


UNESCO – nejvýznamnější světové památky zapsané na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví. Základním principem výběru památek 
do tohoto seznamu je jejich mimořádná hodnota, jedinečnost, autenticita 
a celistvost.

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY (NKP) – kulturní památky, které tvoří nejvý-
znamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje je Vláda České 
republiky nařízením. 

ZÁMEK JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU 
Prohlášeno nařízením Vlády ČR č. 132/2001 Sb. ze dne 28. 3. 2001 s účinností od 1. 1. 2002

ZÁMEK, KDE ZNĚLA PRVNÍ 
ČESKÁ OPERA
V době své největší slávy byl zámek v Jaromě-
řicích centrem kulturního života, měl velkou 
knihovnu, galerii, divadlo a vlastní orchestr. 
Kapelníkem orchestru byl český hudební skla-
datel František Václav Míča, autor vůbec první 
české opery nazvané O založení města Jaromě-
řic a složené na objednávku majitele jaromě-
řického zámku, vzdělaného a osvíceného Jana 
Adama z Questenberku. 
Barokní komplex Jaroměřic patří k nejmo-
hutnějším zámeckým architekturám první 
poloviny 18. století u nás i v Evropě. Původní 
středověká tvrz byla koncem 16. století pře-

stavěna na renesanční zámek, jenž se dochoval ve zdivu nynější budovy. Nejvýznamněji zasáhli 
do stavebních dějin Questenberkové, kteří zámek vlastnili v letech 1623–1752 a přebudovali 
jej do barokní podoby. Projekt přestavby pro ně vypracoval známý rakouský architekt Jacob 
Prandtauer. Současně s budovami vznikla i francouzská zahrada, přičemž na druhém břehu říčky 
Rokytné pokračuje přírodní areál rozsáhlým anglickým parkem. Zámecké interiéry představují 
stylovou rekonstrukci barokního životního stylu a bydlení 19. století. Ve sbírkách jsou bohatě 
zastoupeny dobové hudební nástroje a další předměty související s bohatým kulturním životem 
na zámku. V těsné blízkosti stojící farní kostel sv. Markéty tvoří spolu se zámkem jednotnou 
vrcholně barokní architektonickou kompozici.

ZÁMEK NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU 
Prohlášeno nařízením Vlády ČR č. 132/2001 Sb. ze dne 28. 3. 2001 s účinností od 1. 1. 2002

LETNÍ SÍDLO PREZIDENTA BENEŠE
Většina lidí si pod pojmem letní sídlo prezi-
dentů představí zámek v Lánech. Málokdo však 
ví, že prezident Edvard Beneš si nechal archi-
tektem Otokarem Oplatkem adaptovat na letní 
sídlo v letech 1945–1947 i zámek v Náměšti 
nad Oslavou. Dodnes je možné prohlédnout si 
v prostorách zámku jeho pracovnu, i když zde 
strávil pouze jedno léto.
Zámecký areál v Náměšti nad Oslavou získal 
svou renesanční podobu v 70. letech 16. století 
za Jana Staršího ze Žerotína, kdy byl původní 
gotický hrad velkoryse přestavěn na honosný 
renesanční zámek. Žerotínové byli příznivci jed-
noty bratrské a umožnili v roce 1620 přenesení 

známé kralické tiskárny na zámek. Dalšími majiteli panství se stali v roce 1629 Werdenbergové, 
kteří nechali provést některé úpravy interiérů zámku, především slavnostního sálu (nyní knihovna) 
s předsálím. Klenby obou místností vyzdobil malbami v letech 1673–1676 C. Tencalla. Významné 
období zažívá Náměšť za vlády Haugwitzů, kteří panství získali v roce 1752 a vlastnili téměř dvě stě 
let až do doby, kdy o majetek v roce 1945 přišli na základě Benešových dekretů. Za jejich vlády byly 
odstraněny zbytky pevnostního charakteru areálu a zámek získal svůj dnešní vzhled.
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10ZŘÍCENINA HRADU LIPNICE NAD SÁZAVOU 
Prohlášeno nařízením Vlády ČR č. 132/2001 Sb. ze dne 28. 3. 2001 s účinností od 1. 1. 2002

HAŠKOVA LIPNICE
Málokdo ví, že Osudy dobrého vojáka Švejka 
byly sepsány v malém domku pod majestátním 
hradem Lipnice. Zde se totiž na sklonku života 
usadil světoběžník Jaroslav Hašek a vytvořil 
dílo, které mu přineslo slávu i za hranicemi. 
Hrad byl založen na počátku 14. století a tuto 
vývojovou etapu reprezentuje jihozápadní 
trakt, jenž byl ve druhé fázi budování hradu 
rozšířen o mladší část s připojenou věží Sam-
son. V poslední čtvrtině 15. století byla rodem 
Trčků z Lípy zahájena velkolepá pozdně gotická 
přestavba hradu, která pokračovala renesanč-
ními úpravami hradu ve 2. polovině 16. století 
za hrabat z Thurnu. Hrad byl spolu s městem 

značně poškozen při odchodu Švédů v posledním roce třicetileté války a zvolna se měnil ve zříce-
ninu využívanou správou panství. V roce 1869 zasáhl hrad ničivý požár, při němž zanikla celá řada 
původních stavebních detailů, a devastace hradu pokračovala až do začátku 20. století, kdy hrad 
koupil Klub českých turistů. Po II. světové válce přešla zřícenina hradu do vlastnictví státu. 

PAMÁTKOVÉ REZERVACE – území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých 
kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů, prohlašuje Vláda ČR nařízením.

MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE (MPR)

12JIHLAVA
Městská památková rezervace Jihlava byla prohlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR, 
č. j. 7292/82 ze dne 28. 3. 1982 s účinností od 1. 4. 1982

PROCHÁZKA NEJVĚTŠÍM HISTORICKÝM 
NÁMĚSTÍM
Jihlava patří mezi nejlépe dochovaná historická 
jádra v České republice. Město vzniklo na česko-
moravské hranici (dodnes se dochovaly všechny 
čtyři hraniční kameny z dob Marie Terezie). 
Vydejte se s námi na procházku městem.
Původní trhová osada vznikla kolem dnešního 
kostela sv. Jana Křtitele (leží mimo památ-
kovou rezervaci). Když zde bylo nalezeno 
stříbro, založil král Václav I. na moravském 
břehu naproti původní vsi nové město. Další 
život města se tedy soustředil kolem jednoho 
z největších evropských historických náměstí. 
Honosné patricijské domy a kostely však vzni-

kaly i v přilehlých ulicích. Domy jsou převážně dvoupatrové, mnohé ještě se středověkým jád-
rem. Náměstí dominuje radnice a jezuitská kolej s kostelem sv. Ignáce. Centrum města je vůbec 
bohaté na sakrální stavby (mimo již zmíněných se zde nachází minoritský kostel s klášterem, 
dominikánský kostel s klášterem, evangelický kostel, farní kostel sv. Jakuba). Celé historické 
jádro města bylo v průběhu století uzavřeno dvěma pásy hradeb městského opevnění s polo-
kruhovými baštami a věžemi. Z pěti městských bran boření hradeb v 19. století odolala jenom 
brána Matky Boží s renesanční atikovou nadstavbou. Navzdory dílčímu bourání se část hradeb 
dochovala do současnosti. 

13PELHŘIMOV
Městská památková rezervace Pelhřimov byla prohlášena výnosem Ministerstva 
kultury ČSR, č. j. 11. 764/69-II/2 ze dne 10. 9. 1969 s účinností od 15. 11. 1969

HARMONIE ARCHITEKTONICKÝCH 
SLOHŮ
Snad v žádném jiném městě na Vysočině 
nenarazíte na tak pestrou směs architekto-
nických slohů v tak dokonalé harmonii jako 
právě v Pelhřimově. V historickém jádru se 
návštěvníkům naskytne pohled na roman-
tické měšťanské domy s renesančním jádrem, 
s podloubím, sgrafi tovými fasádami, ale také 
na dekorativní stavby z období historizujících 
slohů konce 19. století, na domy ve stylu kvě-
tinové secese, na vkusné objekty geometric-
kého kubismu či na vilovou architekturu stro-
hého funkcionalismu.
Původně se Pelhřimov rozkládal kolem kos-
tela sv. Víta. Koncem 13. století vzniká jižně 
od starého osídlení nové město a osada se 

stává jeho předměstím. Centrum města se nově soustřeďuje kolem pravidelného čtvercového 
náměstí. Do 15. století bylo město v držení pražských arcibiskupů, krátce před husitskými vál-
kami přešlo do rukou šlechty. Adam z Říčan nechal ve městě postavit zámek (dnes Muzeum 
Vysočiny Pelhřimov). Koncem 16. století se město Pelhřimov vykoupilo z poddanství a dočkalo 
se i povýšení na královské město. Postupně – již od 14. století – bylo město obestavěno prsten-
cem kamenných hradeb. Dodnes se zachovala část hradebního systému; na náměstí můžeme 
vstoupit třemi městskými branami. Dominantou městského jádra zůstal kostel sv. Bartoloměje 
s barokizovanou hranolovou věží a v jádru města se dochovala řada renesančních měšťanských 
domů s barokními štíty. 

