Nový Knín
15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Nymburk, Kostelní náměstí 29

Staré děkanství a Kaplanka

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Nymburk, Tyršova 446

Věž ZŠ a MŠ v Tyršově ulici

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Nymburk, Tyršova 5

Hálkovo městské divadlo
Nymburk

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Evangelický kostel ve Mšeně byl posteven ve funkcionalistickém stylu společně s
farou, sborovou místností a kolumbáriem v letech 1935-36 podle návrhu
mšenského stavitele Františka Švihálka. Zastupitelstvo města Mšena v roce 2010
prohlásilo areál kostela za památku místního kulturního významu.
Historická budova tzv. Mincovny z 15. století, někdejší sídlo perkmistrovského
úřadu v královském horním městě Nový Knín na březích zlatonosné říčky
Kocáby. Dnes muzeum dokumentující montánní činnost v regionu od nejstarších
dob až do 20. století v kontextu s dějinami Nového Knína.
Budova Starého děkanství byla postavena na místech zadních částí
hospodářských přístavků původního děkanství, které shořelo za vpádu Sasů v
roce 1631. Vstupní portálek je datován rokem 1792. Uvnitř je černá kuchyně a
patrové gotické sklepy se studnou. Kaplanka je jedna z nymburských hradebních
věží.
Budova základní školy s věží (krásný rozhled na město) v Tyršově ulici z konce
19. století. Mohutná dvoukřídlá budova, postavená v neorenesančním stylu, je
jednou z hlavních dominant historického jádra města.
Moderní budova v kubistickém stylu dle projektu architekta Jaroslava Kosky z
Prahy, který byl žákem Josefa Gočára, profesora architektury na Akademii
výtvarných umění v Praze a stavitele Ladislava Caňkáře z Nymburka. V rámci
Dnů evropského dědictví bude možné nahlédnout do běžně nepřístupných
prostor divadla.
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Nymburk, V Kolonii 1804

Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Nymburk, Jízdecká 473

Vodárenská věž

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

15.09.2012 13.00 - 14.00 a 14.00 - 15.00 hod.

Jez s elektrárnou v Nymburce je součástí soustavy vodních děl na Labi, kterých
je jen na území středních Čech 16. Labe, které hrálo významnou roli v opevnění
středověkého města Nymburka, se začalo regulovat roku 1914. Nejprve byl
vybudován jez, v letech 1919-1924 se pak stavěla na pravém břehu vodní
elektrárna a na levém břehu plavební komora. Vysoce kultivované
architektonické řešení v duchu rané moderny navrhl stejně jako v případě
poněkud mladšího vodního díla v Kolíně František Roith.

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Sklepy bývalého městského pivovaru. Sklep byl v těchto místech vybudován
Mořicem Jelínkem někdy po roce 1881 a sloužil jako lednice. Ovšem produkce
pivovaru na místě dnešního soudu každým rokem rostla, takže už v roce 1895
bylo rozhodnuto o výstavbě nového pivovaru na Zálabí.

15.09.2012-16.09.2012 15.00 - 17.00 hod.

Kostel svatého Klimenta je významnou barokní památkou postavenou ve
třicátých letech 18. století. Jezuitská kolej svatého Klimenta na Starém Městě
pražském pověřila jeho stavbou Kiliána Ignáce Dientzenhofera. O výzdobu se
postarali jezuitští umělci, malíř Jan Kuben a sochař Jan Hanika.

15.09.2012-16.09.2012 15.00 - 17.00 hod.

Památník je umístěn v rodném domě Vítězslava Hálka, kde se v současnosti
nachází stálá expozice seznamující s jeho životem a dílem.

