
www.moravskatre
bova

.cz

Fo
to

: J
ar

os
la

v 
H

or
ák

 |
 C

H
AS

 - 
M

T 
s.

r.o
., 

20
20

 

Propozycje 
zwiedzania

miasta

Sport
Aquapark – nowoczesny kompleks pływacki z podgrze-

waną wodą i wieloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych umoż-
liwia wspaniały relaks.  22

Ośrodek rekreacyjny Knížecí louka – w 
sportowej części ośrodka znajduje się trasa dla rol-
karzy licząca 1,8 km długości. W części rekreacyjnej 
znajduje się biocentrum z zespołem stawików, czę-
ściowo połączonych nowo uregulowanym korytem 
rzeki Třebůvki z wieloma meandrami.  23

Pałac Moravská Třebová
Pałac w Moravskiej Třebovej należy do najcenniejszych rene-

sansowych zabytków w Europie Środkowej. To właśnie tu pod 
koniec XV wieku po raz pierwszy na ziemiach czeskich pojawi-
ły się nowoczesne elementy renesansowe, a na początku XVII 
wieku powstały trzy manierystyczne skrzydła, zbudowane we-
dług planów włoskiego architekta. Dzięki temu pałac jest obec-
ny w każdym podręczniku historii sztuki. Na trasie zwiedzania 
są nie tylko wystawy poświęcone najważniejszym zabytkom 
miasta, życiu na wsi czy geologii regionu, ale także średnio-

Atrakcje w okolicy
Wieża widokowa Pastýřka – to drewniana wieża ze 

stalowymi wrzecionowymi schodami i żelbetowym fundamen-
tem. Roztaczają się z niej widoki na Moravską Třebovą i okolice, 
Góry Orlickie, Bukovą horę, Jesioniki, Masyw Śnieżnika i wyżynę 
Zábřežská vrchovina. 24

wieczna sala tortur w pałacowych piwnicach oraz laboratorium 
alchemiczne. Można też odwiedzić stylową kawiarnię, a dzieci 
mogą poszaleć na placu zabaw w ogrodzie pałacowym. 20

Muzeum egipskiej księżniczki
W muzeum miejskim można obejrzeć unikatowe zbiory 

Holzmaistera, pochodzące z wielu zakątków świata. Głównym 
elementem ekspozycji jest sarkofag z mumią księżniczki He-
retet, a obok niego japońskie miecze samurajskie i wiele in-
nych cennych artefaktów z Indii, Birmy i Tybetu, które przeka-
zał do muzeum pochodzący z Morawskiej Třebovej podróżnik 
i mecenas Ludwig Vincenz Holzmaister (1849–1923). Po pra-
skim Muzeum Náprstkovo lokalne egipskie zbiory są najwięk-
szymi tego rodzaju w Czechach. 21

Czy wiecie, że… Egipcjanka Heretet, której mumię 
można obejrzeć w miejscowym muzeum, pochodziła 
z Al-Lahun i żyła w okresie 22. dynastii (ok. 945–715 lat 
p.n.e.). Dzięki przeprowadzonej analizie antropologicz-
nej z  wykorzystaniem tomografii komputerowej i  póź-
niejszej rekonstrukcji twarzy można poznać prawdziwy 
wygląd egipskiej księżniczki, która żyła kilka tysięcy lat 
temu.  
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Hřebečskie ścieżki górnicze 
– unikatowa sieć ścieżek edukacyjnych 
przeznaczonych dla pieszych i  rowe-

rzystów, z  kilkoma platformami wi-
dokowymi, wieżami widokowymi 
i  zabytkami techniki, przybliża hi-
storię działalności górniczej w Hře-
bču. Spacerować można pośród 
pięknej przyrody po terenach, gdzie 

