
Česká Lípa – Kostel Maří Magdaleny, Kostel Sv. Kříže, 
Bazilika Všech svatých
Hrádek nad Nisou – Kostel Sv. Bartoloměje
Jablonné v Podještědí – Špitální kaple Sv. Wolfganga, 
Vyhlídková věž – kostel Narození Panny Marie
Jilemnice – Kostel Sv. Vavřince, Kaple Sv. Isidora,  
Kaple Božího těla
Kamenický Šenov – Barokní kostel Narození Sv. Jana 
Křtitele, Pozdně barokní kostel Sv. Vavřince na Práchni
Lomnice nad Popelkou – Kostel Sv. Mikuláše z Bari
Nový Bor – Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostel  
Sv. Ducha
Turnov – Kostel Narození Panny Marie, Kostel Sv. Mikuláše, 
Kostel Sv. Františka z Assisi
Železný Brod – Kostel Sv. Jakuba Většího, Kaple Sv. Jana 
Nepomuckého Na Poušti, Kostel Nejsvětější trojice Bzí

Architektonické památky – městská architektura

Architektonické památky – lidová architektura

Architektonické památky – hrady, zámky, tvrze, paláce

Architektonické památky – architektonické doplňky – plastiky, kašny, 
pomníky...

Sakrální architektura – monumentální – kostely, kláštery

Sakrální architektura – synagogy

Sakrální architektura – drobná – kapličky, boží muka, kříže ...

Sakrální architektura – funerální (hřbitovní) památky

Sakrální architektura – funerální (hřbitovní) památky – židovské hřbitovy

Technické památky

Militaria – fortifikační systém, pevnosti

Archeologické památky

Historická zeleň – zahrady, parky ...

Přírodní památky

Památná místa – koncentrační tábory, bojiště, místa setkání 
významných osob ...

Muzea, galerie či jiné soubory sbírkových předmětů

Lázeňská architektura

Jiné...

Česká Lípa – Radnice, Kavárna Union (secese),  
Vily v Mariánské ulici (historismus a secese)
Hrádek nad Nisou – Fara při kostele Sv. Bartoloměje – 
městský dům z roku 1804, Zděný patrový dům z roku 1804, 
byl součástí objektu vrchnostenské manufaktury z roku 1723
Jilemnice – Radnice čp. 82, Základní škola čp. 288,  
Bývalá spořitelna čp. 140
Kamenický Šenov – Sklářské muzeum – měšťanský dům  
čp. 69, Měšťanský dům čp. 294, Vila rodiny Palme čp. 49
Lomnice nad Popelkou – Radnice, Zámek, Tylovo divadlo
Nový Bor –  Navrátilův sál čp. 45, Palackého nám.,  
Vila Marianne čp.378
Turnov – ZŠ Skálova, Spořitelna, Radnice

Turnov – Synagoga Turnov

Lomnice nad Popelkou – Dřevěná zvonice,  
Kaple Sv. Jana Křtitele, Svobodova hrobka
Nový Bor – Lesní hřbitov, Arnultovický hřbitov,  
Původní městský hřbitov – ul. U Starého hřbitova

Turnov – Židovský hřbitov

Jablonné v Podještědí – Městské hradby
Kamenický Šenov – Secesní továrna na lustry „Eliáška“, 
Historická ledárna v Sokolské ul.
Železný Brod – Malá vodní elektrárna

Jilemnice – Relikty kostela Sv. Alžběty 

Česká Lípa – Městský park, Starobylé lípy širokolisté 
u kostela Maří Magdaleny (stáří cca 500), Lípa svobody  
(lípa srdčitá, vysazena r. 1947)
Nový Bor – Horovy sady, Smetanovy sady, Palackého nám.

