
Rozloha MPZ _ 58,9 ha
Počet památek _ 55 (z toho 44 v MPZ)

http://turistika.mucl.cz
www.mucl.cz

Vodní hrad Lipý původně hrad rodu Ronovců ze 13. století. 
V současné době je zde připraven prohlídkový okruh s odborným 
výkladem průvodce. Návštěvníci si prohlédnou nádvoří s prezentací 
pozůstatků hradní architektury, unikátní hradní sklepení s drobnou 
ukázkou archeologických nálezů a jedinou dochovanou stavbu hradu 
Lipý – branskou věž, kde je instalována expozice připomínající život 
na hradě Lipý na přelomu 19. a 20. století. 

Česká Lípa
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Rozloha MPZ _ 7,6 ha
Počet památek _ 17 (z toho 10 v MPZ)

www.branatrojzemi.cz
www.hradek.eu

Hrádek nad Nisou

Barokní kostel  
Sv. Bartoloměje je 
s areálem, kazatelnou 
a varhany kulturní 
památkou od roku 1964. 
První kostel v Hrádku 
v písemných pramenech 
nepřímo doložený 
k roku 1287 byl zničen 
za husitských válek. Nový 
kostel postavený roku 1466 
prošel renezanční úpravou 
v roce 1586 a v roce 1665 
byla k němu přistavěna věž. 
Dnešní podobu má chrám 
z přestavby prováděné 
pod patronací hraběte 
Krištofa Clam-Gallase, 
kdy byl v letech 1724–1800 
jednotně přestavěn 
a zaklenut.
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Rozloha MPZ _ 19,6 ha
Počet památek _ 24 (z toho 15 v MPZ)

www.jablonnevp.cz

Bazilika minor sv. Vavřince  
a sv. Zdislavy s dominikánským 
klášterem Historie dominikán-
ského kláštera a klášterního 
kostela sahá do 13. století, 
kdy jej nechal postavit Havel 
z Lemberka se svou manželkou 
Zdislavou, která proslula svou 
dobrosrdečností, péčí o chudé 
a nemocné i svými zázračnými 
léčitelskými schopnostmi. Její 
kult se šířil hned po její smrti 
roku 1252 a kostel, kde byla 
pochována, se stal poutním 
místem. Nad jejím hrobem byl 
v letech 1699 – 1729 vystavěn 
dnešní barokní chrám podle 
plánu J. L. Hildebrandta, řadící 
se mezi skvosty barokní sakrál-
ní architektury Evropy.

Jablonné v Podještědí
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www.ic.mestojilemnice.cz
www.mestojilemnice.cz

Rozloha MPZ _ 18,5 ha
Počet památek _ 49 (z toho 39 v MPZ)

Zvědavá ulička, klenot lidového stavitelství, 
svůj název získala dle neobvyklého uspořádání 
domů, protože většina chalup je posunuta podél 
stoupající cesty o jednu okenní osu směrem 
do ulice. Ulička byla založena roku 1752, 
po velkém požáru města roku 1788 byly roubené 
chalupy  znovu vystavěny v podobě a uspořádání, 
jak je známe dnes. 

Jilemnice
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Rozloha MPZ _ 35 ha
Počet památek _ 20 (3 na KÚ Prácheň)

www.kamenicky-senov.cz

Kamenický Šenov
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Jádro MPZ s budovou Sklářského muzea vpravo 
a s farou a kostelem v pozadí. Před kostelem se 
nachází pomník Františka Josefa I. a socha Sv. Jana 
Nepomuckého. Za kostelem je unikátní Starý hřbitov 
s honosnými náhrobky bohatých sklářských rodin.



Rozloha MPZ _ 18,5 ha
Počet památek _ 38 (z toho 12 v MPZ)

www.kislomnice.cz
www.lomnicenadpopelkou.cz

Lomnice nad Popelkou   6

Zámek byl vybudován na místě bývalé gotické tvrze postavené 
ve 13. století na konci nynějšího Husova náměstí. Současnou 
barokní podobu získal v letech 1730–1737, kdy ho nechal přestavět 
Václav z Morzinu. Zámek s panstvím zakoupil roku 1834 knížecí 
rod Rohanů. Roku 1919 Alain Rohan, poslední pán na Sychrově, 
prodal zámek lomnickému družstvu živnostníků. V roce 2010 byla 
dokončena kompletní rekonstrukce. Objekt je nyní využíván pro 
kulturní a společenské akce.



Rozloha MPZ _ 35 ha
Počet památek _ 60 (z toho 55 v MPZ)

www.novy-bor.cz

Nový Bor

Nový Bor – brána Lužických hor, město skla, zeleně a zahrad. 
Jednotlivé historické epochy se architektonicky prolínají na nám. 
Míru, kde najdeme barokní kostel s rokokovými varhanami, 
secesní budovu pošty a řadu měšťanských domů. V jednom sídlí 
radnice, ve druhém sklářské muzeum s unikátními sbírkami skla. 
Sklo je historií i současností města, kterou prezentují sklářské 
dílny, ateliéry a galerie. Město poskytuje mnoho možností letní 
i zimní turistiky.
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Rozloha MPZ _ 26 ha
Počet památek _ 47 (z toho 26 v MPZ)

www.infocentrum-turnov.cz
www.turnov.cz

Turnov
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Kostel Narození Panny Marie patří k nejmohutnějším novogotickým 
stavbám ve střední Evropě. Vnitřní prostor osvětluje v každé lodi sedm 
oken zdobených postavami českých světců a patronů. Interiéru vévodí 
třídílný hlavní oltář s obrazem Narození Panny Marie. Na místě kostela  
původně stával dominikánský klášter, který byl v roce 1424 vypálen husity.  
Dnešní podobu získal objekt podle plánů architekta M. Hausknechta 
v letech 1825–1853. Ke kostelu přiléhá hřbitov, na kterém se nachází 
řada umělecky cenných náhrobků mnoha významných osobností 
Turnova a okolí.



Rozloha MPZ _ 8 ha
Počet památek _ 58 (z toho 32 v MPZ)

www.zeleznybrod.cz

Ve starobylé části města se dochovaly památky 
pojizerského lidového stavitelství. Řada roubených 
domů nebo zděných klasicistních staveb pochází 
z 18. a 19. století. Některé stavby nesou jména 
podle původních obyvatel domu. Pro město jsou 
typická také místa a akce odkazující na tradiční 
sklářskou výrobu.

Železný Brod
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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 