bogactwo naturalne dawało utrzy-
manie kilku pokoleniom mieszkańców 

regionu. 25

Kolej wąskotorowa i muzeum przemysłu 
Mladějov –  w muzeum można obejrzeć różne typy loko-
motyw parowych i spalinowych, drezyn i innych eksponatów 
sprzętu kolejowego, rolniczego i budowlanego. Od maja do 
września w wybrane soboty organizowane są przejażdżki po-
ciągiem z lokomotywą parową.
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Propozycje zwiedzania miasta
Zwiedzanie Moravskiej Třebovej, której zabytkowe centrum 

i pobliskie Wzgórze Krzyżowe (Křížový vrch) są częścią miejskiej 
strefy ochrony konserwatorskiej, rozpoczynamy przy budynku 
ratusza 1  na placu T.G. Masaryka. Późnogotycki budynek zbu-
dowany w latach 1521–1523 został przebudowany w stylu re-
nesansowym w drugiej połowie XVI wieku. We wnętrzach ratu-
sza zachowały się sklepienia krzyżowe i sieciowe, renesansowe 
konsole i portale, na tylnej pierzei jest także arkada z typową 
dekoracją sgraffitową.

Pośrodku rynku stoi kolumna morowa 2  z cenną dekoracją 
rzeźbiarską, zbudowana w latach 1717–1718 przez znanego 

ołomunieckiego rzeźbiarza Jana Sturmera (1675–1729).
W historycznym centrum Moravskiej Třebovej zachował 

się okazały zespół kamienic mieszczańskich z  późnogotycki-
mi i renesansowymi mashausami. To przestronne pokoje zaj-
mujące całą przednią część parteru kamienicy, które służyły 
do prowadzenia działalności rzemieślniczej lub handlowej. Do 
najcenniejszych należy budynek nr 35 na rynku 3 , z bogato 
zdobionym półwalcowym wykuszem. Kolejne cenne kamieni-
ce z mashausami znajdują się na rynku pod nr 16, 22, 27, 29, 
33 i 37.

Przejściem pod wieżą ratuszową dotrzemy na plac Kostelní 
náměstí, nad którym wznosi się kościół parafialny pw. Wnie-
bowzięcia Maryi Panny 4 . Początkowo gotycki kościół z  XIII 

wieku został po pożarze w 1726 roku przebudowany w 
stylu barokowym. W bogato zdobionym wnętrzu można 
obejrzeć wybitne prace rzeźbiarskie S. Tischlera, alego-
rie wiary i nadziei, umieszczone w kaplicy św. Krzyża. 
Cenne są także freski J.T. Suppera i jego syna Sylwestra 
na sklepieniu nawy i w Kaplicy Loretańskiej. Na rynku 
znajduje się także budynek szkoły łacińskiej 5  dobu-
dowany w 1566 roku.

Z placu Kostelní náměstí ruszamy po schodach ulicą 
Gorazdova, skąd roztaczają się widoki na nowy ośrodek 
rekreacyjny Knížecí louka 6 . Stąd kilka kroków dzieli nas 
od nowoczesnej Bramy Czasu (2013) 7 , która jest począt-
kiem nowo zbudowanej „Drogi od renesansu do baroku”. 
Ścieżka edukacyjna, łącząca najważniejsze zabytki miasta, pro-
wadzi do zrewitalizowanych ogrodów pałacowych  8 , które za-
chęcają do odpoczynku i chwili relaksu. Przez Bramę Wejścio-
wą 9 , której portal pochodzący z 1492 roku uważany jest za 
jeden z najstarszych renesansowych zabytków na północ od 
Alp, przejdziemy na dziedziniec pałacu 10 .