14TELČ
Městská památková rezervace Telč byla prohlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR, 
č. j. 7419/70-II/2 ze dne 27. 4. 1970 s účinností od 1. 7. 1970

MĚSTO SEVŘENÉ MEZI RYBNÍKY
Nezapomenutelný pohled se člověku naskytne z letadla, když přelétá nad historickým jádrem 
města Telče. Malebné historické náměstí s několika přilehlými uličkami a rozsáhlý areál renesanč-
ního zámku jsou důmyslně zasazeny v soustavě rybníků, jež měly obranný charakter.
U zrodu této „vodní pevnosti“, jež je zapsaná na seznamu UNESCO, stáli páni z Hradce. Již v polo-
vině 14. století zde postavili hrad, kostel a rozsáhlé tržiště s gotickými domy. Do života města 
zasahovaly časté požáry; nynější podobu získalo náměstí za vlády osvíceného Zachariáše z Hradce, 
který dal starý gotický hrad přestavět na honosné panské sídlo. Italští stavitelé, jimž stavbu zámku 
svěřil, pomohli i při přestavbách domů bohatých měšťanů na náměstí. V polovině 17. století ještě 
několik staveb v historickém jádru města zrealizovali jezuité, které sem pozvala ovdovělá hraběnka 
Františka Slavatová. V 18. století bylo náměstí vyzdobeno drobnými uměleckými díly (sochy, kašny, 
mariánský sloup). Tím byl stavební vývoj centra města prakticky dokončen, neboť dalšímu rozvoji 
bránily hradby, a hlavně rybníky. Díky tomuto sevření si Telč prakticky dodnes uchovala romantický 
renesanční vzhled.

VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE (VPR)

DEŠOV
Vesnická památková rezervace Dešov byla prohlášena nařízením Vlády ČR č. 127/1995 Sb. 
ze dne 24. 5. 1995 s účinností od 25. 7. 1995

Vesnice vznikla spojením dvou původně 
samostatných vsí Velkého a Malého Dešova. 
První zmínka o obci pochází z konce 14. sto-
letí. Zástavba Dešova je uličního typu, domy 
ze smíšeného zdiva jsou orientované do ulice 
štítem. Zajímavou ojedinělou ukázkou barokně 
tvarovaného štítu z počátku 19. století je dům 
č. p. 17. V řadové zástavbě návsi působí domi-
nantně usedlosti č. p. 3, 4, 5 s bohatou štu-
kovou výzdobou fasád a krásně zdobenými 
vjezdovými vraty. 

16KRÁTKÁ (SNĚŽNÉ)
Vesnická památková rezervace Krátká byla prohlášena nařízením Vlády ČR č. 127/1995 Sb. 
ze dne 24. 5. 1995 s účinností od 25. 7. 1995

Vesnice Krátká vznikla v první třetině 18. století 
jako obytná kolonie lesních dělníků. V neveliké 
obci najdeme roubené i zděné domy s hos-
podářským zázemím z 18. i 19. století, které 
svým ztvárněním odrážejí sociální i hospodář-
ské postavení majitelů. Objekty mají většinou 
lomenice skládané do tvaru kříže, podlomenice 
a plochou valbičku. 

17KŘIŽÁNKY
Vesnická památková rezervace Křižánky byla prohlášena nařízením Vlády ČR 
č. 127/1995 Sb. ze dne 24. 5. 1995 s účinností od 25. 7. 1995

Obec leží v srdci Žďárských vrchů a počtem 
kulturních památek je nejbohatší vesnickou 
památkovou rezervací v kraji Vysočina. Řeka 
Svratka ji dělí na dvě části – českou a morav-
skou. Křižánky jsou typické horské sídlo s roz-
ptýlenou zástavbou. Mezi domky vybíhajícími 
do okolních kopců najdeme malá roubená sta-
vení, ale i velké zemědělské usedlosti bohatých 
sedláků.

PAMÁTKOVÉ ZÓNY – území sídelného útvaru nebo jeho části s menším podílem kultur-
ních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné 
kulturní hodnoty, prohlašuje Ministerstvo kultury.
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19ČERVENÁ ŘEČICE
Městská památková zóna Červená Řečice byla prohlášena vyhláškou Ministerstva 
kultury ČR č. 108/2003 Sb. ze dne 1. 4. 2003 s účinností od 1. 9. 2003

SGRAFITO – RENESANČNÍ MÓDNÍ VLNA
Nejčastější výzdobou fasád význačných budov 
v období renesance bylo sgrafi to. Dvouba-
revného sgrafi tového vzoru se dosahovalo 
tak, že se spodní vrstva tmavé omítky nechala 
zaschnout a do svrchní tenké vrstvy omítky 
světlé barvy se za vlhka proškrabávaly žádané 
vzory. Jedním z nejhezčích zámků zdobených 
touto technikou je Červená Řečice. V luneto-
vých římsách paláce najdeme krásná sgrafi ta 
představující světce, pod římsami pak postavy 
andělů s výjevem Nanebevzetí Panny Marie. 
Jednu celou stěnu zaujímá zobrazení průvodu 
s vozovým spřežením a s muži na koních.
Město Červená Řečice vzniklo ve 12. století 

na území při horním toku řeky Želivky, které daroval český kníže Vladislav II. pražskému biskupovi 
Otovi. Řečice se stala od svého počátku centrem rozsáhlého panství pražských biskupů a arcibis-
kupů. Po husitských válkách až do Bílé hory se na panství střídaly různé šlechtické rody. V roce 
1623 císař Ferdinand II. vrací Červenou Řečici pražským arcibiskupům, v jejichž držení zůstává až 
do roku 1948. Město se rozkládá kolem pravidelného čtvercového náměstí s ulicemi v nárožích 
a v polovině východní a západní strany. Dominantou obce je mohutný komplex zámku, který byl 
v 16. století přestaven v renesančním stylu a bohatě vyzdoben sgrafi ty. Dalšími dominantami 
památkové zóny jsou i oba kostely (hřbitovní kostel Božího Těla a kostel Máří Magdalény).

21HAVLÍČKŮV BROD
Městská památková zóna Havlíčkův Brod byla prohlášena vyhláškou 
Východočeského KNV ze dne 17. 10. 1990 

„QUA HORA NESCIS“ 
(KTEROU HODINU NEVÍŠ)
Tento nápis čteme na kose, již drží v ruce hav-
líčkobrodský Hnát, někdy také zvaný Brodská 
smrt. Jeho kostra se ze štítu staré radnice dívá 
na město, které chtěl zradit a vydat do rukou 
nepřátel. Naštěstí místní obyvatelé útok doby-
vatelů odrazili a falešného Hnáta potrestali. 
Město vzniklo v místech, kde Haberská stezka pro-
tínala řeku Sázavu. První písemné zmínky o Brodu 
pocházejí z poloviny 13. století. Kolem roku 1310 
započalo město s budováním opevnění; do sou-
časnosti se dochovala část obranného systému 
včetně jedné nárožní věže (Štáfl ova bašta). Střed 
města tvoří pravidelný čtverec náměstí s ulicemi 

v nárožích. Domy kolem jsou vesměs jednopatrové, vystavěné na protáhlých stavebních parcelách. 
Jejich barokní a novorenesanční fasády a štíty vytvářejí hezkou kulisu kolem barokního morového 
sloupu a kašny ze začátku 18. století. Dominantami náměstí jsou Havlíčkův dům (dnes Muzeum Vyso-
činy Havlíčkův Brod) a v dolní části budovy obou radnic (staré renesanční a nové novobarokní z roku 
1891). Nepřehlédnutelnou stavbou historického centra je chrám Nanebevzetí Panny Marie.
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31PACOV
Městská památková zóna Pacov byla prohlášena vyhláškou Jihočeského KNV 
ze dne 19. 11. 1990 

START A CÍL U PACOVA
V Pacově se zrodila myšlenka na založení 
mezinárodní motocyklové federace, ale usku-
tečněna byla až v Paříži na prvním kongresu 
FIM v prosinci 1904. O dva roky později se jely 
první mezinárodní závody na území Rakouska-
-Uherska – Coupe Internationale, a to právě 
na Pacovském okruhu.
Město Pacov bylo založeno začátkem 14. století 
na svahu kopce na pravidelném půdorysu kolem 
čtvercového náměstí. Na výšině nad severní stra-
nou náměstí stál původně hrad, později upravený 
na zámek a pak přestavěný bosými karmelitány 
na klášter, k němuž přistavěli kostel sv. Václava. 
Po zrušení řádu za josefínských reforem se zá-

mek opět stává sídlem zdejší šlechty (rodiny Weissů z Tessbachu). Zámek spolu s dvojicí kostelů (kláš-
terní kostel sv. Václava a děkanský kostel sv. archanděla Michaela) tvoří dominanty historického jádra 
města. Na fasádě děkanského kostela jsou osazeny náhrobky pocházející ze 16.–17. století. Domy 
kolem náměstí jsou většinou jednopatrové s empírovými a novogotickými fasádami.

32POČÁTKY
Městská památková zóna Počátky byla prohlášena vyhláškou Jihočeského KNV 
ze dne 19. 11. 1990 

NA PŮLLITR PIVA S PANÍ SPRÁVCOVOU
Pokud chcete navštívit místo, kde ve fi lmu Postři-
žiny šarmantní Magda Vašáryová jako manželka 
správce pivovaru na jeden doušek vypila skle-
nici piva, zavítejte do Počátek a zastavte se 
na náměstí u hotelu Modrá hvězda.
První doložená zpráva o existenci Počátek 
pochází z konce 13. století. O dvě století poz-
ději je město již obehnáno kamennými hrad-
bami, které odolaly i útoku táboritů (nepatrná 
část hradeb se zachovala dodnes). Po třiceti-
leté válce hospodářský rozvoj města ustrnul 
a Počátky se rázem staly nevýznamným ven-
kovským sídlem. Díky tomu se nám ovšem 

dochoval hodnotný městský urbanistický celek s minimálními rušivými zásahy. Domy v histo-
rickém centru mají renesanční jádra a klasicistní nebo historizující fasády. Zajímavou stavbou 
je dům č. p. 27 s renesanční dispozicí (dnes Městské muzeum). Dominantou náměstí je kostel 
sv. Jana Křtitele a kašna se sousoším sv. Jana Nepomuckého s reliéfními motivy znázorňujícími 
svatojánskou legendu.

