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Doporučená
prohlídka

města

Sport
Aquapark – moderní plavecký areál s vyhřívanou vo-

dou a mnoha atrakcemi pro děti i dospělé nabízí řadu mož-
ností pro dokonalou relaxaci. 22

Rekreační areál Knížecí louka – ve 
sportovní části areálu je k dispozici inline dráha 
pro bruslaře o délce 1,8 km. Relaxační části do-
minuje biocentrum se soustavou tůní, částečně 
propojených nově modelovaným korytem řeky 
Třebůvky a mnoha meandry. 23

Zámek Moravská Třebová
Zámek v Moravské Třebové patří k nejvýznamnějším re-

nesančním památkám ve střední Evropě. Na konci 15. sto-
letí se zde vůbec poprvé v českých zemích objevily moderní 
renesanční prvky a na začátku 17. století vznikla tři maný-
ristická křídla podle plánů italského stavitele. Zámek proto 
nechybí v žádné české učebnici dějin umění. Součástí pro-
hlídkových okruhů jsou nejen expozice věnované nejvý-
znamnějším pamětihodnostem města, životu na venkově či 
geologii regionu, ale také středověká mučírna v zámeckém 

Atraktivity v okolí
Rozhledna Pastýřka – je dřevěná věž s ocelovým vře-

tenovým schodištěm a železobetonovými základy. Nabízí 
pohled na Moravskou Třebovou a okolí, Orlické hory, Buko-
vou horu, Jeseníky, masiv Králického Sněžníku a Zábřežskou 
vrchovinu.  24

sklepení nebo alchymistická laboratoř. Zavítat můžete také 
do stylové kavárny a děti se mohou vydovádět na hřišti v zá-
mecké zahradě.  20

Muzeum egyptské princezny
V městském muzeu si můžete prohlédnout unikátní Hol-

zmaisterovu mimoevropskou sbírku. Součástí expozice, kte-
ré dominuje sarkofág s mumii princezny Hereret, jsou také 
japonské samurajské meče a  řada dalších hodnotných ar-
tefaktů z  Indie, Barmy či Tibetu, které muzeu věnoval mo-
ravskotřebovský rodák, cestovatel a  mecenáš Ludwig Vin-
cenz Holzmaister (1849–1923). Po pražském Náprstkově 
muzeu je místní egyptská sbírka největší svého druhu v Čes-
ké republice.  21

Víte, že… Egypťanka Hereret, jejíž mumii si může-
te prohlédnout v místním muzeu, pocházela z Láhú-
nu a žila v období 22. dynastie (asi 945–715 př. n. l.). 
Díky povedené antropologické analýze využívající po-
čítačové tomografie a následné rekonstrukci obličeji 
se můžete seznámit se skutečnou podobou egyptské 
princezny, která žila před několika tisíci lety. 

Městský úřad Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
tel.: +420 461 353 111 
e-mail: posta@mtrebova.cz
www.moravskatrebova.cz

Turistické informační centrum
nám. T. G. Masaryka 33, 571 01 Moravská Třebová
tel.: +420 461 313 502, +420 737 874 829
e-mail: icentrum@mtrebova.cz
http://tis.mtrebova.cz

Kulturní služby města Moravská Třebová
Svitavská 18, 571 01 Moravská Třebová
tel.: +420 461 311 127
e-mail: kultura@ksmt.cz
www.ksmt.cz

Zámek
Zámecké nám.1, 571 01 Moravská Třebová
tel.: +420 461 312 458, +420 731 151 784 
e-mail: zamek@ksmt.cz, zamek.pokladna@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz

Muzeum
Svitavská 18, 571 01 Moravská Třebová
tel.: +420 461 311 203
e-mail: muzeum@ksmt.cz
www.muzeummoravskatrebova.cz

f  www.facebook.com/MestoMoravskaTrebova

Hřebečské důlní stezky – 
unikátní síť naučných stezek urče-
ných pro pěší a  cyklisty s  několika 
vyhlídkovými plošinami, rozhled-
nami a  technickými památkami 
přibližuje historii těžební činnos-
ti na Hřebči. Projdete se krajinou 
s  řadou přírodních krás, která 

svým nerostným bohatstvím dáva-
la obživu mnoha generacím obyva-
tel regionu. 25

Úzkorozchodná dráha a Průmyslové muzeum 
Mladějov – v prostorách muzea si prohlédnete různé typy 
parních i  motorových lokomotiv, drezín a  dalších exponá-
tů železniční, zemědělské a stavební techniky. Od května do 
září je vždy o vybraných sobotách připravena možnost pro-
jížďky vláčkem taženým parní lokomotivou.
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Doporučená prohlídka města
Prohlídku Moravské Třebové, jejíž historické centrum 

a  nedaleký Křížový vrch jsou součástí městské památko-
vé rezervace, začneme u  budovy radnice 1  na náměstí 
T. G. Masaryka. Pozdně gotická stavba vybudovaná v letech 
1521–1523 byla v  druhé polovině 16. století renesančně 
přestavěna. V interiérech radnice se dochovaly křížové a sí-
ťové klenby, renesanční konzoly a portály, v zadním traktu 
také arkáda s typickou sgrafitovou výzdobou.

Ve středu náměstí se nachází morový sloup 2  s hodnot-
nou sochařskou výzdobou postavený v  letech 1717–1718, 

jehož autorem je významný olomoucký sochař Jan Sturmer 
(1675–1729).