15.09.2012 15.00 - 16.00 hod.
Nymburk, Na Přístavě 1508/6

Nymburk, Na Přístavě

Odolena Voda, U Kostela

Hydroelektrárna Nymburk

Pivovarské sklepy

Kostel sv. Klimenta

Odolena Voda, náměstí Vítězslava Památník Vítězslava Hálka Hálka 3
Rodný dům Vítězslava Hálka

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.
Petrovice u Rakovníka, Krakovec 4 Krakovec - státní hrad

Výšková budova Střední odborné školy a Středního odborného učiliště nabízí
nádherný výhled na město Nymburk.
Městská vodárna je kónická věžová válcová stavba na základech čtvercového
půdorysu, kalichovitě rozšířená v horní části. Okolo vrchní rozšířené části,
obsahující vlastní nádrž vodojemu, obíhá ochoz se železným zábradlím. Původně
byla věţ završena ještě jakousi kovovou korunou, později odstraněnou. Průčelí
zdobí bohatý secesní dekor, na východní straně je doplněna otevřenou kašnou
(nyní nefunkční). Vodojem v nejvyšším patře věţe pojme 412 m vody. Výška
objektu činí 37 m. Vodárna byla postavena na místě bývalých hradeb v roce
1904 v secesním slohu.

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Jeden z vrcholů vývoje hradní architektury 14. století. Zřícenina obrovského
paláce se třemi obytnými křídly. Netradičně řešená hradní kaple s arkýřovým
presbytářem.
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Bývalá synagoga - nyní kostel
církve československé husitské

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 17.00 hod.

Synagoga z poloviny 19. století. Ve dvacátých letech 20. století prodána církvi
Dr.Karla Farského ( Církev československá husitská ) a přestavěna na kostel.

Plaňany, Komenského ul.

Kostel Zvěstování Panny Marie

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 17.00 hod.

Románský kostel z konce 12.století, zachovalá románská architektura, součást
sakrálního areálu 3 kostelů, zvonice a hřbitova.

Plaňany, ul. Pražská

Kostel sv.Jana Křtitele

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 17.00 hod.

Novogotický kostel z let 1908-1913, zachovalý původní interiér, šikmá věž.

Poděbrady, Alej Esperanto

Havířský kostelík Nanebevzetí
Panny Marie

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 16.00 hod.
15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 16.00 hod.

Poděbrady, Jiřího náměstí

Jezdecká socha krále Jiřího

08.09.2012-16.09.2012 0.00 - 24.00 hod.

Poděbrady, Na Dláždění 67

Polabské muzeum - Kunhuta

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

Plaňany, ul. Pražská

11.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Nejstarší část - presbytář pochází z poloviny 14. století. V prvé kostelní lodi se
nachází deska s opisem textu z náhrobku Kunhuty ze Šternberka. Dále je
zajímavá barokní kazatelna z roku 1732, pozdně barokní hlavní oltář, renesanční
křtitelnice a dva obrazy z 18. století.
Stálá expozice, věnovaná osobnosti českého krále Jiřího z Poděbrad, je umístěna
v bývalé hradní kapli se středověkými freskami. Obsahuje řadu dokumentů k
Jiřího době a zejména k jeho zahraniční politice. V sousední tzv. rodné síni krále
Jiřího je stálá výstava o sochaři Bohuslavu Schnirchovi.

08.09.2012-16.09.2012 9.00 - 20.00 hod.

Zámecký areál prošel složitým stavebním vývojem. Z poloviny 13. stol. pocházejí
části kamenného hradu (válcová věž a část jižního křídla). V polovině 16. stol.
došlo k renesanční přestavbě hradu, poslední větší úpravy byly provedeny v
polovině 18. stol. Dnes sídlo Ústavu jazykové a odborné přípravy.