33POLNÁ
Městská památková zóna Polná byla prohlášena vyhláškou Jihomoravského KNV 
ze dne 20. 11. 1990 

SVATÝ LIGURIÁŠ A MRKVANCOVÁ POUŤ
„Svatý Liguriáši, opatruj nám mrkev naši…,“ tak 
zní starý popěvek, vztahující se k polenskému 
patronovi, jehož ostatky jsou uloženy na bočním 
oltáři v děkanském chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie. Tuto relikvii přivezl do Polné Ferdinand 
Josef z Ditrichštejna jako osobní dar od papeže 
Inocenta X. Pokud se chcete o svatém Liguriáši 
dovědět víc, navštivte Polnou v září, kdy se pra-
videlně koná slavná mrkvancová pouť. 
Historické jádro města Polná tvoří původní 
protáhlé tržiště rozdělené monumentálním 
barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie 
z počátku 18. století na dvě menší náměstí 
(Husovo a Sezimovo). Domy kolem náměstí 

po ničivých požárech v 19. století dostaly většinou jednoduché klasicistní fasády, jádra jsou však 
ještě renesanční. Významnou dominantou města je hrad (dnes Městské muzeum), jejž pobělo-
horští majitelé – knížata Ditrichštejnové – přestavěli na zámek. Město mělo opevnění, které se 
částečně dochovalo dodnes. V rámci zdokonalení hradního opevnění bylo v 15.–16. století kolem 
města založeno několik rybníků. Zajímavostí je zachovalé židovské ghetto se třiceti dvěma původ-
ními domy a synagogou, vybudované po roce 1680 na trojúhelníkovém půdorysu. O velikosti 
židovské komunity svědčí rovněž velký židovský hřbitov za městem.

34PŘIBYSLAV
Městská památková zóna Přibyslav byla prohlášena vyhláškou Východočeského KNV 
ze dne 17. 10. 1990 

POSLEDNÍ BITVA JANA ŽIŽKY
„Tehdy na cestě při obléhání Přibyslavě umírá 
slepý bratr Jan 11. října 1424 ve středu před 
sv. Havlem, přimlouvaje oddaným, až k smrti 
věrným svým druhům, Viktorínovi z Kunštátu, 
Janu Bzdinkovi a Kunešovi z Bělovic, kteří v pláči 
a zármutku stáli kolem, aby se milého boha 
bojíce stále a věrně bránili pravdy boží“ (Jan 
Žižka z Trocnova a Kalichu, Obraz národního 
hrdiny a jeho doby, napsal A. Jíl, 1924)
Husitského vojevůdce Jana Žižku, který zemřel 
nedaleko města, připomíná jezdecká socha 
od B. Kafky (zmenšená kopie sochy Jana Žižky 
na Vítkově v Praze) u zámku, a především monu-
mentální mohyla za městem. Sláva Přibyslavi se 

zrodila z dobývání galenitu s významným procentem stříbra. Po husitských válkách byla těžba utlu-
mena a postupně úplně zanikla. Pokusy o její obnovu v 18. století se již nesetkaly s větším zájmem. 
Historické centrum města tvoří lichoběžníkové náměstí, do konce 18. století chráněné hradbami. 
Mezi dominanty městské památkové zóny patří areál kostela s farou a školou, starý špitál a rene-
sanční zámek (původně gotický hrad) ze 16. století, přestavěný pro Zachariáše z Hradce (dnes 
Hasičské muzeum). Po požáru v roce 1767 město získalo klasicistní podobu; výjimečným barokním 
objektem na náměstí je však dům č. p. 4 s bosovaným přízemím a se štítem s volutovými křídly 
(v průčelí je vsazena novogotická kaplička sv. Jana Nepomuckého). Dalším cenným objektem, který 
přestál požár, je pozdně gotický dům s arkýřem přibližně z doby kolem roku 1500. 

35TELČ-STARÉ MĚSTO
Městská památková zóna Telč-Staré Město byla prohlášena vyhláškou Ministerstva 
kultury ČR č. 250/1995 Sb. ze dne 22. 9. 1995 s účinností od 2. 11. 1995

OD SV. DUCHA K MATCE BOŽÍ
Přístupová cesta zvaná Na dlažkách spojuje dva 
nejstarší kostely v Telči – kostel sv. Ducha a kos-
tel Matky Boží. Příjemná procházka kolem Sta-
roměstského rybníka ve stínu starých stromů 
a barokních soch nás dovede až na Staré Město 
telčské.
Staré město, rozkládající se na břehu Staro-
městského rybníka, je totožné s osadou zmi-
ňovanou již v první třetině 13. století v souvis-
losti se zeměpanským dvorcem, jejž zde založil 
Jan Lucemburský. Dvorec se nacházel u dodnes 
dochované pozdně románské věže sv. Ducha, 
jižně od něj pak byla založena osada, takzvané 
Staré Město. Nejvýraznější dominantou Starého 

Města je kostel Matky Boží a budova renesančního špitálu, založeného Zachariášem z Hradce. 
Jinak v této části Telče převažuje zástavba vesnického charakteru. Přístupová cesta (Na dlažkách), 
která spojuje centrum města se staroměstským předměstím, je lemovaná barokními plastikami 
svatých z 18. století.
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TŘEŠŤ
Městská památková zóna Třešť byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury ČR 
č. 250/1995 Sb. ze dne 22. září 1995 s účinností od 2. 11. 1995

POJĎME SPOLU DO BETLÉMA
Atmosféru Vánoc můžete v Třešti zažít třeba 
i v tropickém létě: stačí zajít do muzea a nav-
štívit expozici třešťských dřevěných betlémů, 
které v Třešti vznikaly od počátku 19. století.
Obec Třešť vznikla patrně již ve 13. století, kdy 
je zmiňována v souvislosti s Lovětínskou stez-
kou. Největšího rozkvětu dosáhla v 16. století 
za Vencelíků, jejichž erb – bílého jednorožce 
v modrém poli – má město ve svém znaku. 
Historická zástavba centra podlehla několika 
požárům, z nichž největší řádil ve městě v roce 
1824. Dnešní zástavba, vesměs přízemní 
a jednopatrová, pochází převážně z 19. sto-
letí. Dominantami města jsou původně rene-

sanční, později barokně přestavěný zámek a dvojice kostelů (sv. Kateřiny Sienské a sv. Martina). 
Bývalou židovskou komunitu připomínají synagoga (dnes je zde umístěná expozice F. Kafky, jenž 
u strýce v Třešti trávil prázdniny) a hřbitov za městem. Ve městě se narodil jeden z nejvýznam-
nějších ekonomů 20. století J. A. Schumpeter. V jeho rodném domě dnes sídli pobočka Muzea 
Vysočiny Jihlava.

39VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Městská památková zóna Velké Meziříčí byla prohlášena vyhláškou Jihomoravského KNV 
ze dne 20. listopadu 1990 

NĚMÝ SVĚDEK 
SARAJEVSKÉHO ATENTÁTU
V září 1909 se konaly v okolí Velkého Mezi-
říčí císařské manévry, kterých se účastnil 
i rakouský císař František Josef, následník 
trůnu František Ferdinand d’Este a německý 
císař Vilém. Císařští hosté tenkrát využili 
pohostinství hraběte Harracha, majitele velko-
meziříčského panství. Od té doby se datovalo 
přátelství hraběte Harracha s následníkem 
trůnu, který jej jmenoval svým pobočníkem. 
V této hodnosti hrabě doprovázel následníka 
trůnu v roce 1914 do Sarajeva, kde ho vlast-
ním tělem chránil před atentátníky. František 
Ferdinand nakonec zraněním podlehl a hra-

běti Harrachovi zůstal po významném příteli jen krví potřísněný kapesník. Ten dnes můžete vidět 
v muzeu na zámku.
Zámek založený ve 13. století se vypíná nad městem ležícím na soutoku řek Oslavy a Balinky. 
Právě tato poloha dala městu jeho jméno. Velké Meziříčí bylo již ve 14. století obehnáno 
hradbami (část opevnění se dochovala dodnes) a začátkem 15. století získalo plná městská 
práva. Dobou rozkvětu a náboženské svobody bylo pro město období 16. století, kdy ve městě 
Alena Meziříčská z Lomnice zřídila tiskárnu a luteránské šlechtické gymnázium, postavené 
ve stylu vlašské renesance. Památková zóna zabírá historické náměstí obdélného půdorysu, 
obestavěné okapově orientovanými domy s goticko-renesančními jádry. Několik objektů má 
ještě renesanční sgrafi tovou výzdobu průčelí. Dominantami náměstí jsou renesanční radnice 
a kostel sv. Mikuláše. Do památkové zóny patří též území bývalého židovského ghetta, v němž 
se dochovaly i dvě synagogy.

VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY (VPZ)

40BOŇOV (JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU)
Vesnická památková zóna Boňov byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury ČR 
č. 249/1995 Sb. ze dne 22. 9. 1995 s účinností od 2. 11. 1995

Ves se připomíná ve druhé polovině 14. století. Jedná se o obec horského návesního typu. 
Malebná náves je obklopena štítově orientovanými uzavřenými statky s branou (například 
č. p. 4, 5, 6, 7) a přízemními, delší stranou do ulice řazenými domy se zdobenými vjezdovými 
branami (č. p. 9, 10, 35, 36, 37). Uprostřed návsi se nachází kaple se zvoničkou pocházející 
ze druhé poloviny 19. století. 

41 PETROVICE (ŠTOKY)
Vesnická památková zóna Petrovice byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury ČR 
č. 249/1995 Sb. ze dne 22. 9. 1995 s účinností od 2. 11. 1995

Ves vznikla během kolonizace Českomoravské vrchoviny církevními řády a delší dobu byla v majetku 
kláštera v Želivě. Dominantou vesnice je kostel Povýšení sv. Kříže. Na rozsáhlé návsi se nachází něko-
lik udržovaných selských statků. 

