
www.mkzbela.cz
www.mubela.cz

Rozloha MPZ _ 33,12 ha
Počet památek _ 40 (z toho 15 v MPZ)

Bělá pod Bezdězem 1

Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje, 
přibližně 15 km od Mladé Boleslavi. Město vzniklo v 1. polovině  
14. století přenesením práv města, jež se rozkládalo na úpatí kopce 
Bezdězu a trpělo nedostatkem vody, na ostroh nad potokem Bělou. 
Historické jádro města je od roku 1992 městskou památkovou zónou.



www.is.benatky.cz
www.benatky.cz

Rozloha MPZ _ 45 ha
Počet památek _ 19 (z toho 13 v MPZ)

Benátky nad Jizerou 2

Zámek se zámeckým parkem, kostelem Narození 
Panny Marie a souborem bývalých hospodářských 
budov v jeho areálu je významnou součástí 
městské památkové zóny. Zámek je správním 
a kulturním centrem města. V něm umístěné 
lapidárium, regionální muzeum a soukromé 
muzeum hraček jsou každoročně cílem mnoha 
návštěvníků.



www.mkcberoun.cz
www.mesto-beroun.cz

Rozloha MPZ _ 17,8 ha
Počet památek _ 19 (z toho 13 v MPZ)

Beroun

3

Město Beroun leží na soutoku řek Berounky a Litavky 
asi 30 km jihozápadně od Prahy na dálnici D5 vedoucí  
do Německa. Beroun je městem průmyslu, školství, 
kultury a sportu. Turistům nabízí historické památky, 
možnost kulturního i sportovního vyžití a samozřejmě 
výlety do krásné okolní přírody. Velkou atrakcí je 
Městská hora s rozhlednou a medvědáriem, kde žijí 
hrdinové z večerníčku Medvědi Matěj a Kuba. 



www.bosen-obec.cz

Rozloha VPZ _ 3,3 ha
Počet památek _ 10 (z toho 7 v VPZ)

Boseň
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První písemná zmínka o Bosni, nacházející se v jedinečné 
krajině Českého ráje, pochází z roku 1057. Nejvýznamnější 
kulturní památkou je zřícenina skalního hradu Valečov. 
Raritou v blízkosti hradu je komplex 28 bytů vytesaných 
do pískovcových skal, tzv. světniček. Na boseňské návsi 
můžete najít barokní kostel sv. Václava. Jádro vsi Mužský, 
nejvýše položené místní části, tvoří převážně zástavba 
dochované lidové architektury, roubených chalup 
pojizerského typu z 18. a 19. století.



www.brandysko.cz

Rozloha MPZ _ 47,45 ha
Počet památek _ 36 (z toho 22 v MPZ)

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
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Zámek, kde v průběhu čtyř staletí pobývali všichni panovníci habsbursko- 
-lotrinské dynastie, patří k nejvýznamnějším renesančním památkám 
Čech. V zámku je otevřena historická expozice v původních císařských 
komnatách, knihovna toskánských Habsburků, apartmá blahoslaveného 
Karla I. a císařovny Zity, obrazárna a historická expozice císařské 
kavalerie. Součástí zámku je stálá expozice Pomocné technické prapory – 
komunistické zločiny 50. let.



www.cmuz.cz
www.meucaslav.cz

Rozloha MPZ _ 40,5 ha
Počet památek _ 71 (z toho 46 v MPZ)

Čáslav
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Kostel sv. Petra a Pavla a Mariánský morový sloup 
na Náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi



www.jilove.cz

Rozloha MPZ _ 19 ha
Počet památek _ 6 (z toho 6 v MPZ)

Historické město Jílové leží necelých 20 km jižně 
od Prahy. Rozkládá se 3 km od pravého břehu řeky 
Sázavy, obklopeno masivní pahorkatinou, která 
společně s údolím řeky tvoří jedno z nejkrásnějších 
míst okolí Prahy, vhodné především pro rekreaci 
a odpočinek. Dosud zachovalá příroda se tu snoubí 
s historií starého města. Už více než 650 let se město 
honosí přízviskem „královské zlatohorní“. V Jílovém 
u Prahy se pravidelně pořádají kulturní akce.