Kamenický Šenov – Panská skála neboli „Varhany“,  
Pramen „Žába“

Česká Lípa – Vlastivědné muzeum a galerie, 
Archeologické muzeum Šatlava, Centrum textilního tisku
Lomnice nad Popelkou – Hrubý dům – Městské muzeum 
a galerie
Nový Bor – Sklářské muzeum
Turnov – Muzeum Českého ráje v Turnově
Železný Brod – Městské muzeum v Železném Brodě, 
Městská galerie Vlastimila Rady, Minimuzeum skleněných 
betlémů

Česká Lípa – Vodní hrad Lipý, Červený dům – renesanční 
lovecký zámeček
Jablonné v Podještědí – Zámek Nový Falkenburk
Jilemnice – Zámek, Bývalý pivovar čp. 1

Jilemnice – Soubor roubených chalup Zvědavá ulička, čp. 104, 
105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 121, Dolení 
ulice čp. 167
Kamenický Šenov – Roubená usedlost s krčmou „Schloss 
Pillnitz“ čp. 84
Lomnice nad Popelkou – Vesnická památková rezervace 
Karlov
Železný Brod – Trávníky – celek, Běliště – národopisná 
expozice muzea, Klemencovsko – průčelí budovy

Jablonné v Podještědí – Socha – Sv. Jan Nepomucký,  
Socha – Sv. Zdislava, Morový sloup – sloup se sochou  
Sv. Salvatora – Krista a sochami světců
Železný Brod – Kašna se sochou Panny Marie z roku 1827, 
Kašna šestiboká z roku 1828 – hlavice pilíře ve tvaru znaku 
města, Sloupková Boží muka – Panny Marie Bolestné – 
Brodské (tzv. matička) – Těpeřská ul.

www.historickasidla.cz
www.historickasidla.cz

LIBERECKý kraj
Každé město „vypráví svůj příběh“.

Navštivte naše krásná města, která za poslední 
desítky let rozkvetla do krásy. Přijďte se podívat 
do historických center – objevíte nádherná 
náměstí, starobylé radnice, množství muzeí, 
galerií a dalších atraktivit.
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Hrádek nad Nisou

Jablonné v Podještědí

Jilemnice

Kamenický Šenov

Lomnice nad Popelkou

Nový Bor

Turnov

Železný Brod

Česká Lípa
Turnov

Železný Brod

Lomnice 
nad Popelkou

Jilemnice

Jizera

lázně

kaple

jezero

rezervace

Ještěd

přehrada

hranice

příroda

brána

sklářství

Český ráj

řeka

drahé kameny

skály

skalní města

vodní hrad

rozhledy

ulička

Lužické hory

muzeum

katabomby

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je 
dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující 
především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou 
zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. 
Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990.

Sdružení historických sídel má k 1. lednu 2017 celkem 213 členů  
(202 řádných a 11 přidružených). 

Činnost Sdružení se soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou 
využitelnost našeho kulturního dědictví. Hlavním cílem Sdružení  
je propagace a popularizace kulturního dědictví.

Sdružení se svými partnery organizuje množství akcí a soutěží:

• Brány památek dokořán v dubnu
• Dny evropského dědictví v září

• odborné konference a semináře
• soutěž Mladí fotografují památky
• soutěž Památka roku
• soutěž o titul Historické město roku

…a připravujeme další akce a soutěže …

Sledujte naše webové stránky!

Liberecký kraj nabízí vynikající přírodní i kulturní podmínky pro 
cestovní ruch, a to jak zimní (sjezdové i klasické lyžování –  
Krkonoše, Jizerské hory, Ještědský hřbet, ale i Lužické hory), 
tak letní. V případě letního cestovního ruchu si lze zvolit téměř 
jakoukoli aktivitu – pěší a cykloturistiku (jak na horách, tak 
v níže položených oblastech – např. bývalý vojenský výcvikový 
prostor Ralsko), horolezectví (skalní města v Českém ráji), 
koupání (Máchovo jezero, vodní toky), městskou turistiku 
(Liberec, Turnov, Frýdlant v Čechách, Jilemnice aj.), památkovou 
turistiku (hrady, zámky, městské památkové zóny, vesnické 
památkové rezervace a zóny, např. v Železném Brodě). 
K nejnavštěvovanějším hradům a zámkům patří Bezděz, Zákupy, 
Lemberk, Frýdlant, Sychrov, Hrubý Rohozec, Valdštejn. 
Důležitou roli sehrávají i lázeňská místa, tolik vyhledávaná právě 
návštěvníky ze sousedních zemí. 

Svou bohatou kulturně historickou tradicí, která se odráží 
ve velkém množství stavebních a historických památek 
i kulturních zařízení, naláká každoročně do regionu statisíce 
návštěvníků. Symbolem pro široké okolí se stala jedinečná 
stavba horského hotelu Ještěd, která obdržela Perretovu cenu. 

www.historickasidla.cz 
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