Z pałacu kierujemy się do północnego wejścia, potem przez 
plac Rybní náměstí przechodzimy koło płyt powodziowych 11  
na kamiennym moście przez rzekę Třebůvka, które przypomi-
nają katastrofalne w skutkach powodzie w latach 1663 i 1770. 
Przejściem podziemnym pod główną drogą idziemy dalej w 
stronę Schodów Martwych (Schody mrtvých, 1575) 12 , których 
portal zdobią znaki boskovickiego siedmiozębnego grzebie-
nia i  morawskiego orła. W drodze na Wzgórze Krzyżowe mi-
jamy zespół rzeźb Chrystus na Górze Oliwnej (1718) 13  oraz 
cztery barokowe kaplice (1723) 14  na wielobocznej podstawie 
z mansardowymi dachami. W najwyższym punkcie trasy nasze-
go zwiedzania można obejrzeć zespół rzeźb Kalwarii 15  ukoń-
czony w 1731 roku. Autorem unikatowego dzieła, które można 
porównać z dziełami Mateusza Brauna, jest już wspominany, 
pochodzący ze Svitav, S. Tischler. Nagrodą za wejście na Wzgó-

rze Krzyżowe będzie też piękny widok na miasto i okolice. 
W drodze powrotnej obejrzymy cmentarz z kościołem Pod-

wyższenia Krzyża Świętego 16  z 1505 roku, który na począt-
ku XVII wieku poddano szeroko zakrojonej przebudowie. Skle-
pienie i ściany prezbiterium kościoła pokryte są freskami J. T. 
Suppera ukończonymi w 1755 roku. Na zewnętrznych murach 
kościoła umieszczone są renesansowe kamienne nagrobki 
znalezione w podłodze podczas remontu drewnianych ławek. 
Kolejne cenne nagrobki z przełomu XVI i  XVII wieku znajdują 
się w lapidarium 17  w kaplicy św. Małgorzaty w stylu empire, 
mieszczącej się przy wschodniej ścianie muru cmentarnego.

Po powrocie na plac T. G. Masaryka udajemy się ulicami 
Cihlářova i  Svitavská do barokowego kościoła św. Józefa 18  
i  klasztoru franciszkanów, które zostały zbudowane w latach 
1680-1748. Nad wejściem do klasztoru, który dziś jest wyko-
rzystywany zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem, 
umieszczona jest cenna rzeźba św. Józefa z 1721 roku dłuta J. 
A. Hainza. Naprzeciwko klasztoru, w parku, stoi budynek mu-
zeum miejskiego 19  zbudowany w latach 1904-1906 w stylu 
neorenesansowym.

Czy wiecie, że... Moravską Třebovą można obejrzeć tak-
że z wysokości. Wystarczy wejść na galerię wieży wido-
kowej Pastýřka wznoszącej się na wzgórzu Pastvisko na 
południe od miasta.
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Moravská Třebová 
Moravská Třebová została założona około 1257 roku przez 

Boreša z Rýzmburka jako typowe miasto kolonizacyjne o regu-
larnym układzie urbanistycznym. Jej największy rozkwit nastąpił 
w czasach panowania szlachty z Boskovic i Ladislava Velena ze 
Žerotína, gdy była ośrodkiem kształcenia humanistycznego i zy-
skała przydomek Morawskich Aten. Z tego okresu zachował się 
portal pałacowy z 1492 roku, jeden z najstarszych renesanso-
wych zabytków na północ od Alp. W centrum miasta można po-
dziwiać późnogotyckie i renesansowe mashausy, które nie mają 
sobie równych w Czechach pod względem jakości i liczby zacho-
wanych artefaktów. W przeciwieństwie do mashausów renesan-
sowe fasady kamienic zostały zniszczone w pożarach w latach 
1840 i 1844. Zachowało się tylko kilka portali i renesansowy wy-
kusz. Cenne dzieła sztuki pozostały także z okresu baroku, gdy 
w mieście pracowali artyści J. T. Super i J. Pacák. Ze względu na 
wyjątkowy zbiór architektonicznych perełek Moravská Třebová 
w 1980 roku została ustanowiona strefą ścisłej ochrony konser-
watorskiej (tzw. miejskim rezerwatem zabytków).

Czy wiecie, że... Wieża ratuszowa z  1521 roku, która 
została w obecnym kształcie dobudowana w 1764 
roku, nie ma fundamentów. Smukła, ośmioboczna 
wieża z  podwójną cebulastą kopułą zwieńczona jest 
proporcem z orłem morawskim.
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