
www.zamekbor.cz
www.mubor.cz

Rozloha MPZ _ 56 ha
Počet památek _ 14 (z toho 9 v MPZ)

Bor

Zámek, původně vodní 
gotický hrad, je připomí-
nán již roku 1263. Jeho 
dominantou je válcová věž 
s třímetrovým zdivem. Zá-
mecký areál je komplexem 
architektonických částí, kte-
rý tvoří prakticky všechna 
slohová údobí zastoupena 
na českém území od rané- 
ho středověku až do 19. sto- 
letí. Nejvýznamněji je za- 
stoupena gotika. Poslední 
historickou stavební etapou 
je romantismus, který dal 
areálu dnešní podobu pseu-
dogotického zámku. Zámek 
byl v roce 2003 zpřístupněn 
veřejnosti.
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www.idomazlice.cz
www.domazlice.eu

Rozloha MPR _ 18,02 ha
Počet památek _ 97 (z toho 82 v MPR)

Domažlice (430 m n. m.), malebné město při česko-němec-
ké hranici, založené kolem roku 1265 Přemyslem Otaka-
rem II., je typické svým náměstím s podloubím, šikmou 
válcovou věží a Dolejší branou. Domažlice jsou přirozeným 
centrem Chodska, jedné z posledních oblastí v Čechách, 
kde se folklor a tradice udržuje dodnes. V letních měsících 
o víkendech můžeme i dnes potkat na domažlickém náměstí 
ponocného, který svou modlitbou, zpěvem i hlasem trouby 
hlásí příchod večera. „Pote k nám hyjtu...“

Domažlice 
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www.sumavanet.cz/ihorazdovice
www.muzeumhd.cz
www.muhorazdovice.cz

Rozloha MPZ _ 40 ha
Počet památek _ 53 (z toho 38 v MPZ)

Horažďovice 

Zámek stojí na místě gotické tvrze z 13. stol. Postupnými 
přestavbami vznikl rozsáhlý barokní komplex se zachova- 
nými renesančními prvky. Dnešní podobu získal na konci  
17. stol. V zámku se nachází muzeum, galerie, knihovna 
a dům dětí a mládeže.
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www.mkzht.cz
www.horsovskytyn.cz

Rozloha MPR _ 55 ha
Počet památek _ 62 (z toho 62 v MPR)

Horšovský Týn 

V mělkém údolí řeky Radbuzy je po obou březích rozloženo malebné 
město Horšovský Týn, jehož dominantou je Státní hrad a zámek. 
Původně gotický biskupský hrad spolu s přilehlým městem vznikl  
ve 13. století. Po velkém požáru v roce 1547 byly hrad i město 
za Lobkoviczů renesančně přestavěny. Po bitvě na Bílé hoře získal 
panství rod Trauttmansdorffů. K zámku a městu přiléhá rozsáhlý 
anglický park s řadou vzácných dřevin a drobných historických staveb. 
Městskou památkovou rezervaci tvoří především měšťanské goticko- 
-renesanční a barokní domy na náměstí a za pozornost stojí i  kostel  
sv. Apolináře z doby Karla IV., barokní klášter, městský kostel, míčovna, 
zámecká sýpka, poutní kostel sv. Anny  a románský kostel v Horšově.
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www.kasphory.cz

Rozloha MPZ _ 28,99 ha
Počet památek _ 25 (z toho 14 v MPZ)

Kašperské Hory leží v centru střední Šumavy a jsou nejvýše polo-
ženým gotickým místem v Čechách. Život tu zásadně ovlivňovala 
těžba zlata. Význam města zdůraznil Karel IV. založením hradu 
Kašperku a výstavbou obchodní cesty spojující Čechy a Bavorsko. 
Ve městě a jeho okolí se nachází mnoho významných historických 
památek. Např.  gotická trojlodní bazilika sv. Mikuláše, arciděkan-
ský kostel sv. Markéty, poutní kostel P. Marie Sněžné, historická 
budova radnice a další.

Kašperské Hory 
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www.klatovy.cz/icklatovy

Rozloha MPZ _ 34 ha
Počet památek _ 82 (z toho 70 v MPZ)

Klatovy jsou v počtu obyvatel 
druhým největším městem 
Plzeňského kraje. Město 
založil český král Přemysl 
Otakar II. okolo roku 1260. 
Ve 13. století tudy procházela 
obchodní stezka spojující 
Čechy s Bavorskem.  
V 16. století se stávají jedním 
z nejbohatších měst českého 
království. Dějiny města 
výrazně ovlivnili jezuité, kteří 
z Klatov učinili centrum 
vzdělanosti a zanechali tu 
perly barokní architektury.

Klatovy
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www.manetin.cz

Rozloha MPZ _ 35,5 ha
Počet památek _ 74 (z toho 25 v MPZ)

Manětín 

Manětín, městečko na tehdejší zemské 
stezce z Prahy do Chebu, je poprvé připo-
mínán v roce 1169, kdy zdejší újezd daroval 
král Vladislav II. řádu pražských johanitů. 
Ti si v roce 1235 na králi vymohli uděle-
ní práva soudu a hradeb. V té době byla 
v prostoru západní části dnešního zámku 
vystavěna tvrz a klášter.
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www.touskov.cz

Rozloha MPZ _ 0,25 ha
Počet památek _ 21 (z toho 20 v MPZ)

