
Abertamy
Rozloha MPZ _ 870 ha
Počet památek _ 3 (z toho 3 v MPZ)

www.abertamy.eu
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Abertamy    Byly prohlášeny královským horním městem. 
Stopy po dobývání, především cínu, tu můžeme vidět do-
dnes. Hlavní atraktivitou města je Důl Mauritius se štolou 
Kryštof. Jedná se o důlní komplex, který se skládá z jed-
né šachty a tří štol, z nichž právě štola Kryštof je od roku 
2015 v měsících květen–září zpřístupněná pro širokou 
veřejnost. Význam této památky dokládá i fakt, že byl důl 
v roce 2014 prohlášen za Národní kulturní památku.



Komplex bečovského hradu a zámku v sobě skrývá 
nejen druhou nejcennější památku Česka, relikviář 
sv. Maura, ale zároveň se v jeho jednotlivých částech 
odrážejí všechny významné umělecké slohy. Od pozdně 
gotické hradní věže, přes renesanční palác až po  
barokní zámek mají návštěvníci k dispozici pomyslnou 
učebnici architektury a umění. Pohled na bečovské 
údolí a ostroh, na němž se hrad se zámkem nacházejí, 
patří ke skutečným skvostům naší republiky.

Bečov nad Teplou
Rozloha MPZ _ 18,7 ha
Počet památek _ 16 (z toho 11 v MPZ)

www.becov.cz
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Čtyřiadvacet léčivých pramenů, sirnoželezitá slatina, přírodní vývěr 
oxidu uhličitého a příznivé klima – bohatství, jež ve střední Evropě 
nemá srovnání. To vše umocněno unikátní atmosférou luxusního 
lázeňského města 19. století, jež nás přenese do časů Goetha, 
Strausse a posledních habsburských císařů. Františkovy Lázně 
jsou městem s bohatou kulturně-historickou tradicí, dokonale 
zachovanou architekturou předminulého století a rozsáhlými 
anglickými parky.

Františkovy Lázně
Rozloha MPR _ 92,2 ha
Počet památek _ 108 (z toho 107 v MPZ)

www.frantiskovy-lazne.cz
www.frantiskovy-lazne.info
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Muzeum těžby cínu v Horní Blatné, 
Bezručova ulice čp. 127

Horní Blatná
Rozloha MPZ _ 563 ha
Počet památek _ 16 (z toho 16 v MPZ)

www.horni-blatna.cz

...
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Horní Slavkov
Rozloha MPZ _ 2,22 ha
Počet památek _ 22 (z toho 22 v MPZ)

www.mkshs.cz
www.hornislavkov.cz
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Město Horní Slavkov leží v centru 
chráněné krajinné oblasti Slavkovský  
les, uprostřed tzv. lázeňského troj-
úhelníku tvořeného Karlovými Vary, 
Mariánskými Lázněmi a Františkový-
mi Lázněmi. Historie města je úzce 
spjata s hornictvím. První zmínka 
o existenci sídliště se objevuje na po-
čátku 12.stol. Za vlády rodu Pluhů 
z Rabštejna v letech 1494 – 1547 se  
již Horní Slavkov řadí díky nebývalému 
rozvoji těžby cínových a stříbrných rud 
k největším horním městům.



Cheb
Rozloha MPR _ 37 ha
Počet památek _ 206 (z toho 206 v MPR)

www.tic.cheb.cz
www.cheb.cz

Cheb je druhým největším městem v Karlovarském 
kraji, které bylo již od středověku významným dopravním 
a obchodním centrem, nalézajícím se na královské cestě 
z Norimberku do Prahy, a tak je tomu dodnes. V roce 1981 
bylo historické jádro města Chebu prohlášeno městskou 
památkovou rezervaci. Cheb je specifickým místem 
vzdáleným od vnitrozemí, stojící na rozhraní dvou států.
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V roce 2016 oslavil Jáchymov, o kterém se říká, že 
je bránou Krušných hor, 500 let od svého založení. 
Jáchymov je spjat s hornictvím, a mincovnictvím 
na evropské i světové úrovni. Proslavil se jako cen-
trum mineralogie i věd lékařských, stál na počátku 
významných objevů na poli chemie i radiologie. 
Město je v současnosti proslulé především prvními 
radonovými lázněmi na světě. 