42PRASKOLESY (MRAKOTÍN)
Vesnická památková zóna Praskolesy byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury ČR 
č. 413/2004 Sb. ze dne 24. 6. 2004 s účinností od 1. 1. 2005

Praskolesy jsou malá obec, ležící mezi rybníky a zbytky rašelinišť, s typickými selskými statky 
a památnými lípami na návsi. Největší ze všech lip v Praskolesích – dutá lípa – je stará asi osm set 
let. Obvod jejího kmene měří 10,5 m.

43UBUŠÍNEK
Vesnická památková zóna Ubušínek byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury ČR 
č. 249/1995 Sb. ze dne 22. 9. 1995 s účinností od 2. 11. 1995

Malá ves na Jimramovsku byla založena za pozdní horské kolonizace jako lánová ves-
nice. Dochovaly se zde jak větší usedlosti uzavřeného typu, tak drobné roubené stavby. 
K jejich výstavbě byl použit rozmanitý stavební materiál (dřevo, kámen, pálené i nepá-
lené cihly). 

44ZHOŘ (PACOV)
Vesnická památková zóna Zhoř byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury ČR 
č. 413/2004 Sb. ze dne 24. 6. 2004 s účinností od 1. 1. 2005

Malá vesnička Zhoř na úbočí kopců je dnes součástí města Pacov. Její název je odvozen od slova 
„shořet“; osada zřejmě vznikla na místě, kde byla půda k obdělávání získána pálením porostů 
a celých lesů. Uprostřed návsi se nachází hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie s volně sto-
jící věží a pozdně barokní fara. Zástavbu vesnice tvoří okapově i štítově orientované uzavřené 
usedlostí. 

KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY (KPZ)

45NÁMĚŠŤSKO
Krajinná památková zóna byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury ČR 
č. 208/1996 Sb. ze dne 1. 7. 1996 s účinností od 1. 8. 1996

Krajinná památková zóna se rozkládá v trojúhelníku vymezeném obcemi Náměšť nad Oslavou, 
Jinošov a Kralice nad Oslavou. Je ukázkou harmonického spojení volné přírodní krajiny a plánovité 
činnosti člověka.

46VRANOVSKO–BÍTOVSKO
Krajinná památková zóna byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury ČR 
č. 157/2002 Sb. ze dne 2. 4. 2002 s účinností od 1. 7. 2002

Krajinná památková zóna leží z větší části na území Jihomoravského kraje a do kraje Vysočina zasa-
huje jen okrajovou částí. Zóna je ukázkou harmonického spojení volné přírodní krajiny a plánovité 
činnosti člověka.

47

OCHRANNÁ PÁSMA – vymezená za účelem zvýšené ochrany nemovité kul-
turní památky nebo památkově chráněného území.
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63OCHRANNÉ PÁSMO MPZ JIMRAMOV
Prohlášeno rozhodnutím OÚ Žďár nad Sázavou, č. j. Reg./384/94/Odv ze dne 8. 9. 1994

64OCHRANNÉ PÁSMO MPZ MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Prohlášeno rozhodnutím Okresního úřadu Třebíč, č. j. 113/R1/1995 ze dne 4. 1. 1995

65OCHRANNÉ PÁSMO MPZ POLNÁ
Prohlášeno rozhodnutím Okresního úřadu v Jihlavě, č. j. kult 73/92 ze dne 6. 2. 1992

66OCHRANNÉ PÁSMO MPZ TŘEBÍČ
Prohlášeno rozhodnutím Okresního úřadu Třebíč, č. j. 113/R91/1996 ze dne 1. 3. 1996

67HISTORICKÉ JÁDRO MĚSTA BRTNICE
Ochranné pásmo prohlášeno rozhodnutím Okresního národního výboru v Jihlavě, 
č. j. Kult. 40/85 ze dne 22. 1. 1985

68HRAD LIPNICE NAD SÁZAVOU
Ochranné pásmo prohlášeno rozhodnutím Okresního národního výboru Havlíčkův Brod, 
č. j. kult/1264/88 ze dne 26.10. 1988

Ochranné pásmo je vymezeno za účelem zvýšené ochrany národní kulturní památky – zříceniny 
hradu Lipnice nad Sázavou.

HISTORICKÉ JÁDRO MĚSTA TELČE 
Zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 1992

ČÍM BY BYLA TELČ BEZ ZACHARIÁŠE 
Z HRADCE?
Když vstoupíte na telčské náměstí, cítíte se, jako 
byste vkročili do pohádkového světa. Duchovním 
otcem této malované krásy je šlechtic Zachariáš 
z Hradce, jehož jméno dnes náměstí nese.
Právě Zachariáš, který byl milovníkem umění, 
sem v 16. století povolal italské stavebníky, 
aby mu nepohodlnou gotickou tvrz přesta-
věli na honosný renesanční zámek. Služeb 
Italů (neboli Vlachů, jak se jim tenkrát říkalo) 
následně využili i někteří měšťané žijící 
v domech na náměstí, a tak pomalu vznikla 
Telč, jak ji známe nyní. Historické jádro Telče 
představuje unikátně zachovalý a stavebně 

ukončený goticko-renesanční urbanistický celek, který nebyl ovlivněn dalším vývojem a neměl 
by být ani ve výhledu nijak modifi kován. Vzhled města je dokladem nejen tvůrčí invence italských 
i domácích mistrů, ale rovněž osvíceného myšlení členů městské rady v dobách, kdy podobné 
domy v jiných částech naší země ztrácely typicky renesanční loubí. V archivu města se můžeme 
setkat s několika žádostmi majitelů domů na náměstí o zazdění jejich loubí, ale protože jim to 
v minulých stoletích nebylo z různých důvodů dovoleno, může se město Telč dodnes chlubit vedle 
Malého loubí i Velkým loubím, které patří mezi nejdelší v České republice.

ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ V TŘEBÍČI A BAZILIKA SV. PROKOPA
Zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 2003

DAVIDOVA HVĚZDA (MAGEN DAVID) A BRÁNA 
DO RÁJE (PORTA PARADISI)
Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči představují 
pozoruhodnou symbiózu dvou rozdílných kultur, kde 
vedle sebe stojí mistrovské dílo křesťanského stavitelství 
a dochované kompaktní židovské osídlení. 
Zástavba židovské čtvrti je dokladem po staletí konti-
nuálně existujícího tolerantního soužití obyvatel různého 
vyznání. Zcela unikátní je celistvost a rozsah ghetta. 
Z původního souboru domů, který obsahoval přes 
120 objektů, bylo zbořeno pouze pět budov, přičemž 
se dochovaly obě synagogy a židovský hřbitov s více 
než 2 500 náhrobky, na kterém se nepřetržitě pohřbí-
valo od počátku 17. století až do poloviny 20. století. 
Bazilika sv. Prokopa pochází přibližně z první poloviny 
13. století a je součástí bývalého benediktinského kláš-
tera v Třebíči, jenž byl založen v roce 1101 moravskými 
údělnými knížaty Oldřichem a Litoltem. Architektonický 
vzhled baziliky je skvělým dokladem zpracování nových 

podnětů ze západní a střední Francie, z Burgundska a z jihozápadního Německa v neopakovatelné 
syntéze. Její konečný výsledek vykazuje řadu vysoce originálních projevů technických i architekto-
nických. Za zhlédnutí stojí opatská kaple s freskami ze 14. století; zajímavý je i osud monumentál-
ního vstupního portálu (Porta paradisi), který byl v minulosti zazděn a zcela zapomenut (severní 
předsíň se zazděným portálem byla upravena na byt zámeckého kaplana); jeho znovuobjevení 
pomohla na konci 19. století náhoda. Obnovu baziliky zahájil počátkem 20. století architekt Kamil 
Hilbert, jenž se mimo jiné podílel i na dostavbě katedrály sv. Víta v Praze.

POUTNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE 
VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

Zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 1994

SYMBOLIKA NEJEN ČÍSEL
V architektuře i výzdobě zelenohorského 
chrámu je zhmotněna řada náboženských 
a historických sdělení, motivů a symbolů (tro-
jice Boží Trojjedinosti, pětice počtu ran Kristo-
vých a hvězd sv. Jana Nepomuckého, které se 
dle legendy objevily na místě jeho utonutí, desa-
tero univerzálního všečísla symbolizující celý 
kosmos…). Toto vrcholné dílo vzniklo ve spolu-
práci dvou mimořádných osobností, zaujatých 
znalců kabalistické symboliky, tvůrce architekta 
Jana Blažeje Santiniho Aichla a objednavatele 
žďárského opata Václava Vejmluvy.
Stavba kostela byla zahájena v roce 1719 poté, 
kdy byl v dubnu téhož roku při otevření hrobu 

Jana Nepomuckého v Praze nalezen jeho neporušený jazyk. Ještě než byla stavba dokončena 
a vysvěcena, došlo 31. května 1721 k beatifi kaci tohoto zpovědníka královny Žofi e, manželky Vác-
lava IV. Proces kanonizace byl pak úspěšně dovršen v roce 1729, kdy byl Jan Nepomucký papežem 
Benediktem XIII. prohlášen za svatého.
Kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven na vrcholu kopce dnes zvaného Zelená hora, východně 
od původního cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Samotný kostel je centrální stavba 
postavená na půdoryse pěticípé hvězdy. Ambit, s nímž tvoří dokonale jednotně koncipovaný 
architektonický celek, byl postaven ve tvaru desetiúhelníku s konkávně prolomenými stěnami, 
do jejichž středů jsou střídavě umístěny čtyřboké brány a pětiboké kaple. Celý areál poutního 
kostela byl dokončen až v průběhu 30. letech 18. století. Dny rozmachu a slávy chrámu neměly 
dlouhého trvání: několik požárů krátce po sobě toto unikátní architektonické dílo výrazně poško-
dilo. O jeho záchranu se na konci 18. století a v průběhu 19. století zasadil tamní mnich Bonifác 
Procházka (kostel a ambit byly opraveny pro hřbitovní účely) a kněz Matěj J. Sychra.