08.09.2012 10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
Poděbrady, Palackého

Kostel Povýšení sv. Kříže

09.09.2012 13.00 - 15.00 hod.
08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Poděbrady, Jiřího náměstí 1

Polabské muzeum - Památník
krále Jiřího

Poděbrady, Jiřího náměstí 1

Zámek Poděbrady

Původně bývalo v těchto místech popraviště, kde se v roce 1496 konala poprava
10 vůdce povstání kutnohorských havířů. Na památku nevinných oběti tu stála
až do 17. století dřevěná kaplička. Současnou podobu dostal kostelík u
příležitosti 400. výročí popravy v roce 1896.
Pomník vytvořil významný český sochař Bohuslav Schnirch. Socha ve
dvojnásobku životní velikosti je vytvořena originální metodou - tepané měděné
části jsou našroubovány na železnou kostru. Pomník byl na poděbradském
náměstí slavnostně odhalen v roce 1896.
Přízemní zděná stavba podélného půdorysu se dvěma okénky v průčelí a
vysokým barokním štítem. Střecha sedlová, uvnitř původní dispozice
středověkého špitálu - pět místností a chodba s dřevěnými stropy. Gotická
stavba z roku 1444 (založená Kunhutou ze Šternberka) byla později barokně
upravená.
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Poděbrady, Labská 71

Poděbrady, Na Zálesí

Hydroelektrárna Poděbrady

08.09.2012 13.00 - 16.00 hod.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Prostřední Lhota, 1

Radiotelegrafní vysílací stanice
Muzeum Špýchar Prostřední
Lhota - Muzeum života
venkovského obyvatelstva
středního Povltaví

Přerov nad Labem , 17

Zámek Přerov nad Labem

15.09.2012 10.00 - 19.00 hod.

Přerov nad Labem, v polích na jih Kaplička sv. Vojtěcha nad
od obce
studánkou v Přerově nad Labem

Příbram , Svatá Hora 591

Svatá Hora – mariánské poutní
místo

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

01.01.2012-31.12.2012

08.09.2012-16.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Vodní elektrárna s jezem a plavební komorou se budovala v letech 1914 - 1923.
Projekt na elektrárnu vytvořil poděbradský rodák, profesor ČVUT Antonín Engel.
Elektrárna se 4 Francisovými turbínami je v provozu nepřetržitě od roku 1919.
Areál vysílací radiostanice vznikl v lukách za městem na počátku 20.let 20. stol.
Hlavním projektantem budov ve stylu tzv. rondokubismu byl pražský architekt
Bohumír Kozák. Po dokončení v březnu 1923 se odtud provádělo radiotelegrafní
spojení i se zámořím.Budova byla vyhlášena technickou památkou.
Historická budova barokního špýcharu z roku 1770, součást hospodářského
dvora - bývalého majetku Řádu křížovníků s červenou hvězdou, s expozicemi Ze
života venkovského obyvatelstva středního Povltaví, Keltské oppidum Hrazany,
Zlato u Čeliny a dalšími. Sezonní výstavy.
V nejzápadnějším cípu nymburského okresu v nížině středního Polabí se
rozkládá obec Přerov nad Labem. Dominantou obce je renesanční zámek na
místě, kde patrně již v 10. století stávala tvrz, kterou sv. Vojtěch z rodu
Slavníkovců daroval i s přilehlými osadami benediktinskému klášteru v
Břevnově.
Kaplička byla postavena v druhé polovině 18. století nad studánkou, u které
podle pověsti odpočíval sv. Vojtěch. Dříve zchátralá stavba uprostřed polí byla
díky grantu Nadace OF v letech 2006–9 opravena, doplněna ovocným
stromořadím a čtyřmi lipami. Ve výklenku je umístěna replika oltářního obrazu z
kostela sv. Vojtěcha v Přerově nad Labem. V roce 2010 byla kaplička vysvěcena
pražským biskupem Václavem Malým, zatravněný svah byl vyhlášen významným
krajinným prvkem. Z místa je vyhlídka na typickou krajinu polabské nížiny s
trojicí svědeckých vrchů - Přerovskou, Semickou a Břístevskou hůry
Mariánské poutní místo vytváří nezaměnitelnou siluetu nad městem Příbramí a
ve svém stříbrném oltáři v basilice minor střeží sošku Panny Marie Svatohorské.
Raně barokní areál nabízí vzácná a zajímavá umělecká díla mnoha malířů,
sochařů a štukatérů. Svatou Horu spravují redemptoristé, kněží řádu
Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Na Svaté Hoře v obchodě nabízíme outní
a upomínkové předměty, malé muzeum a také prohlídky s průvodcem i do
uzavřených kaplí s výkladem. Mezi velké slavnosti patří poutní slavnost
Nanebevzetí Panny Marie 15. 8. a oslava výročí Korunovace sošky Panny Marie
Svatohorské
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Rakovník, Náměstí Obětovaných 1 Barokní dům plaských cisterciáků 15.09.2012 09.00 - 17.00 hod.

