
www.benesovnpl.cz

Rozloha MPZ _ 36 ha
Počet památek _ 14 (z toho 12 v MPZ)

Historie města Benešov nad Ploučnicí sahá do 1. pol. 13. stol. 
První písemná zmínka je z roku 1311. Území zahrnuje historické 
jádro, které představuje hodnotný soubor obytných, sakrálních 
i veřejných budov a kvalitních sochařských děl, zachovaných 
s velkou mírou autenticity. Nejvýznamnější památkou na území 
města je areál státního zámku, který tvoří dva samostatné celky 
v duchu saské renesance – Horní a Dolní zámek.

Benešov nad Ploučnicí
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www.budyne.cz

Rozloha MPZ _ 25 ha
Počet památek _ 10 (z toho 8 v MPZ)

Budyně nad Ohří
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Budyně nad Ohří  – starobylé město, se nachází 
v severozápadním okraji podřipska, v blízkosto 
hradu Hazmburk. Městu dominuje hrad, který 
byl vybudován někdy v letech 1230 až 1260. 
Původní dřevěný hrad byl později přestavěn  
na vodní. První písemná zmínka o Budyni je  
z r. 1173 v listině s předáním vlády krále 
Vladislava I. Za vlády krále Jana Lucemburského 
získal město a panství Zbyněk Zajíc z Valdeka. 
Největší proslulosti dosáhla Budyně za Jana 
Zbyňka Zajíce z Hazmburka (1596 až 1613).



www.ceska-kamenice.cz

Rozloha MPZ _ 51 ha
Počet památek _ 38 (z toho 36 v MPZ)

Město Česká Kamenice bylo založeno na křižovatce 
dvou zemských stezek, tzv. „české cesty“ a „lužické 
cesty“, v prostoru staršího slovanského osídlení někdy 
v sedmdesátých letech 13. století. První písemná zmínka 
o městě je z roku 1352. Na území historického jádra se 
nachází Městská památková zóna, jejíž nejvýznamnější  
prvky představuje vrcholně barokní Poutní kaple Narození 
Panny Marie a goticko-renesanční kostel Sv. Jakuba St.

Česká Kamenice
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www.infoduchcov.cz
www.duchcov.cz

Rozloha MPZ _ 76 ha
Počet památek _ 63 (z toho 61 v MPZ)

V podhůří Krušných hor se 
rozkládá město Duchcov, 
ve kterém žije téměř devět 
tisíc obyvatel. Město spojené 
s nesmrtelným Casanovou 
nabízí dnes návštěvníkům 
množství kulturních, 
přírodních a historických 
zajímavostí. Jeho historie se 
odvíjí od konce 12. století,  
období velkého rozvoje 
je spojeno zejména 
s příchodem rodu Valdštejnů. 
Na duchcovský zámek v té 
době přijíždí známý filozof 
a dobrodruh Giacomo 
Casanova, který zde pobývá 
coby zámecký knihovník  
až do své smrti v roce 1798.

Duchcov
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www.echomutov.cz
www.chomutov-mesto.cz

Rozloha MPZ _ 14,75 ha
Počet památek _ 37 (z toho 28 v MPZ)

Město Chomutov leží na úpatí Krušných hor v severozápadních 
Čechách. Vzniklo na křižovatce starých obchodních cest, přičemž 
nejstarší zmínka o vlastním městě pochází z roku 1252, kdy bylo 
město darováno řádu německých rytířů. V roce 1992 bylo historické 
centrum prohlášeno městskou památkovou zónou. K oblíbeným 
cílům v okolí města patří Podkrušnohorský zoopark, Kamencové 
jezero, přírodní park Bezručovo údolí či gotický hrad Hasištejn.

Chomutov
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www.tolstejnskepanstvi.cz
www.obecjiretin.cz

Rozloha MPZ _ 32 ha
Počet památek _ 17 (z toho 13 v MPZ)

Tolštejn je dnes zříceninou středověkého  
hradu, který se poprvé připomíná roku 1337.  
Hrad byl vybudován na ochranu cesty z Čech 
do Lužic a ve své době byl významným  
a mocným opevněním.

Jiřetín pod Jedlovou
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infocentrum@mesto-kadan.cz
www.mesto-kadan.cz

Rozloha MPR _ 133 ha
Počet památek _ 140 (z toho 133 v MPR)

Budova radnice vznikla nejpozději počátkem 16. století 
úpravou starší tržnice. Radniční věž ze stejné doby 
dominuje městskému panoramatu. Strážní ochoz 
se nachází ve výši 30 m nad náměstím. Věž korunuje 
osmiboká, až do vrcholu (53,7 m) vyzděná střecha 
posázená na hranách ozdobnými kraby.

Kadaň
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www.klasterec.cz

Rozloha MPZ _ 70 ha
Počet památek _ 36 (z toho 22 v MPZ)

Město Klášterec nad Ohří leží v údolí řeky Ohře mezi 
Krušnými horami a Doupovskými vrchy. Malebné 
historické části města dominuje zámek s muzeem 
porcelánu, zámecký park, náměstí, kostely a navazující 
lázeňský areál Evženie.