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE 
VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

Prohlášeno nařízením Vlády ČR č. 262/1995 Sb. ze dne 16. 8. 1995 s účinností od 15. 11. 1995

Popis uveden v části památky UNESCO.

KLÁŠTER S KOSTELEM SV. PROKOPA V TŘEBÍČI
Prohlášeno nařízením Vlády ČR č. 337/2002 Sb. ze dne 19. 6. 2002 s účinností od 1. 8. 2002

KOUSEK FRANCIE
Když se díváte na kamennou rozetu v pres-
bytáři kostela sv. Prokopa v Třebíči, můžete 
nabýt dojmu, že stojíte ve francouzské gotické 
katedrále. 
Bohatě vybavený klášter s kostelem sv. Prokopa, 
který byl významným náboženským, kulturním 
a hospodářským centrem a v neposlední řadě 
i významnou vojenskou pevností, založila v roce 
1101 moravská údělná knížata Oldřich a Litolt. 
V důsledku husitských válek a následných vojen-
ských konfl iktů opatství zaniklo a bývalý klášter 
se proměnil ve šlechtické sídlo. Nejdříve areál 
získali Pernštejnové. Vilém z Pernštejna prodal 
třebíčské panství v roce 1557 Burianovi Osov-

skému z Doubravice. Podstatné renesanční úpravy a změny třebíčského areálu pocházejí právě 
z doby Osovských, kdy bylo k jihozápadnímu nároží kvadratury připojeno patrové jihozápadní křídlo 
s konírnou v přízemí a byly rovněž postaveny objekty tvořící takzvané předzámčí, jež uzavírá areál 
bývalého kláštera ze severní a západní strany. Druhá žena Smila Osovského Kateřina z Valdštejna 
postoupila v roce 1628 Třebíč bratru Adamovi. Tímto Třebíč defi nitivně připadla Valdštejnům, kteří 
drželi panství až do roku 1945. Valdštejnové v polovině 18. století provedli barokizaci zámku, jež 
zasáhla zejména jihozápadní křídlo. Přestavba se dotkla také baziliky a její obnova byla svěřená 
staviteli Františku Maxmiliánu Kaňkovi. Kolem roku 1750 byl historický stavební vývoj areálu zámku 
v podstatě ukončen. V současné době zde sídlí Muzeum Vysočiny Třebíč. 

RODNÝ DŮM KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO 
V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

Prohlášeno nařízením Vlády ČR č. 337/2002 Sb. ze dne 19. 6. 2002 s účinností od 1. 8. 2002

PROČ JE HAVLÍČEK BOROVSKÝ 
A BOROVÁ HAVLÍČKOVA?
Karel Havlíček Borovský, český básník, novi-
nář, politik, zakladatel české žurnalistiky 
a literární kritiky, je úzce spjat s obcí, kde se 
v roce 1821 narodil. Dal jí své jméno a ona 
dala jméno jemu. Borová dnes nese na počest 
svého rodáka přídomek Havlíčkova, a Karel 
Havlíček zase naopak začal podepisovat svá 
díla jako Borovský. 
Dům č. p. 163, kde se Karel Havlíček narodil, 
postavil v roce 1818 jeho otec Matěj a zřídil si 
zde kupecký krám. V domě bylo v roce 1931 
slavnostně otevřeno muzeum. Stálá expo-
zice věnovaná životu a dílu jedné z největších 

postav české historie je tam k vidění dodnes. Ve štítu domu najdeme medailon s kovovým reliéfem 
poprsí Karla Havlíčka Borovského, který byl odhalen v roce 1862 při příležitosti prvních Havlíčko-
vých slavností konaných v jeho rodišti.

ZÁMEK TELČ 
Prohlášeno nařízením Vlády ČR č. 262/1995 Sb. ze dne 16. 8. 1995 s účinností od 15. 11. 1995

KDE SE PROCHÁZELA PYŠNÁ PRINCEZNA
Romantická atmosféra města vždy přitahovala 
fi lmaře. Výčet fi lmů, jejichž kulisami se město 
i zámek staly, by byl dlouhý. Malí i velcí si jistě 
vzpomenou na pyšnou princeznu Krasomilu, 
která v zámecké zahradě žádala zahradníka, 
aby jí zavázal střevíček. Část této pohádkové 
zahrady uvidíte, když navštívíte telčský zámek. 
Historie zámku začíná již ve 2. polovině 14. sto-
letí, kdy páni z Hradce vybudovali v Telči gotický 
hrad, objekt ve tvaru písmene L, který měl pře-
devším obranný charakter. Osvícený Zachariáš 
z Hradce nechal v polovině 16. století starý 
hrad přestavět a rozšířit o nové renesanční 
paláce. První fázi přestavby provedl Leopold 

Estreicher, stavitel z nedalekých Slavonic. Z této doby pochází sgrafi tová výzdoba Malé hodovní 
síně a Klenotnice. K dalším pracím si Zachariáš z Hradce pozval zkušeného italského stavitele 
Baldassara Maggiho. Ten se podílel na výstavbě a výzdobě reprezentační palácové budovy s řadou 
renesančních sálů zdobených dřevěnými kazetovými stropy. Zajímavým uměleckým dílem je štu-
ková výzdoba kaple Všech svatých (1580), kde pod mramorovým náhrobkem odpočívá mecenáš 
této krásy Zachariáš z Hradce a jeho první manželka Kateřina z Valdštejna.

11ŽIDOVSKÝ HŘBITOV V TŘEBÍČI
Prohlášeno nařízením Vlády ČR č. 337/2002 Sb. ze dne 19. 6. 2002 s účinností od 1. 8. 2002

SYMBOLY ŽIDOVSKÉHO ŽIVOTA
Jelen, srdce, koruna, vinný hrozen, květina, 
Davidova hvězda, žehnající ruce kohenů, 
levitská souprava, kamenné desky Desatera, 
reliéf sloupů – to všechno jsou symboly, které 
pozorný návštěvník objeví na židovských 
náhrobcích. Nejsou to jen znaky bez obsahu 
určené k dekoračním účelům, neboť každý 
z nich symbolizuje něco ze života zemřelého 
nebo židovského lidu.
Židovský hřbitov v Třebíči se nachází asi tři sta 
metrů severně od židovské čtvrti a svojí roz-
lohou 11 772 m2 patří mezi největší židovské 
hřbitovy v České republice. U vstupu do areálu 
hřbitova se nachází obřadní síň z roku 1903 

s intaktně dochovaným interiérem. Severní, starší část hřbitova je nepravidelného protáhlého 
půdorysu, jižní, novější část je přibližně obdélného tvaru. Na ploše hřbitova se nachází kolem 
2 500 kamenných náhrobků, z nichž nejstarší pocházejí z let 1625 a 1631. K nejhodnotnějším 
patří barokní náhrobky takzvaného jihomoravského či mikulovského typu z poloviny 18. století, 
bohatě zdobené ornamentálními prvky. Na zdejším hřbitově se aktivně pohřbívalo až do poloviny 
20. století.
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BRTNICE
Městská památková zóna Brtnice byla prohlášena vyhláškou Jihomoravského KNV 
ze dne 20. 11. 1990 

BRTNICKÉ „HRADČANY“
Pohled přes barokní most se sochami na roz-
lehlý areál brtnického zámku může při jisté 
dávce obrazotvornosti připomínat známé 
pražské panorama. A tak má Brtnice svoje 
vlastní „Hradčany“.
Město Brtnice bylo přibližně do roku 1400 krá-
lovským majetkem, následně do 20. století se 
v držbě města a přilehlého hradu (v 16. století 
přeměněného na renesanční zámek) vystřídaly 
jenom dva silné rody – Valdštejnové a Collal-
tové. Historické jádro města tvoří nepravidelné, 
přibližně obdélníkové náměstí diagonálně roz-
dělené řekou. Na levém břehu stojí nejvýraz-
nější dominanty města – hrad, paulánský kláš-

ter s kostelem blahoslavené Juliány Collaltové, farní kostel sv. Jakuba a renesanční radnice. Domy 
na náměstí mají i navzdory početným požárům dochovaná gotická a renesanční jádra. Mezi nej-
známější stavby určitě patří rodný dům architekta Josefa Hoffmanna. Brtnice nás rovněž překvapí 
velkým množstvím drobných sochařských děl (sochy na mostech, sloupy se sochami svatých).

MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY (MPZ)
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TŘEBÍČ
Městská památková zóna Třebíč byla prohlášena vyhláškou Jihomoravského KNV 
ze dne 20. listopadu 1990 

KDE BIJÍ NEJVĚTŠÍ VĚŽNÍ HODINY?
Výstup na kostelní věž sv. Martina v Třebíči 
nám nabídne nejen pohled na historické cent-
rum města, ale zároveň se takřka na dotek při-
blížíme k největším věžním hodinám na evrop-
ském kontinentu, jejichž ciferník v průměru 
dosahuje 5,5 metru. Na vyhlídkovém ochozu 
tak za tikotu hodin můžeme vnímat krásu 
města rozkládajícího se před námi.
Dějiny města Třebíče jsou úzce spjaty s klášte-
rem benediktinů, který vznikl na levém břehu 
řeky Jihlavy již počátkem 12. století. Výhodná 
poloha města v trojúhelníku Brno, Znojmo, Jih-
lava byla základem jeho rychlého rozvoje. Cen-
trem historického osídlení je Karlovo náměstí 
s mimořádnou rozlohou 22 000 m2, obklopené 

měšťanskými domy. Některé mají ještě goticko-renesanční jádra a bohatou sgrafi tovou výzdobu 
fasád. Zajímavou stavbou náměstí v kontextu měšťanských domů je budova spořitelny od archi-
tekta B. Fuchse ze 30. let 20. století. Dominantně působí v historické zástavbě kostel sv. Martina 
s pozdně gotickou věží, která bývala součástí městského opevnění. Dnes se z opevnění historic-
kého města dochovaly jen nepatrné zbytky. 

