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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Nymburská radnice je nejkrásnější v zemi 
 

Nymburská radnice vyhrála soutěž Moravského hospodářství „Nejkrásnější radnice či 

obecní úřad“. Budova nymburské radnice se udržela až do úplného finále a mezi  35 

dalšími městy vybojovala titul - Nejkrásnější budova radnice. 

„Máme velkou radost, že jsme uspěli v konkurenci tolika krásných radnic napříč Českou 

republikou. Když jsem si pročítal podklady ostatních soutěžících, které se soutěže účastnily, 

tak jsem si všiml, že naše je jednou z nejstarších radnic. Stojí na svém místě už bezmála 500 

let," komentoval výsledek soutěže starosta města PhDr. Pavel Fojtík 

Soutěž vyhlásil server Moravské hospodářství a její oficiální název je „Nejkrásnější radnice či 

obecní úřad 2016". Hlasování veřejnosti skončilo v pondělí 31. října a Nymburk získal 

celkem 30 % vítězných hlasů. Nymburská radnice vedla od začátku hlasování, ale doháněl ji 

Tišnov, který nakonec skončil druhý a získal 22 % hlasů. Na třetím místě je pak Frýdlant a 

Rýmařov s 5 % hlasů.  

Nymburská radnice bude slavnostně vyhlášena na konferenci Moravská města a obce 2016, 

která se bude konat 24. listopadu v Brně a kde si zástupci vedení nymburské radnice 

převezmou toto ocenění.  

Budova nymburské radnice byla vystavěna v letech 1524 – 1526. Stavbu provedli vlašští 

mistři Martin Vlach a Jan de Giorgi. Měla bohatou renesanční výzdobu, osazena byla vížkami 

a hlavní věží se zvony a hodinami. V letech 1936 – 1939 byla provedena podle návrhu 

architekta Dr. Bohumila Slámy rekonstrukce budovy. Obnoveno bylo podloubí s křížovou 

klenbou, portál, okna s pískovcovým profilovaným ostěním, městský znak a několik drobných 

pískovcových plastik. Přístavba radnice podél Boleslavské třídy byla realizována též podle 

plánů architekta Bohumila Slámy v letech 1940 – 1941. Generální rekonstrukce proběhla v 

letech 2003 - 2004. 
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