Jílové u Prahy
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www.mestokourim.cz

Rozloha MPZ _ 156,7 ha
Počet památek _ 38 (z toho 30 v MPZ)

Kouřim
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Město Kouřim, obec přátelská rodině nacházející se 
v samotném středu Evropy, je ideálním místem pro 
rodinu s dětmi, pro seniory a jedince, kteří se vyhýbají 
ruchu velkoměsta, ale vyžadují určitý komfort. Město 
svým obyvatelům a návštěvníkům nabízí atmosféru 
dávné historie sálající z každičké ulice města, z náměstí, 
parku a dalších zákoutí. Historické jádro města 
obklopuje středověké opevnění v délce 1250 metrů.  
Okolo tohoto místa se prostírá krásná příroda. 



www.destinace.kutnahora.cz
www.kutnahora.cz

Rozloha MPR _ 62 ha
Počet památek _ 383 (z toho 317 v MPR)

Kutná Hora
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Bývalé královské město Kutná Hora je od roku 1995 
zapsáno na Seznamu UNESCO. Přitahuje turisty 
velkým množstvím pamětihodností, které se nacházejí 
v historickém jádru a v městské části Sedlec. Vlivem 
rozmachu nalezišť stříbrné rudy dochází k nárůstu 
bohatství, které vede k rozvoji města a výstavbě 
architektonických skvostů. K novodobému rozvoji města 
dochází i v dnešní době například obnovou městského 
parku pod Vlašským dvorem (realizovaném v roce 2020).



www.mekuc.cz
www.melnik.cz

Rozloha MPZ _ 42 ha
Počet památek _ 65 (z toho 52 v MPZ)

Mělník
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Silueta mělnického zámku spolu s gotickou věží chrámu 
sv. Petra a Pavla nad soutokem Labe a Vltavy patří 
k nejkrásnějším panoramatům v Čechách. Dlouhá historie 
osídlení tohoto místa je vepsána do zdí starobylých památek 
i legend a příběhů osobností, které zde v průběhu staletí 
žily. Nejslavnější z nich, sv. Ludmila, stála na počátku slavné 
tradice pěstování vinné révy a výroby vína, s níž je město 
Mělník spojeno dodnes. Srdečně Vás zveme k návštěvě!



www.mnisek.cz

Rozloha MPZ _ 43,48 ha
Počet památek _ 7 (z toho 5 v MPZ)

Mníšek pod Brdy
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Městečko na úpatí brdského masivu se pyšní státním 
zámkem a jeho parkem s řadou zajímavých dřevin 
a stromů. Na náměstí pojmenovaném po zdejším 
rodáku spisovateli F. X. Svobodovi stojí kostel sv. Václava 
a farnost. Unikátní je barokní areál Skalka (na snímku) 
tyčící se nad městem s kostelíkem sv. Maří Magdalény, 
klášterem a rekolekčním domem (poustevnou), které 
vzájemně propojuje 14 kapliček křížové cesty. Mníšek 
pod Brdy je přirozeným centrem regionu s dobrými 
podmínkami pro cyklo a pěší turistiku. 



www.mseno.eu

Rozloha MPZ _ 42 ha
Počet památek _ 41 (z toho 6 v MPZ)

Mšeno
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Městské lázně ve Mšeně jsou ojedinělým 
architektonickým dílem ve stylu art déco 
a patří mezi skvosty našeho regionu. 
Postaveny byly v roce 1932. Jsou místem 
příjemného odpočinku (voda ze skalního 
pramene vás zaručeně příjemně zchladí 
i v tom nejparnějším létě) a občasných 
kulturních akcí.



www.mestonovyknin.cz

Rozloha MPZ _ 17 ha
Počet památek _ 19 (z toho 8 v MPZ)

Nový Knín
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Nový Knín je město na Příbramsku , asi 10 km od Dobříše. Jako 
dvorec je připomínán již roku 1186, kdy zde pobýval a jednal kníže 
Bedřich. Roku 1461 obnovil Král Jiří z Poděbrad Novému Knínu 
práva královského města. Roku 1776 obdrželo město od Marie 
Terezie první včelařskou školu v Čechách. Mezi nejvýznamnější 
pamětihodnosti patří Kostel svatého Mikuláše, Mincovna – Muzeum 
zlata, Radnice, Bývalá včelařská škola, Kašna, Socha Immaculaty, 
Morový sloup, Boží muka, Mlýn Krcál, Sokolovna. 



www.meu-nbk.cz

Rozloha MPZ _ 34,08 ha
Počet památek _ 21 (z toho 16 v MPZ)

Nymburk
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Typické panorama města Nymburk tvoří středověké hradby 
v lokalitě Na Přístavě, za nimiž se do výše 66 metrů zvedá věž 
gotického chrámu sv. Jiljí, vystavěného v letech 1280–1380. 
Město, založené kolem roku 1275 českým králem Přemyslem 
Otakarem II., je dokladem důmyslně provedené  fortifikace, 
hradeb a dvojitého pásu vodních příkopů, kterými dodnes proudí 
labská voda. Nymburk, nerozlučně spjatý se spisovatelem 
Bohumilem Hrabalem vás srdečně zve k návštěvě.



