
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 _ 46,56 ha
Počet památek _ 38 (z toho 33 v MPZ)

Sušárna chmele patří mezi nejhodnotnější zachované stavby 
spojené s chmelařstvím. Pochází z 60. let 19. století. Výjimečná 
je válcovitými sušícími věžemi dle anglického vzoru. Památka 
dokumentuje různé způsoby sušení chmele i zastřešení věží. 
Jedna je dosud kryta původní zděnou kupolí, druhá novější 
jehlanovitou střechou. Třetí, hranolová, má sedlovou střechou 
a z ní vyčnívající párník. Sušárna leží v klidné zóně na okraji 
města. Přijeďte se podívat.

Dubá
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www.mestoduba.cz



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

5



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   7

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.



Dominantou města je Státní zámek 
Zákupy, který byl 1. 1. 2002 prohlášen 
národní kulturní památkou. Další pýchou 
Zákup je Sousoší Nejsvětější Trojice 
z roku 1708.  Při procházce městem 
můžete dále obdivovat krásu zdejšího 
kostela sv. Fabiána a Šebestiána, budovu 
radnice, Klášter milosrdných sester  
sv. Karla Boromejského, kamenné 
můstky přes říčku Svitavu. Dominantou 
města je též Kamenický vrch, kde nově 
vznikla naučná stezka.

Rozloha MPZ _ 55 ha
Počet památek _ 20 (z toho 17 v MPZ)

Zákupy
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www.zakupy.cz



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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