Hornické muzeum Příbram založené v roce 1886 je největším hornickým
muzeem v České republice. Nabízí ke zhlédnutí více než 60 stálých expozic
situovaných v historických objektech Ševčinského, Anenského, Vojtěšského dolu
a dolu Drkolnov na Březových Horách. Expozice přibližují bohatou montánní
minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. Muzeum umožňuje jízdu
hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky několika kilometrů štol,
fárání výtahem, jízdu do podzemí po skluzavce, seznámení s unikátními parními
těžními stroji a rozsáhlou mineralogickou sbírkou či havířským folklorem.
Barokní dům plaských cisterciáků je budova Muzea T. G. M. Rakovník.
Expozice:pravěk,středověk,18. a 19.století,cechy,geologie a hornictví na
Rakovnicku,voda v krajině,ryby a příroda Rakovnicka,RAKO 1883-2003, pohled
do koloniálu. Výstavy v Petrovcově síni nebo v mansardě. Na Pražské bráně
expozice rakovnických ostrostřelců.

Rakovník, Vysoká 148

15.09.2012 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hod.

Vysoká brána je součástí středověkého městského opevnění. Je nejvyšší branou
v Rakovníku. Dosahuje celkové výšky 46 metrů. Z ochozu výhled na široké okolí.
Je zde umístěna expozice fotografií starého Rakovníka,gotické obrazy,novodobá
historie rakovnických ostrostřelců. Slavnostní otevření vždy 8.5.

08.09.2012-16.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Areál barokně upraveného zámku, jehož historie sahá do 13. století, je od r.
1957 sídlem dnešního Středočeského muzea. V současné době nabízí zhlédnutí
výstav a kulturních pořadů, k dispozici je malá kavárna. V blízkosti areálu se
nachází ateliér Zdenky Braunerové (1858-1934) se stálou expozicí.

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Areál barokní fary byl postaven v letech 1718 - 1721 černokosteleckým
stavitelem Jakubem Tichým. V letech 1816 a 1839 byly některé z farních budov
upraveny v klasicistním slohu. V interiérech obytného stavení se zachovala
kachlová kamna a dekorativní malířská výzdoba z 19. století.

08.09.2012-16.09.2012 0.00 - 24.00 hod.

Sochu sv. Jana Nepomuckého nechal v roce 1715 svým nákladem zhotovit
skramnický farář Florián Mikulovský. Dílo bylo vytvořeno v dílně známého
barokního sochaře Jana Brokofa.

08.09.2012 9.30 - 18.00 hod.

Bývalá kolejní kaple piaristů Zasnoubení Panny Marie - po roce 1660, upravena.
Na hlavním oltáři obraz italského mistra C. Carloneho (1727).

Příbram, Nám. Hynka Kličky 293

Roztoky u Prahy, Zámek 1

Skramníky, Skramníky 13

Hornické muzeum Příbram Hornický skanzen Březové Hory

Vysoká brána
Středočeské muzeum v
Roztokách u Prahy, příspěvková
organizace

Bývalá fara

Skramníky,

Socha sv. Jana Nepomuckého

Slaný, Masarykovo náměstí 159

Bývalá kolej slánských piaristů kaple Zasnoubení Panny Marie

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.
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Nejvýznamnější památka města - původně středověký kostel, součást probošství
ostrovských benediktinů. Při husitských válkách poničen, po roce 1450
podstatná pozdně gotická přestavba. Upraven na konci 19 století.
Nejstarší dochovaná kaple Božího hrobu v Čechách, historizující památka
založená v roce 1665 Bernardem Ignácem z Martinic

Slaný,

Kostel sv. Gotharda

08.09.2012 11.00 - 12.00 hod.