V historickém jádru Moravské Třebové se dochoval po-
zoruhodný soubor měšťanských domů s pozdně gotickými 
a renesančními mázhauzy. Jedná se o prostorné místnosti 
zaujímající celou přední část přízemí domu, které byly vy-
užívány k provozování řemeslné či obchodní činnosti. Mezi 
nejcennější patří dům čp. 35 na náměstí 3  s bohatě zdobe-
ným půlválcovým arkýřem. Další hodnotné domy s mázhau-
zy najdeme na náměstí pod č. 16, 22, 27, 29, 33 a 37.

Průchodem pod radniční věží se dostaneme na Kostelní 
náměstí, jemuž vévodí farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 

4 . Původně gotický kostel z 13. století byl po požáru 
v roce 1726 barokně přestavěn. V bohatě zdobeném 
interiéru si můžeme prohlédnout vrcholná sochař-
ská díla S. Tischlera, alegorie Víry a Naděje, umístěná 
v kapli sv. Kříže. Cenná je i fresková výzdoba od J. T. 
Suppera a jeho syna Silvestra na klenbě lodi a v Lo-
retánské kapli. Na náměstí se nachází také budova 
latinské školy 5  dokončená v roce 1566.

Z Kostelního náměstí se vydáme po schodech na 
ulici Gorazdovu, kde se nám na naskytne pohled na 
nový rekreační areál Knížecí louka 6 . Odtud je to to-
tiž jen pár kroků k moderní Bráně času (2013) 7 , kte-
rá je výchozím bodem nově vybudované Cesty od rene-
sance k baroku. Naučná stezka propojující nejvýznamnější 
moravskotřebovské památky nás zavede do zrekonstruo-
vaných zámeckých zahrad 8 , které jsou jako stvořené pro 
relaxaci a načerpání energie. Vstupní branou 9 , jejíž por-
tál z roku 1492 je považován za jednu z nejstarších rene-
sančních památek na sever od Alp, projdeme na nádvoří 
zámku 10 .

Ze zámku se vydáme severním vstupem přes Rybní ná-
městí a projdeme kolem povodňových desek 11  na kamen-
ném mostě přes říčku Třebůvku, které upomínají na ničivé 
povodně v letech 1663 a 1770. Podchodem pod hlavní silni-
cí pokračujeme ke Schodům mrtvých (1575) 12 , jejichž por-
tál zdobí znaky boskovického sedmizubého hřebene a mo-
ravské orlice. Cestou na Křížový vrch míjíme sousoší Kristus 
na hoře Olivetské (1718) 13  a čtyři barokní kaple (1723) 14  
s  polygonálním půdorysem a  zvoncovitým mansardovými 
střechami. V nejvyšším bodě naší prohlídky si můžeme pro-
hlédnout sousoší Kalvárie 15  dokončené v roce 1731. Au-
torem unikátního díla, které svými kvalitami snese srovnání 

s tvorbou Matyáše Brauna, je již zmiňovaný svitavský rodák 
S. Tischler. Odměnou za výstup na Křížový vrch nám bude 
také nádherný výhled na město a okolí.

Cestou zpět navštívíme hřbitov s kostelem Povýšení sva-
tého Kříže 16  z roku 1505, který prošel začátkem 17. stole-
tí výraznou přestavbou. Klenbu a stěny presbytáře kostela 
pokrývají fresky J. T. Suppera dokončené v roce 1755. Vnější 
stěny kostela jsou osazeny částí renesančních kamenných 
náhrobků nalezených v podlahách při opravě dřevěných la-
vic. Další vzácné náhrobky z přelomu 16. a 17. století najde-
me v lapidáriu 17  umístěném v empírové kapli sv. Markéty 
stojící u východní stěny hřbitovní zdi.

Po návratu na náměstí T. G. Masaryka se vydáme Cihlá-
řovou a Svitavskou ulicí k baroknímu kostelu sv. Josefa 18  
a františkánskému klášteru, jejichž výstavba probíhala mezi 
lety 1680 a 1748. Nad vstupem do kláštera, který dnes opět 
slouží svému původnímu účelu, je umístěna hodnotná so-
cha sv. Josefa z roku 1721 od J. A. Heinze. Naproti klášteru 
stojí v parku budova městského muzea 19  postavená v le-
tech 1904–1906 v neorenesančním slohu.

Víte, že… Moravskou Třebovou si můžete prohléd-
nout také z výšky. Stačí vystoupat na ochoz rozhledny 
Pastýřka tyčící se na vrchu Pastvisko jižně od města.
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Moravská Třebová 
Moravská Třebová byla založená kolem roku 1257 Bore-

šem z Rýzmburka jako typické kolonizační město s pravidel-
ným půdorysem. Největšího rozkvětu se jí dostalo v období 
vlády pánů z Boskovic a Ladislava Velena ze Žerotína, kdy 
byla centrem humanistické vzdělanosti a  získala přízvisko 
Moravské Athény. Z  této doby se dochovala i  jedna z nej-
starších renesančních památek na sever od Alp, zámecký 
portál z  roku 1492. V centru města lze obdivovat pozdně 
gotické a renesanční mázhauzy, které nemají kvalitou i po-
čtem zachovaných artefaktů v ČR obdoby. Na rozdíl od má-
zhauzů renezanční fasády domů vzaly za své při požárech 
v  letech 1840 a  1844, zachovalo se několik portálů a  re-
nezanční arkýř. Hodnotná umělecká díla jsou zachována 
i z období baroka, kdy ve městě působili umělci J. T. Super 
a J. Pacák. Pro svůj ojedinělý soubor architektonických kle-
notů se Moravská Třebová stala roku 1980 městskou pa-
mátkovou rezervací.

Víte, že… Radniční věž z  roku 1521, která byla do 
současné podoby dostavěna v roce 1764, nemá zá-
klady. Štíhlá osmiboká věž s dvojitou cibulovou bání 
je zakončena korouhví s moravskou orlicí.
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