VELKÁ BÍTEŠ
Městská památková zóna Velká Bíteš byla prohlášena vyhláškou Jihomoravského KNV 
ze dne 20. listopadu 1990 

KDO POMÁHAL BÍTEŠANŮM 
MOCNÉ HRADBY STAVĚT?
Kamennými hradbami bylo obehnáno kdysi celé 
město a musely to být hradby pevné a maje-
státní, když pověst jejich původ přisuzuje obrům, 
kteří kamení na stavbu nosili v klíně. Obři upadli 
v zapomnění a městské hradby nám dnes připo-
mínají jenom názvy bítešských ulic – Na Valech 
a Pod Hradbami. Něco však z této krásy přece 
jenom zůstalo: dokonalé opevnění kostela 
sv. Jana Křtitele, takzvané kostelní tvrze a hra-
dební stopa v urbanistické struktuře města.
Město založené již ve 13. století tvořilo obdélné 
náměstí s radnicí a s domy postavenými 
na úzkých gotických protáhlých parcelách. 

Ve 14.–15. století získalo město i samotný kostel sv. Jana Křtitele rozsáhlé opevnění. Z městského 
opevnění se dodnes dochovala jen malá část, zato kostelní opevnění (nepravidelná elipsa s pěti 
baštami půlkruhového půdorysu, opatřenými střílnami) se dochovalo téměř neporušené. Nejvý-
raznější dominantou náměstí je původně středověká radnice z 15. století, přestavěná do dnešní 
podoby v roce 1886.
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ZANIKLÁ STŘEDOVĚKÁ OSADA MSTĚNICE V K. Ú. HROTOVICE
Ochranné pásmo prohlášeno rozhodnutím Okresního úřadu Třebíč, 
č. j. 113/R198/1998-JN/No ze dne 22. 6. 1998 

Ochranné pásmo je vymezeno za účelem zvýšené ochrany kulturní památky – zaniklé středověké 
osady Mstěnice v k. ú. Hrotovice. Jedná se o areál zaniklé středověké osady se základy kamenné 
tvrze, panského dvora a sedmnácti usedlostí, hrádku s příkopy a valy a dvě předsunutá opevnění 
s příkopy a valy. Nejstarší osídlení je doloženo keramickými nálezy rané slovanské a středohradišťní 
keramiky. Lokalita středověké osady Mstěnice je důležitým pramenem pro poznání vývoje osídlení 
a jeho proměny v období 8.–15. století. 

KOSTEL SV. ANNY A BAROKNÍ KOSTEL 
NAROZENÍ PANNY MARIE V PŘIBYSLAVICÍCH

Ochranné pásmo prohlášeno rozhodnutím Okresního úřadu Třebíč, 
č. j. 113/R12/1995 ze dne 30. 1. 1995

Ochranné pásmo je vymezeno za účelem zvýšené ochrany kulturní památky – kostela sv. Anny 
a barokního kostela Narození Pany Marie v Přibyslavicích. Kostel sv. Anny pochází ze začátku 
13. století. V 18. století byla k jižní straně románského kostela přistavěna barokní kaple, která 
zastřešovala obraz Panny Marie. Kaple byla v letech 1744–1746 rozšířena na dnešní barokní chrám 
a Přibyslavice se staly známým poutním místem. Věže kostela pocházejí až z roku 1936. 

22CHOTĚBOŘ
Městská památková zóna Chotěboř byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury ČR 
č. 108/2003 Sb. ze dne 1. 4. 2003 s účinností od 1. 9. 2003

MOUŘENÍN Z ČOKOLÁDY KOFILA
Chotěbořský rodák Zdeněk Rykr se stal nesmr-
telným díky autorství obalu na čokoládovou 
tyčinku Kofi la, který se používal v téměř nezmě-
něné podobě přes 50 let; „mouřenín“ je ústřední 
postavou obalu i dnes. Více o životě a díle 
Zdeňka Rykra se dozvíte v městském muzeu.
Chotěboř je zmiňována ke konci 13. století, 
kdy patřila do majetku žďárského kláštera. Jan 
Lucemburský povýšil osadu na královské město. 
Mezi dalšími majiteli panství vynikli Trčkové 
z Lípy, kteří podporovali rozvoj města, jehož 
architektonický vzhled měnily časté požáry. 
Poslední větší požár zasáhl město v roce 1832. 
Následně zanikla podloubí a domy i radnice 

(původně renesanční) na náměstí dostaly klasicistní podobu. Nynější území památkové zóny zahr-
nuje především táhlou uliční komunikaci rozšiřující se uprostřed v pravidelné obdélné náměstí, 
hřbitov s kostelem sv. Jakuba, který byl po požáru koncem 19. století přestavěn podle plánů archi-
tekta F. Schmoranze, a raně barokní zámek, jenž byl v restituci vrácen opět rodu Dobrzenských.

24JEMNICE
Městská památková zóna Jemnice byla prohlášena vyhláškou Jihomoravského KNV 
ze dne 20. 11. 1990 

MĚSTO KRÁLOVNY ELIŠKY
Každý rok v červnu po sv. Vítu Jemnice ožije 
slavností Barchan. Ta připomíná pověst 
o pobytu královny Elišky Přemyslovny, kterou 
pod ochranou městských hradeb zanechal 
manžel Jan Lucemburský, když táhl do boje. 
Z boje jí král poslal čtyři posly se zprávami 
a královna je postupně odměnila barche-
tovým náprsníkem, šátkem, punčochami 
a věncem.
Město, založeno králem na začátku 13. sto-
letí, vzniklo na křižovatce obchodních cest 
na ložiscích zlata a stříbra. Vláda Lucem-
burků byla pro Jemnici obdobím rychlého 
rozvoje a udělováním mnoha privilegií. Něko-

likrát v průběhu století bylo město zpustošeno a střídali se rovněž majitelé jemnického pan-
ství. Od roku 1842 patřila Jemnice rodu Pallavicini, v jehož majetku zůstala až do roku 1945. 
Historické jádro města má nepravidelný půdorys, vymezený hradbami s protáhlým náměstím 
Svobody. Některé domy na náměstí i v okolních ulicích mají renesanční jádra a v hojném počtu 
se vyskytují i původní portály. Průčelí domů jsou po požáru v roce 1832 většinou upravena 
klasicistně. V jihovýchodní části historického centra se nachází barokní zámek, původně gotický 
hrad. Zámeckou ulicí je oddělen od někdejšího židovského ghetta. Na některých místech se 
zachovaly fragmenty bývalého městského opevnění. 

25JIMRAMOV
Městská památková zóna Jimramov byla prohlášena vyhláškou Jihomoravského KNV 
ze dne 20. 11. 1990 

BROUČCI JANA KARAFIÁTA
V hlubokém údolí řeky Svratky při jejím sou-
toku s Fryšávkou se nachází městečko Jimra-
mov. Právě tady se narodil Jan Karafi át a spolu 
s ním odtud vylétli na svoji životní pouť i jeho 
Broučci. 
Historické jádro města se soustřeďuje kolem 
dlouhého a úzkého náměstí nálevkovitého 
tvaru, kterým kdysi procházela stará stezka 
jdoucí proti proudu řeky od Dalečína. Náměstí 
je obklopené okapově orientovanou historic-
kou zástavbou. Většina domů se dnes honosí 
fasádami v historizujících slozích 19. století. 
V čele náměstí najdeme radnici s renesanč-
ním jádrem. Dominantami památkové zóny 
je renesanční zámek, klasicistně přestavěný 
v 18. století, a kostel Narození Panny Marie. 
Při návštěvě města nezapomeňte na rodný 
dům Jana Karafi áta, na kterém je osazena 
jeho pamětní deska.

26KAMENICE NAD LIPOU
Městská památková zóna Kamenice nad Lipou byla prohlášena vyhláškou 
Jihočeského KNV ze dne 19. 11. 1990 

JAK STARÁ JE KAMENICKÁ LÍPA?
Jméno dala městu stará lípa nacházející se 
v zámecké zahradě. Tvrdí se, že byla vysazena 
v roce 1248, pak by jí bylo přes 750 let. Ale 
kdo ví, možná je ještě starší. Běžte se radši sami 
podívat. 
Město Kamenice nad Lipou se v podstatě vyvi-
nulo z hospodářského předhradí dnešního 
zámku. Původní hrad ze 13. století byl něko-
likrát přestavován, poslední zásadní přestavbu 
provedli v 19. století Geymüllerové, kdy zámek 
získal nynější podobu. Území památkové zóny 
zahrnuje zámecký areál a centrální obdélní-
kové náměstí, které je obklopeno měšťanskými 
domy. Architektonický vzhled náměstí je ovliv-

něn přestavbami z přelomu 19. a 20. století. Neodmyslitelnou součástí historické části města je 
jednolodní kostel Všech svatých s bohatou galerií náhrobků z 15. a 16. století zazděných do ven-
kovního pláště kostela.