Slaný, Smečenská

Kaple Božího hrobu

08.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Slaný,

Kostel sv. Václava

08.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Slaný,

Kostel sv. Šimona a Judy

08.09.2012 14.00 - 18.00 hod.

Slaný, Masarykovo náměstí 159

Vlastivědné muzeum ve Slaném

08.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Areál původně gotického kostela byl přestavěn v 17. století a dostal konečnou
podobu v 2. polovině 19. století podle návrhu stavitele Achilla Wolfa.
Původně středověká architektura (připomínaná již v roce 1352), přestavěná v
roce 1888. Výjimečná dominanta v širokém okolí. Jedinečné uplatnění secesní
nástěnné malby v regionu
Původně raně barokní architektura – piaristická kolej – založena v roce 1659 s
kaplí Zasnoubení Panny Marie. Později přestavěna pro potřeba slánského
gymnázia. Barokní oltář s obrazem Zasnoubení Panny Marie od italského malíře
Carloneho.

08.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Velvarská brána - poslední brána Slaného a jeden z několika málo zbytků
opevnění vůbec. Podobně jako ostatní byla již součástí fortifikace města doby
předhusitské (resp. konce 13. - začátku 15. století). Konkrétní zprávy o ní, jakož i
o dalších, jsou známy až z roku 1443.

08.09.2012 10.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00 hod.

Původní renesanční architektura po roce 1655 upravena a rozšířena o stavbu
františkánského konventu. Loretánská kaple z roku 1657. Po požáru v roce 1665
kostel přestavěn do přibližné podoby kostela v italském Loretu (Domenico Orsi).
Po roce 1990 klášter navrácen františkánům,od roku 1996 karmelitáni

15.09.2012 14.00 - 16.30 hod.

Kostel sv. Jakuba Většího se nachází jihozápadně od obce Otruby u Slaného v
lokalitě Lidice („Menší“); stojí na návrší nad návsí. Původní gotická stavba byla
upravena roku 1880 Achillem Wolfem.

Slaný, Velvarská

Slaný, Hlaváčkovo náměstí 221

Slaný,

Velvarská brána

Klášterní kostel Nejsvětější
Trojice

Kostel sv. Jakuba Vatšího

Slaný, Kynského 134

Dům "U Vojnů"

08.09.2012 9.30 - 21.30 hod.

Stochov, Nádražní 43

Prezidentská čekárna T.G.
Masaryka ve Stochově

08.09.2012-09.09.2012 09:00 - 17:00 hod.

Dům čp. 134 (zvaný „U Vojnů“, později také „U Rittichů“ a „U Libuše“) je
původně gotický, radikálně renesančně přestavěný a přestavuje jeden z
nejstarších a nejcennějších objektů ve městě Slaném.
Prezidentská čekárna T.G.Masaryka na nádraží ve Stochově (dříve Lány).Z
nádraží na Lánský hřbitov se ubíral r.1937 Masarykův pohřební průvod.Dnes
slouží jako volební místnost,k setkání významných hostů zdejšího kraje, při
výročí T.G.Masaryka a významných akcích konaných v Železničním muzeu v
Lužné.
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Svojšice,

Kostel sv. Václava

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.
Sázava, Sázava 72

Klášter Sázava

11.09.2012-16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Původně středověký kostel ze 14. století, přestavěný roku 1678 v raně barokním
slohu. Roku 1773 byl znovu přestavěn ve stylu pozdního baroka podle projektu
Jana Josefa Wircha. Kostel obklopuje bývalý hřbitov, který v 19. století sloužil
jako pohřebiště hraběcího rodu Althannů. Součástí areálu je barokní kaple sv.
Václava a budova bývalé fary.
Původně první klášter se slovanskou liturgií na území Čech, založený 1032.
Barokní refektář a kapitulní síň, expozice Staroslověnská Sázava. Zahrada se
zbytky kostela sv. Kříže z 11. století. Monumentální gotické trojlodí
nedostavěného kostela sv. Prokopa.