Město Touškov 

Barokní sousoší od plzeňského 
sochaře Karla Legáta z roku 
1723, socha sv. Jana Křtitele 
od Ondřeje Lugerta z roku 1902 
Sousoší Nejsvětější Trojice stojí 
na kamenné základně čtvercové-
ho půdorysu obklopené kovovou 
mříží mezi nárožními sokly, 
nesoucími sochy světců. V koruně 
sloupu je z jedné strany plastika 
Korunování Panny Marie a z dru-
hé Žaltářová Nejsvětější Trojice.
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www.nepomuk.eu
www.nepomuk.cz

Město Nepomuk, rodiště nejznámějšího českého 
světce sv. Jana Nepomuckého, se pyšní množstvím 
památek, především z doby baroka, z časů rozma-
chu nepomucenského kultu. Nepřehlédnutelný 
je zejména poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 
od K.I. Dientzenhoffera. Ráz města mimo něj určují 
zejména kostel sv. Jakuba Většího, arciděkanství se 
Svatojánským muzeem, budova Piaristické koleje, 
Zelenohorská pošta a samozřejmě ikonický zámek 
Zelená Hora.

Rozloha obce _ 1 278 ha
Počet památek _ 20

Nepomuk
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www.mksplana.cz
www.plana.cz

Rozloha MPZ _ 58,6 ha ha
Počet památek _ 36 (z toho 34 v MPZ)

Radnice, náměstí Svobody čp.1. Jedná se o raně barokní dvoupatro-
vou budovu z l. 1680–1685. Byla vystavěna na místě původní, vyhořelé 
v r. 1679, z níž se dochovaly gotické sklepy. Fasáda je členěna pilastry, 
na štítu sochy Panny Marie, sv. Anny a sv. Petra odkazující na zasvěcení 
místních kostelů a antické alegorie „Stáří a mládí“ ve vrcholu, „Obchod 
a řemesla“ vlevo, „Zemědělství“ vpravo. Uprostřed herold s městským 
znakem. Interiéry budovy jsou zmodernizovány, pouze v přízemí jsou 
zachovány křížové klenby.

Planá 
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www.pobezovice.cz /infocentrum

Rozloha MPZ _ 22 ha
Počet památek _ 19 (z toho 14 v MPZ)

Poběžovice 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1359. Městem se 
Poběžovice staly na přelomu 15. a 16. století za Dobrohosta 
z Ronšperka. Ten nechal vystavět vodní hrad, městské opev-
nění a kostel. Na zámku v 19. stol. působil jako učitel hudby 
Bedřich Smetana. V roce 1864 zakoupil zámek  rod Coudenho-
ve-Kalergi. V letech 1896-1922 zde žila japonka Mitsuko Aoyma, 
manželka hraběte Heinricha. Jako připomínka jejího pobytu 
vznikla v r. 2015 v zámeckém parku japonská ZEN zahrada.
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www.spaleneporici.cz

Rozloha MPZ _ 28 ha
Počet památek _ 20 (z toho 16 v MPZ)

Spálené Poříčí 

Renesanční zámek je částečně přístupný veřejnosti.  
Byl postaven Adamem Vratislavem z Mitrovic v r. 1617,  
v 19. století byla doplněna novogotická věž. V parku 
za zámkem se nachází romantický altánek a kašna 
s původní barokní plastikou ryby, dále pak díla 
současného německého sochaře Gustava Meyera. 
V zámku můžete navštívit koncertní síň se zachovalým 
původním renesančním stropem a muzeum řemesel 
a historie Spálenopoříčska.
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www.mks.tachov.cz
www.tachov-mesto.cz

Rozloha MPZ _ 40,95 ha
Počet památek _ 9 (z toho 9 v MPZ)

Jízdárna Tachov-Světce. Největší 
jízdárna v České republice, druhá  
největší ve střední Evropě. Od roku  
2010 národní kulturní památka.  
Kontakt: tel.: 373 700 893,  
www.jizdarna-svetce.cz.

Tachov 
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www.velhartice.cz

Rozloha MPZ _ 7 ha
Počet památek _ 15 (z toho 15 v MPZ)

Osada Velhartice byla založena ve 13. století. 
Páni z Velhartic byli patrně potomky Vilhartů, 
kteří se ve 12. století objevují v okolí Plas 
a Kladrub. Velhartický hrad je připomínán 
k r. 1318 v souvislosti s Buškem z Velhartic, 
otcem později známého komorníka a rádce 
Karla IV.

Velhartice 
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18. dubna – Mezinárodní den památek a sídel (MDPS)

Den, kdy členské státy UNESCO organizují akce, které slouží k populari-
zaci a propagaci významu zachování památek a historických sídel v zájmu 
zachování kontinuity kultury a civilizace. 

Poprvé byl tento den slaven v roce 1983 v Tunisu. Na návrh delegací  
Tunisu, Alžíru, Senegalu, Francie, Pákistánu, Mexika a Brazílie byla 
 v Paříži v listopadu 1983 přijata Generální konferencí UNESCO rezoluce,  
jíž členské státy UNESCO vyhlásily 18. duben Mezinárodním dnem 
památek a sídel. V naší zemi se této iniciativy ujal Český národní komitét 
ICOMOS, který k příležitosti oslavy MDPS uspořádal v letech 1991–1995 
semináře pro odbornou veřejnost. 

Význam MDPS pro propagaci svých cílů a svého poslání si brzy po svém 
založení uvědomilo i SHS ČMS. Ale trvalo dlouhých pět let, než mohl být 
od roku 1996 každý 18. duben i v naší zemi spojován s prestižní oslavou 
svátku památek a historických sídel, při níž dochází ke šťastnému spojení 
oslavy MDPS s ceremonielem udělování cen za úspěšné počiny v oblasti 
péče o památky – udělování titulu Historické město roku.