27LEDEČ NAD SÁZAVOU
Městská památková zóna Ledeč nad Sázavou byla prohlášena vyhláškou Ministerstva 
kultury ČR č. 108/2003 Sb. ze dne 1. 4. 2003 s účinností od 1. 9. 2003

POSÁZAVSKÝM PACIFIKEM 
VE STÍNU HRADU
Až budete mít někdy čas, svezte se údolím 
Sázavy proslulou lokálkou, je to skutečně oje-
dinělý zážitek. Jedním ze zajímavých úseků 
na trase lokálky je bezesporu projížďka nej-
kratším tunelem celé tratě, jenž se nachází pod 
hradním příkopem Ledečského hradu. 
Město Ledeč nad Sázavou se rozkládá na obou 
březích řeky Sázavy. Pravému břehu dominuje 
rozlehlý hrad z poloviny 13. století, který byl 
několikrát stavebně upravován. V roce 1753 
koupila panství a hrad císařovna Marie Terezie 
a zřídila zde nadační velkostatek pro řád zchud-
lých šlechtičen. V blízkosti hradu stojí barokní 

Thunovský letohrádek, jejž pro svého bratra, salzburského arcibiskupa, postavil v 17. století majitel 
panství Jan Arnošt z Thunu jako letní sídlo. Historické jádro města s kostelem sv. Petra a Pavla 
se nachází na levém břehu řeky. Část domů kolem obdélníkového náměstí si uchovala původní 
pozdně gotickou a renesanční dispozici. Židovská synagoga a hřbitov poukazují na dějiny ledečské 
židovské komunity.

28MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Městská památková zóna Moravské Budějovice byla prohlášena vyhláškou 
Jihomoravského KNV ze dne 20. 11. 1990 

KDE ZE SEDMI DOMŮ UDĚLALI 
JEDEN ZÁMEK
Po Bílé hoře měnila panství majitele velmi rychle. 
Také v Moravských Budějovicích se usadila nová 
šlechta (Schaumburkové) a rozhodla se postavit 
si zde zámek. O tom, že to nebyli žádní troš-
kaři, vypovídá fakt, že zámek postavili na místě 
sedmi domů. Nevadilo jim, že ze zmíněných 
domů vlastnili jen tři, a tak další tři domy a měst-
skou radnici svévolně zabrali téměř bez náhrady. 
I když to pro město nebyly dobré časy, zůstal 
nám po nich cenný objekt na náměstí.
Město Moravské Budějovice vzniklo na Haber-
ské stezce vedoucí ze Znojma do Jihlavy. 
Základ urbanistické osnovy historického jádra 

tvoří dvě náměstí: Horní rynk (bývalá původní trhová osada se rozkládala kolem kostela sv. Jiljí) 
a Dolní rynk. Nejstarší památkou města je románský karner sv. Michala, který připomíná, že 
na tomto místě býval do 19. století hřbitov. Z městských hradeb se dochovaly některé úseky 
na západní a jižní straně. Největšího rozmachu dosáhlo město za panování Valdštejnů. Po Bílé 
hoře získává panství rod pánů ze Schaumburka, kteří zde sice postavili zámek, ale město pro-
měnili v nevýznamné zchudlé sídlo. V takovém stavu jej kupují Wallisové. V držbě tohoto rodu 
zůstal zámek až do roku 1924, pak vše zdědila hraběnka Anna Marie Schaffgotschová, rozená 
Salmová, jež vlastnila zámek až do roku 1945, kdy přešel do majetku města. Dnes zde sídlí 
pobočka Muzea Vysočiny Třebíč.

29NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Městská památková zóna Náměšť nad Oslavou byla prohlášena vyhláškou 
Jihomoravského KNV ze dne 20. 11. 1990 

NA KAMENNÉM MOSTĚ 
VE SPOLEČNOSTI SVATÝCH
Projít se po mostě v Náměšti přes řeku Oslavu 
neznamená jen zkrátit si cestu na náměstí, ale 
také možnost pobýt na chvíli ve vybrané společ-
nosti andělů a svatých. Za tu krátkou chvíli jich 
tam potkáme dvacet. Stojí tiše, nemluví. S kým 
máme tu čest, nám za ně prozradí jen jejich 
atributy. A tak v rychlém chvatu poznáváme 
alespoň sv. Cecílii s varhanami, sv. Ondřeje 
s jeho typickým křížem, sv. Jáchyma s holubicí 
nebo sv. Floriána s vědrem vody.
Barokní most z roku 1737 se sedmi oblouky 
osazený sochami světců tvoří spojnici mezi 
břehy Oslavy. Na pravém břehu řeky se roz-

prostírá historické jádro, tvořené dominantní ulicí lemovanou převážně jednopatrovými, podélně 
řazenými domy, vybudovanými na starších parcelách v průběhu 17. a 18. století. Najdeme zde 
i většinu církevních staveb (kostel sv. Jana Křtitele, fara, špitál, hřbitov s hrobkou Haugwitzů). 
Levému břehu dominuje rozlehlý zámecký areál (národní kulturní památka) a bývalý kapucín-
ský klášter, v jehož prostorách byla později zřízena manufaktura na výrobu látek. Svoji barokní 
podobu získala Náměšť po rozsáhlých požárech v 18. století. 
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HAVLÍČKOVA BOROVÁ
Městská památková zóna Havlíčkova Borová byla prohlášena vyhláškou Ministerstva 
kultury ČR č. 108/2003 Sb. ze dne 1. 4. 2003 s účinností od 1. 9. 2003

KOSTELÍK Z TYROLSKÝCH ELEGIÍ
Ten borovský kostelíček
stojí na vršku,
skrze lesy smutně na mě hleděl:
„Jsi to ty, můj hošku?“

K. H. Borovský: Tyrolské elegie
Hřbitovní kostel sv. Víta, nejstarší místní památka, 
dominuje na vysokém kopci okolí a vesnici s roz-
lehlou návsí. Obec Borová vznikla na přelomu 
12. a 13. století, a je známá především jako místo 
narození Karla Havlíčka, který si později připo-
jil ke svému jménu přídomek Borovský. Rodný 
dům K. H. Borovského č. p. 163 je národní kul-

turní památkou. Dnes je náves obestavěna štítovými usedlostmi se zachovalými vjezdovými branami, 
které zde vyrostly na starších základech po ničivých požárech na konci 19. století. 

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
Městská památková zóna Jaroměřice nad Rokytnou byla prohlášena vyhláškou 
Jihomoravského KNV ze dne 20. 11. 1990 

TVŮRCE A JEHO SESTRA BOLEST
Názvem „Tvůrce a jeho sestra Bolest“ opatřil 
plastiku na hrobě básníka Otokara Březiny jeho 
blízký přítel a autor plastiky sochař František 
Bílek. Ten doprovázel básníkovy sbírky ilustra-
cemi a navštěvoval Březinu téměř třicet let, která 
básník prožil v Jaroměřicích. Právě zde Březinova 
sláva dosáhla světového věhlasu, tady napsal 
podstatnou část svého díla, tady v zákoutích 
zámeckého parku sedával a přemýšlel o životě, 
jeho bolestech a radostech a tady byl na míst-
ním hřbitově nakonec i pohřben.
Rozlehlý park s barokním zámkem a koste-
lem sv. Markéty (národní kulturní památka) je 
hlavní dominantou Jaroměřic a patří mezi nej-

větší zámecké komplexy v Evropě. Jaroměřice se poprvé připomínají v roce 1325; téměř dvě stě let 
byly ve vlastnictví rodu Lichtenburků, poté se majitelé rychle střídali. Období největší slávy město 
zažívá za Questenberků, kteří Jaroměřice získali v roce 1623 a učinili z nich centrum kulturního 
života regionu. Jaroměřické náměstí nepravidelného tvaru s honosným sloupem Nejsvětější Trojice 
a klasicistní kašnou obklopují převážně jednopatrové řadové domy z přelomu 19. a 20. století, 
některé však ještě se zachovalým barokním jádrem. Řeku Rokytnou překlenuje most, zdobený 
barokními Paganovými sochami, jenž vede k baroknímu špitálu a ke klášteru servitů. 

30NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Městská památková zóna Nové Město na Moravě byla prohlášena vyhláškou 
Jihomoravského KNV ze dne 20. 11. 1990 

SOCHAŘSKÁ GALERIE V PLENÉRU
Díky tvorbě slavných rodáků vlastní Nové Město 
na Moravě originální a ojedinělou sochařskou 
galerii, která zdobí jeho veřejná prostranství. 
Největší počet sochařských děl a pamětních 
desek je koncentrován na ústředním Vratisla-
vově náměstí (socha Vratislava z Pernštejna 
od Karla Dvořáka, Raněný a socha T. G. Masa-
ryka Jana Štursy apod.). Sochařská tvorba 
zdobí ale i náměstí Palackého (Píseň z hor Jana 
Štursy) a Komenského (busta J. A. Komen-
ského Julia Pelikána). Architektonickou úpravu 
hlavního náměstí s borovicemi navrhl národní 
umělec Vincenc Makovský. 
Historické jádro města tvoří značně protáhlé, 

poněkud nepravidelné obdélníkové Vratislavovo náměstí. Právě za Vratislava z Pernštejna prožívalo 
město období největšího rozkvětu. Uprostřed náměstí se nachází kostel sv. Kunhuty, jehož fasádu 
pokrývá sgrafi to Karla Němce ze 30. let 20. století znázorňující výjevy ze Starého i Nového zákona. 
Ten je též autorem sgrafi tové výzdoby staré radnice pocházející ze 16. století (dnes Horácké 
muzeum). Další dominantou náměstí je budova zámku, který koncem 16. století postavili Dubští 
z Třebomyslic. Zámek byl později několikrát upravován (dnes v něm sídlí Horácká galerie). V prů-
běhu staletí byla z Vratislavova náměstí oddělena na obou koncích dvě menší náměstí (Palackého 
a Komenského). Zástavbu památkové zóny tvoří podélně řazené, zejména jednopatrové domy, 
upravované po velikém požáru v roce 1801. 