Tismice, Tismice

Areál Kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Tismicích
16.09.2012 a 15.00 - 18.00

Třebovle,

Kostel sv. Bartoloměje a zvonice

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Veltrusy, Ostrov 59

Veltrusy - státní zámek

08.09.2012-09.09.2012 8.45 - 16.30 hod.
15.09.2012-16.09.2012 8.45 - 16.30 hod.

Vitice,

Kostel sv. Šimona a Judy se
zvonicí

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Areál kostela Nanebevzetí P. Marie z konce 12. století je dominantou obce
Tismice. Areál je tvořen kostelem (románskou basilikou) Nanebevzetí P. Marie,
márnicí, ohradní zdí kostela, ohradní zdí hřbitova s bránou a schodištěm se
sochou sv. Jana Nepomuckého.
Raně gotický kostelík z druhé poloviny 13. století se zachoval téměř v původní
podobě. V interiéru byly objeveny rozsáhlé, ikonograficky pozoruhodné
nástěnné malby z doby vzniku stavby. Západní průčelí zdobý mramorový znak
města Kouřim z poloviny 18. století. Na počátku 19. století byla přistavěna nová
sakristie a do dnešní podoby upravena nízká zvonice, která tvoří součást
kostelního areálu. Na přilehlém hřbitově se zachovalo několik klasicistních
náhrobků.
Skvost české barokní architektury. Čestný dvůr lemovaný řadou barokních
alegorických soch. Malebné pavilony v rozsáhlém krajinářském zámeckém
parku. Unikátní funkční skleníky.Prohlídkový okruh pro cyklisty.Sezónní a
celoroční výstavy. Z důvodu povodně v r. 2002 je vnitřní expozice zámku
uzavřena
Gotický kostel byl postaven ve druhé polovině 14. století na místě starší
románské stavby. Interiér byl vyzdoben středověkými nástěnnými malbami,
které dnes čekají na své odkrytí a zrestaurování. Po roce 1687 byla přistavěna
věž, v 18. a 19. století vznikla sakristie a předsíň. Kostel je vybaven kvalitním
barokním mobiliářem ze 17. a 18. století. Součástí areálu kostela je pozdně
gotická polodřevěná zvonice ze 16. století.

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 16.00 hod.

Zámek ve Vlašimi, původně středověký hrad připomínaný v písemných
pramenech z roku 1318, se v roce 1988 stal hlavním sídlem muzea. V zámku
mohou návštěvníci zhlédnout expozice Zámecké parky, Historie zámku Vlašim,
Příroda Podblanicka, S přesnou muškou. Zajímavé jsou vyhlídková věž a
sklepení.

Vlašim, Zámek 1

Muzeum Podblanicka
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V roce 1627 bylo zásluhou Sezimy z Vrtby započato se stavbou kláštera. Budovy
mají typický čtvercový půdorys a jsou připojeny ke kostelu. Objekt je poměrně
08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 12.00 a 14.00 - zachovalý. V současné době probíhá rekonstrukce jednoho křídla, ve kterém
bude v září otevřena Galerie sakrálního umění sv. Františka z Assisi.
19.00 hod.
Skanzen záchranného typu dokládající vývoj lidového domu od poloviny 18.
století do 20. let 20. století na území Středočeské pahorkatiny, v povodí Vltavy a
severní části jižních Čech. V areálu soustředěny obytné, hospodářské, technické
a drobné sakrální stavby ohrožené na původním místě zánikem. Interiérové
expozice přibližují způsob bydlení a hospodaření na vesnici.
15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.
Hamousův statek, je dokladem vzácně dochované lidové architektury s
roubeným obytným domem, zděnými chlévy, stájemi se sýpkou, stodolou a
08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 16.00 hod.
dalšími hospodářskými stavbami. Expozice představuje selskou domácnost,
hospodaření, řemesla a lidové zvyky.
15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Votice, Klášterní 1