www.polabi.com
www.mesto-podebrady.cz

Rozloha MPZ _ 127 ha
Počet památek _ 26 (z toho 17 v MPZ)

Poděbrady
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Poděbrady, které leží jen 50 km východně od Prahy, mají v samotném 
srdci zámek, kolonádu a rozlehlý park. Toto moderní lázeňské město 
nabízí svým návštěvníkům nejen léčebné procedury a wellness pobyty, 
ale také spoustu aktivit pro volný čas. Pro cyklisty jsou zde po březích 
Labe nenáročné cyklotrasy. Děti potěší projížďka turistickým vláčkem 
na soutok Labe a Cidliny, plavba parníkem a v neposlední řadě také 
ochutnávka oplatek a Poděbradky.



www.sedlec-prcice.cz

Rozloha MPZ _ 56 ha
Počet památek _ 37 (z toho 14 v MPZ)

Sedlec-Prčice
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Vítkovo náměstí v Prčici s dominanou 
kostela sv. Vavřince, sochami sv. Isidora,  
sv. Jana Nepomuckého a památníkem 
padlých je jedním z center MPZ Sedlec-Prčice.



www.infoslany.cz
www.meuslany.cz

Rozloha MPZ _ 41,33 ha
Počet památek _ 33 (z toho 29 v MPZ)

Slaný

17

Ve 30. letech 12. století byl ve Slaném 
postaven raně středověký jednolodní 
kostel sv. Gotharda ostrovskými 
benediktiny. Jeho základy překryl 
presbytář dnešního pozdně gotického 
kostela téhož zasvěcení. V jádře románská 
bazilika byla definitivně přestavěna 
po roce 1450 a dokončena v roce 1520. 
Přestože byl kostel radikálně obnovován 
v letech 1874 a 1890 architektem 
Rudolfem Štechem, dochoval se původní 
dřevěný krov a dveře z počátku 16. století.



www.smecno-mesto.cz

Rozloha MPZ _ 46,81 ha
Počet památek _ 20 (z toho 16 v MPZ)

Smečno
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První zmínky o obci se objevují již v Kosmově kronice. V roce 1418  
Smečno i s tvrzí zakoupil Markvart z Martinic. Smečno skýtá 
návštěvníkům několik památek jako je zámek s přístupným 
anglickým parkem ,kostel Nejsvětější Trojice,kde se nachází 
nejstarší renesanční varhany v českých zemích.V blízkosti stojí 
sousoší Nejsvětější Trojice a socha sv. Jiřího. Zajímavostí je  
i objekt lehkého opevnění. Smečno nabízí i přírodní unikáty jako  
je Smečenská rokle.



www.velvary.cz

Rozloha MPZ _ 25 ha
Počet památek _ 16 (z toho 11 v MPZ)

Velvary
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Krásné starobylé královské 
město dlící v podřipské krajině 
oplývá mnoha památkami 
dob minulých. Velvary mají 
čtyři kostely a tři kaple, 
nádherné náměstí lemované 
významnými zachovalými 
domy, pozůstatky opevnění, 
dosti vydařených sochařských 
děl a bezpočet drobných 
půvabů a malebných zákoutí,  
omamných výhledů 
a tajemných dvorků. Velvary 
jsou městem legend a příběhů,  
městem s bohatou a slavnou 
minulostí a nadějnou 
budoucností. V městské 
památkové zóně je na co  
se dívat.



www.zlonice.cz

Rozloha obce _ 42 ha
Počet památek _ 10

Barokní budova bývalého špitálu pochází z roku 1745. Od roku 
1954 je sídlem Památníku Antonína Dvořáka. Hlavní sál slouží 
nejen pro pořádání koncertů. V expozici jsou vystaveny předměty 
z osobního života A. Dvořáka. V roce 1984 byla zpřístupněna tzv. 
Varhaníkovna, která představuje dobově zařízený byt Dvořákova 
učitele Antonína Liehmanna. Součástí prohlídkové trasy je 
pamětní síň rodáka Eduarda Ingriše, skladatele, cestovatele,  
fotografa a mořeplavce.

Zlonice
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www.zehusice.cz

Rozloha obce _ 896 ha
Počet památek _ 11

Žehušice
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Kostel sv. Marka v Žehušicích 
se zvonicí v maurském stylu



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.



Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací spo-
lečenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších 
souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu 
národního kulturního dědictví. 

EHD rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. 
Pro širokou veřejnost zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných 
památek, budov, objektů i prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo 
celé nepřístupné. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památ-
ky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem 
dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, 
vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, 
parníky atd. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy 
soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřej-
nosti nebo pouze příležitostně a částečně. 

Cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace.  
Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky,  
koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže.