Klášterec nad Ohří
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www.litomerice-info.cz
www.litomerice.cz

Rozloha MPR _ 48 ha
Počet památek _ 145 (z toho 139 v MPR)

Litoměřice
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Královské město Litoměřice leží na poměrně vysoké labské 
terase, na posledních výběžcích východní části Českého středohoří.  
Zvláštní urbanistická konfigurace historického jádra je dána 
celkem biskupství, resp. Dómským pahorkem, a vlastním městem 
v hradbách, které od sebe odděluje hluboké úžlabí s Pokratickým 
potokem. Zakládací listina litoměřické kapituly z roku 1057  
jmenuje ještě jednotlivé obce na území dnešního města.



Nejstarší historicky doložená zmínka 
o Mašťově pochází z první poloviny 
12. století.  Renesanční zámek nechal  
Jan Valdemar z Lobkovic vybudovat 
roku 1571 na místě někdejší tvrze 
a hradu.

www.mastov.cz

Rozloha MPZ _ 170 ha
Počet památek _ 13 (z toho 13 v MPZ)

Mašťov
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www.roudnicenl.cz

Rozloha MPZ _ 77,62 ha
Počet památek _ 81 (z toho 68 v MPZ)

Věž Hláska byla postavena 
na vyvýšeném místě jako součást 
zděných hradeb městského 
opevnění koncem 14. století.  
Při požáru města v roce 1665 byla 
téměř zničena a po rekonstrukci 
v 18. století sloužila jako vodojem 
pro kašnu na Husově náměstí. 
Dnes při návštěvě Hlásky můžete 
vystoupat na ochoz věže. Odtud 
je výhled zážitkem, jako na dlani 
pak máte dominantu města – 
Lobkowiczký zámek. Za dalšími 
památkami města vás zveme 
po kruhově uspořádané pěší trase.

Roudnice nad Labem 11



www.stetsko.cz
www.steti.cz

Rozloha MPZ _ 30 ha
Počet památek _ 12 (z toho 6 v MPZ)

Štětí
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Město Štětí leží na jihovýchodě litoměřického 
okresu na pravém břehu Labe.  Nejstarší zmínka 
pochází z roku 1312. Historické centrum koncem 
80. let minulého století ustoupilo panelové zástavbě 
a tak jednou z mála historických památek je kostel 
sv. Šimona a Judy. Historicky nejvýznamnějším 
místem je obec Brocno, kde se setkáváme se 
zachovanou lidovou architekturou. Také proto bylo 
Brocno vyhlášeno r. 1995 chráněnou zónou lidové 
architektury. 



Terezínská pevnost byla založena roku 1780 císařem 
Josefem II. za účelem obrany hranic Čech proti 
útokům ze severu. Roku 1790 byla pevnost prohlášena 
za bojeschopnou. Mohutné valy, podzemní chodby ani 
systém obrany vodou neprošly nikdy zkouškou nepřítele 
a pevnost nebyla nikdy dobývána. Temnou skvrnou 
na historii města jsou události během druhé světové 
války. To vše můžete v pevnosti dodnes vidět. Od památek 
na dobu císaře Josefa II. až po pochmurnou dobu okupace.

www.terezin.cz

Rozloha MPR _ 270 ha
Počet památek _ 96 (z toho 96 v MPR)

Terezín
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www.mesto-ustek.cz

Rozloha MPR _ 7,4 ha
Počet památek _ 89 (z toho 87 v MPR)

Kostel sv. Petra a Pavla vystavěli jezuité v letech 1764–1772 ve slohu 
pozdního baroka. Hlavní oltář na stěně navrhl architekt Adam 
Lauterer a namaloval malíř Josef Kramolín. Nejvzácnějším je obraz 
na hlavním oltáři od malíře Karla Škréty, který představuje Pannu 
Marii s Ježíškem v rozmluvě se Sv. Petrem a Pavlem. Dřevořezby 
jsou od úštěckého řezbáře Jiřího Vančury. V kostele se konají krásné 
koncerty a mohli jste ho vidět v několika českých filmech.

Úštěk
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www.infozatec.cz
www.mesto-zatec.cz

Rozloha MPR _ 17,5 ha
Rozloha MPZ _ 23,5 ha
Počet památek _ 158 
(z toho 138 v MPR)

Královské město Žatec – město 
s více jak tisíciletou historií 
pevně provázanou s pěstováním 
a zpracováním chmele. Žatecký 
chmel je fenoménem, který 
ovlivňoval historii regionu  
po více jak 800 let a svou kvalitou 
a specifičností si vysloužil 
renomé po celém světě. Tradice 
chmelařství a pivovarnictví dala 
vzniknout velké sérii staveb, kde 
se chmel skladoval a zpracovával. 
Tato zóna technických památek 
kandiduje na zápis do seznamu 
světového dědictví UNESCO. 

Žatec

15