Klášter sv. Františka z Assisi

Vysoký Chlumec,

Skanzen Vysoký Chlumec Muzeum vesnických staveb
středního Povltaví

Zbečno,

Hamousův statek ve Zbečně

Zdice, Točník 1

Točník - státní hrad

11.09.2012-16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Královský hrad Václava IMay Unikátní architektonické prvky z konce 14. století.
Královský palác s kaplí. Velký palác s renesančním sgrafity. Dva medvědi brtníci.

Zdice, Žebrák 54

Žebrák - státní hrad

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Zřícenina gotického královského hradu. Zbytky opevnění, torzo starého paláce a
kaple. Věž sloužící jako rozhledna, hladomorna.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Čechtice, Zámek 1

Muzeum Podblanicka, Zámek
Růžkovy Lhotice

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 -

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.
Český Brod, Žitomířská 761

Podlipanské muzeum v Českém
Brodě

09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

V zámečku nedaleko Čechtic je umístěna stálá expozice věnovaná počátkům
Smetanovy tvorby. Zároveň připomíná další skladatele, kteří se v průběhu staletí
v regionu narodili jako je Jan Dismas Zelenka, Josef Leopold Dukát a Josef Suk,
nebo ho navštěvovali a působili tu - Richard Wagner, Gustav Mahler.
Pozoruhodná secesní budova, která je jednou z dominant historické vilové čtvrti
na severozápadním okraji města, byla postavena v letech 1927 - 1930 podle
projektu Antonína Balšánka z roku 1914. Průčelí zdobí reliéf "Uvítání M. Jana
Husa v Českém Brodě" od Josefa Škody. Budovu obklopuje původní zahrada.
Muzejní expozice přibližuje bitvu u Lipan, slovanská hradiště v Pošembeří a
orientální sbírku Josefa Zounka. Muzeum pořádá pravidelné výstavy se
zaměřením na dějiny Českobrodska a další témata.
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Český Brod, Náměstí Arnošta z
Pardubic

Český Brod, Náměstí Arnošta z
Pardubic 1

Český Brod,

Český Brod, Náměstí Arnošta z
Pardubic

Český Brod, Náměstí Arnošta z
Pardubic

Český Brod, Husovo náměstí

Kostel sv. Gotharda a zvonice

Stará radnice

Městské opevnění

Masné krámy

Sousoší sv. Rodiny

Památník Prokopa Velikého

Český Šternberk, Český Šternberk
1
Hrad Český Šternberk

08.09.2012 10.00 - 11.00 hod.

Gotický trojlodní kostel vznikl v průběhu 14. století přestavbou a rozšířením
původního románského kostelíka. Roku 1613 byl přestavěn v renesančním
slohu, dnešní podobu určila barokní přestavba Jana Josefa Wircha z let 1765 1772. Součástí areálu je renesanční hranolová zvonice z let 1578 - 1585.

08.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

Bývalá středověká radnice byla uprostřed náměstí postavena před rokem 1402.
V 16. a 18. století byla přestavěna v renesančním a barokním slohu, dnešní
podobu získala v průběhu 19. a 20. století. Ze sklepení je přístupný systém
středověkých podzemních chodeb, zachovala se rovněž městská šatlava.

08.09.2012-16.09.2012 0.00 - 24.00 hod.

Po obvodu historického jádra města se zachovaly pozůstatky pozdně gotického
opevnění z poloviny 15. století, z něhož jsou dnes nejlépe patrné části
parkánové zdi se čtyřmi (původně devíti) půlválcovými baštami. Zajímavé raně
barokní předbraní někdejší Kouřimské brány pochází z poloviny 17. století.