HRAD KÁMEN
Ochranné pásmo prohlášeno rozhodnutím Okresního úřadu v Pelhřimově, 
č. j. VÚP/879/80 ze dne 7. 5. 1980

Ochranné pásmo je vymezeno za účelem zvýšené ochrany kulturní památky – hradu Kámen. 
Původně gotický hrad byl založený v polovině 13. století. V letech 1327 až 1504 byl Kámen králov-
ským hradem. Od roku 1523 hrad téměř dvě stě let vlastnil významný český rod Malovců. Nejvý-
razněji se do dějin hradu zapsal rytíř Jan Kryštof Malovec, který hrad výrazně přestavěl. V průběhu 
18. a 19. století se držitelé hradu a panství rychle střídali a hrad ztrácel na svém významu. Poslední 
podstatnější stavební úpravy provedl v duchu nastupujícího romantismu v letech 1860–1870 svo-
bodný pan Václav Enis. V současné době je hrad Kámen příspěvkovou organizací Kraje Vysočina 
a je přístupný veřejnosti.

HRAD ŽIROVNICE
Ochranné pásmo prohlášeno rozhodnutím Okresního národního výboru Pelhřimov, 
č. j. VÚP/880/80 ze dne 24. 4. 1980

Ochranné pásmo je vymezeno za účelem zvýšené ochrany kulturní památky – hradu Žirovnice. Hrad 
je poprvé připomínán v roce 1345, kdy je majitelem označen Oldřich z Hradce. Následujících sto let 
zde vládne rodina Kamarýtů, posléze vdova po Divišovi z Kamarýtu Ofka prodává hrad Václavu Ven-
celíkovi z Vrchovišť. Ten nechal hrad v interiéru i v exteriéru v roce 1490 vymalovat krásnými freskami, 
čímž započal jeho přestavbu v renesanční zámek. Za třicetileté války byl poničen Švédy a postupně 
pozbýval na významu. V roce 1910 zámek odkoupilo město Žirovnice, které v něm dnes provozuje 
ZUŠ, městské muzeum a galerie. 

ZÁMEK KRHOV
Ochranné pásmo prohlášeno rozhodnutím Okresního úřadu Třebíč, 
č. j. 113/R375/1995 ze dne 14. 6. 1995

Ochranné pásmo je vymezeno za účelem zvýšené ochrany kulturní památky – zámku Krhov. Jádro 
barokního zámečku vybudovaného na konci 18. století tvoří původní gotická tvrz z 15. století. 
Reprezentační schodiště vzniklo až v roce 1882. Ve 20. letech 20. století proběhly ještě interiérové 
úpravy objektu. Zámek byl po roce 1948 částečně poškozen utilitárními úpravami.

ZÁMEK STRÁNECKÁ ZHOŘ
Ochranné pásmo prohlášeno rozhodnutím Okresního úřadu Žďár nad Sázavou, 
č. j. Reg/957/99/Odv ze dne 26. 6. 2003

Ochranné pásmo je vymezeno za účelem zvýšené ochrany kulturní památky – zámku Stránecká 
Zhoř. Tvrz je známa už od konce 14. století. V roce 1557 ji získal Jan starší Stránecký ze Stránce, 
podle něhož se ves začala nazývat Stránecká Zhoř. Ten také zahájil přestavbu tvrze v renesanční zá-
mek, který se dochoval v celkem nezměněné podobě dodnes. Jde o patrovou čtyřkřídlou budovu 
se čtvercovou dispozicí okolo nádvoří, z jehož nároží vystupují čtyři válcové věže (typ italského 
kastelu). Zámek byl obýván do roku 1729. Pak sloužil jako sýpka a pomalu chátral. S obnovou 
objektu bylo započato v roce 1999.

AREÁL BÝVALÉHO CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA 
A KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ZELENÉ HOŘE 

Ochranné pásmo prohlášeno rozhodnutím Okresního úřadu Žďár nad Sázavou, 
č. j. Kult/577/93/Odv ze dne 27. 6. 1993

Ochranné pásmo je vymezeno za účelem zvý-
šené ochrany kulturní památky – areálu býva-
lého cisterciáckého kláštera a poutního kostela 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře 
nad Sázavou. Cisterciácky klášter zde založil 
v roce 1252 Boček z Kunštátu. Kardinál František 
z Ditrichštejna jej v roce 1606 přičlenil k biskup-
ským statkům. Později klášter zrušil a připojil ho 
k rodinnému panství. Za obnovitele kláštera se 
pokládá cisterciácký opat Jan Greifenfels, který 
jej v roce 1638 od Ditrichštejnů odkoupil zpět 
pro řád cisterciáků. Nový rozměr žďárskému 
klášteru dal počátkem 18. století opat Václav 
Vejmluva, a to zvelebením samotného kláštera, 
jeho okolí, ale i dalších míst rozsáhlého panství. 

V prostředí kláštera dal vzniknout převážně ve spolupráci s Janem Santinim velkoryse architektonicky 
i urbanisticky koncipovaným stavbám. Mezi ně patří i vrcholné dílo Jana Blažeje Santiniho Aichla, a sice 
poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Po zrušení cisterciáckého kláštera za josefínských 
reforem byl areál upraven na šlechtické sídlo. Dnes je zámecký areál ve vlastnictví rodiny Kinských.

KOSTEL SV. KATEŘINY V LÁZNÍCH SV. KATEŘINY V POČÁTKÁCH
Ochranné pásmo prohlášeno rozhodnutím Okresního úřadu Pelhřimov, 
č. j. RR/616/98/Ku ze dne 28. 5. 1998

Ochranné pásmo je vymezeno za účelem zvýšené ochrany kulturní památky – kostela sv. Kateřiny 
v Lázních sv. Kateřiny v Počátkách. Kostel sv. Kateřiny se připomíná již v roce 1533 v souvislosti 
se zázraky a uzdraveními, které se tady staly. Barokní podobu kostel získal přestavbou v letech 
1730–1770, kdy byla na složitém konvexně konkávním půdorysu s dvouvěžovým průčelím vybu-
dována nová svatyně. Autorem objektu, který vykazuje příbuznost se stavbami projektovanými 
K. I. Dientzenhoferem, je Václav Špaček. 

KOSTEL SV. MICHALA VE VÍTOCHOVĚ
Ochranné pásmo prohlášeno rozhodnutím Okresního úřadu Žďár nad Sázavou, 
č. j. Reg.1042/93/Odv ze dne 18. 11. 1993

Ochranné pásmo je vymezeno za účelem 
zvýšené ochrany kulturní památky – kostela 
sv. Michala ve Vítochově. Původně román-
ský kostel sv. Michala s opevněním pochází 
z poloviny 13. století. Býval označován jako 
„Kostelík u sedmi borů“ podle stromů, které 
rostly okolo. V interiéru se nachází kamenná 
gotická křtitelnice, kamenný oltář a fresky z let 
1330–1340 zobrazující pašijové výjevy. Hrano-
lová věž kostela byla přistavěna až v polovině 
15. století. Stavba byla koncem 19. století upra-
vena v duchu romantismu.

KOSTEL SV. VÍTA A SOCHA PANNY MARIE 
V ZATOPENÉ OBCI ZAHRÁDKY, K. Ú. HORNÍ PASEKA

Ochranné pásmo prohlášeno rozhodnutím Městského úřadu Světlá nad Sázavou, 
č. j. výst. 2044/05/135/03/005/Ry ze dne 22. 4. 2005 

Ochranné pásmo je vymezeno za účelem zvýšené ochrany kulturní památky – kostela sv. Víta 
a sochy Panny Marie v zatopené obci Zahrádky v k. ú. Horní Paseka. Kostel sv. Víta zůstal při stavbě 
vodní nádrže Želivka (Švihov) v letech 1965–1975 zachován z důvodů nálezů ikonografi cky oje-
dinělé malby z počátku 14. století, která zobrazuje členy panující dynastie Přemyslovců s jejich 
manželkami. Kostel sv. Víta je zmiňován již v roce 1219. Jeho architektonický ráz byl změněn při 
opravách v letech 1783 a 1811. Na jižní straně lodi se dochoval původní románský portál. Socha 
Panny Marie stojí na bývalé návsi zaniklé obce. Sochu vytvořil v roce 1738 pardubický sochař 
a řezbář Jakub Teplý.

PAMÁTNÍK BRATRSTVÍ V OBCI MNICH
Ochranné pásmo prohlášeno rozhodnutím Okresního národního výboru Pelhřimov, 
č. j. VÚP/881/80 ze dne 4. 4. 1980

Ochranné pásmo je vymezeno za účelem zvý-
šené ochrany kulturní památky – památníku 
Bratrství v obci Mnich. Jedná se o rozlehlý 
areál s monumentálním sousoším od J. Pře-
rovského z roku 1947. Památník připomíná 
událost konce 2. světové války, kdy zde v noci 
z 5. na 6. května 1945 padli při srážce s nacisty 
čeští, sovětští a jugoslávští partyzáni.

NÁSLEDUJÍCÍ OCHRANNÁ PÁSMA BYLA PROHLÁŠENA ZA ÚČELEM OCHRANY 
MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A ZÓN.

OCHRANNÉ PÁSMO MPR JIHLAVA
Prohlášeno rozhodnutím ONV v Jihlavě, č. j. Kult41/1985 ze dne 28. 3. 1985

OCHRANNÉ PÁSMO MPR PELHŘIMOV
Prohlášeno rozhodnutím ONV Pelhřimov, č. j. kult/491/1987/Bu ze dne 30. 6. 1987

OCHRANNÉ PÁSMO MPR TELČ
Prohlášeno rozhodnutím ONV v Jihlavě, č. j. Kult 39/85 ze dne 22. 1. 1985

OCHRANNÉ PÁSMO MPZ JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
Prohlášeno rozhodnutím Okresního úřadu Třebíč, č. j. 113/R3/1995 ze dne 4. 1. 1995

62OCHRANNÉ PÁSMO MPZ JEMNICE
Prohlášeno rozhodnutím Okresního úřadu Třebíč, č. j. 113/R2/1995 ze dne 25. 1. 1995