08.09.2012-16.09.2012 0.00 - 24.00 hod.

Komplex středověkých masných krámů, doložený již na konci 13. století, dodnes
připomíná úzká ulička uprostřed domovního bloku mezi Husovým náměstím a
náměstím Arnošta z Pardubic. Na jižní straně se zachovala renesanční vstupní
brána z druhé poloviny 16. století s reliéfním znakem cechu řezníků.

08.09.2012-16.09.2012 0.00 - 24.00 hod.

Barokní sousoší sv. Rodiny bylo zhotoveno v letech 1722 - 1723 na objednávku
městské rady z odkazu měšťanky Terezie Tlapalové. Jeho autorem je pražský
sochař Jan Jiří Šlanzovský. Roku 1996 bylo poškozené sousoší nahrazeno kopií a
originál byl uložen v Podlipanském muzeu v Českém Brodě.

08.09.2012-16.09.2012 0.00 - 24.00 hod.

09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Pozoruhodný secesní památník husitského vojevůdce je dílem sochaře Karla
Opatrného z roku 1910. V jeho soklu jsou uloženy schránky s prstí z památných
míst se vztahem k období první a druhé světové války.
Hrad Český Šternberk založil r. 1241 Zdeslav ze Sternberga na ostrohu nad řekou
Sázavou. Stavební vývoj sahá od pozdně gotického zdokonalení obranného
systému až po honosné raně barokní úpravy pro účely pohodlného obývání.
Interiéry bohatě zařízené, vyjímečná sbírka grafických listů z doby třicetileté
války.
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Český Šternberk, Český Šternberk Kaple sv. Jiří na hradě Český
1
Šternberk

09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

08.09.2012 9.00 - 11.00 a 12.00 - 16.30 hod.
Čáslav, Husova 291

Městské muzeum

15.09.2012 9.00 - 11.00 a 12.00 - 16.30 hod.

Štolmíř,

Kostel sv. Havla se zvonicí

08.09.2012 13.00 - 14.00 hod.

Žabonosy,

Kostel sv. Václava

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.
08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Žleby, Žleby 1

Žleby - státní zámek

11.09.2012-16.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Kaple sv. Jiří byla upravena v přízemí jižní obranné věže a vysvěcena r. 1923. Věž
samotná byla postavena na přelomu 15. a 16. stol. (podle některých autorů
snad dříve) k vylepšení obranyschopnosti.
Jedno z nejstarších venkovských muzeí v Čechách z roku 1884. Nejstarší
dochovaná přírodovědná expozice s 980 vystavenými exponáty, archeologická
expozice, vzácná sbírka harrachovského skla, národopisná expozice.
Monumentální barokní kostel byl postaven v letech 1710 - 1750 na místě starší
středověké stavby. Autorem projektu byl architekt František Maxmilián Kaňka,
kostel dokončil stavitel Tomáš Vojtěch Budil. Součástí areálu je nízká zvonice,
postavená roku 1764 podle projektu Antonína Haffeneckera. V interiéru kostela
se nachází monumentální barokní oltář pocházející z klášterního kostela v
Sázavě.
Románský kostel z druhé poloviny 12., přestavovaný v polovině 13. století, vznikl
na místě starší baziliky z 11. století. V 80. letech 14. století byl přistavěn gotický
presbytář a boční kaple. Roku 1721 byl kostel upraven v barokním slohu. V
interiéru najdeme renesanční náhrobky z let 1573 a 1613 a rekonstruovaný
rokokový oltář z poloviny 18. století.
Pohádkově romantický zámek ve stylu anglické gotické architektury. Unikátní
sbírka zbraní a zbroje. Kuchyň s původním vybavením.Velká věž s hostinskými
pokoji a krásnou vyhlídkou. Zámecké divadlo.
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