Jáchymov

www.mestojachymov.cz

Rozloha MPZ _ 14,5 ha
Počet památek _ 102 (z toho 31 v MPZ)
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Zámecká věž – zbytek hradu z doby Karla IV. (1358). V roce 
1604 hrad vyhořel. V roce 1608 byla velká věž upravena 
na městskou hlásku. Postupem času byla zastřešena barokní 
střechou se zvoničkou a doplněna arkádovým ochozem, ze 
kterého byli vítáni fanfárami významní hosté. Během 19. století 
prodělala věž dílčí úpravy a okolí bylo postupně zastavěno. 
V roce 1911 bylo k věži připojeno těleso výtahu podle projektu 
F.  Ohmanna. V současnosti věž slouží pro potřeby města.

Karlovy Vary
Rozloha MPZ _ 232,4 ha
Počet památek _ 163 (z toho 119 v MPZ)

www.karlovyvary.cz
www.mmkv.cz
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Loket
Rozloha MPR _ 15,3 ha
Počet památek _ 80 (z toho 78 v MPR)

www.loket.cz
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Loket je významné historické 
sídlo, jenž vybízí k návštěvě 
zdejších památek, ale i celé 
řady kulturních, sportovních 
a společenských akcí. Domi- 
nantou je hrad, kde pobýval 
císař a král Karel IV. nebo 
král Václav IV. Kulturní per-
lou je pak přírodní amfiteátr, 
kde se odehrávají koncerty, 
opery nebo divadelní před-
stavení. Loket leží na vodác-
ké Ohři a také páteřní cyklo-
stezce Karlovarského kraje. 
Loket si prostě zamilujete.



Ostrov
Rozloha MPZ _ 28,4 ha
Počet památek _ 25 (z toho 20 v MPZ)

www.dk-ostrov.cz/infocentrum
www.ostrov.cz
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Dominantou města je zrekonstruovaný zámek, který je od roku 2014 
sídlem městského úřadu. Ve Dvoraně najdeme výstavy o historii 
zámku „Zámecký areál v proměnách času“ a „Ze skrytých tajností 
zámku“. Významná je expozice „Ostrovsko a hornictví“, která je 
rozdělena do dvou částí - „Šlikové a mincování“, kde je vystavena 
šlikovská stříbrná kazeta, která byla prohlášena v roce 2015 za ná-
rodní kulturní památku a „Rudné dolování v Krušných horách“.



Děkanský kostel sv. Jiljí na náměstí v Teplé,  
pozdně barokní architektura z let 1762–65. 
Na klenbách malba slavkovského malíře  
Eliase Dollhopfa z doby jeho umělecké 
zralosti. V interiéru je hodnotný hlavní oltář 
z r. 1724, převezený sem r. 1785 ze zrušeného 
klášterního kostela v Chotěšově.

Teplá
Rozloha MPZ _ 35 ha
Počet památek _ 18 (z toho 18 v MPZ)

www.tepla.cz
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Město založené v roce 1469 při starším hradu, 
původně proboštství premonstrátského kláštera 
v Milevsku. Historické jádro hrazeného města 
s dnešním areálem zámku je jedinečným příkla-
dem pozdně středověkého urbanismu, uchovalo  
si původní urbanistickou dispozici a řadu pamá-
tek.

Toužim
Rozloha MPZ _ 27,7 ha
Počet památek _ 30 (z toho 13 v MPZ)

www.infotouzim.cz
www.touzim.cz
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Městečko Valeč v Čechách leží na úpatí Doupovských hor 
v krajině komponované v duchu italského baroka. Zdejší 
krajinná památková zóna Valečsko byla prohlášena jako 
první v Karlovarském kraji v r.1996, městská památková 
zóna v r.1992. V obci je dochován velmi ucelený soubor 
památek po vzoru Kuksu hraběte Šporka vč. sochařské 
výzdoby z dílny M. B. Brauna. Nedávno byla obnovena ba-
rokní křížová cesta vedoucí okolo historických ovocných 
sadů s vysokokmeny. Zámecký park i zámek je volně 
přístupný po celý rok. Zázemí pro návštěvníky zajištuje 
přímo v parku Informační centrum a kavárna Prádelna. 

Valeč
Rozloha MPZ _ 23,1 ha
Počet památek _ 19 (z toho 19 v MPZ)

www.zamek-valec.cz
www.valec.cz
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Žlutice
Rozloha MPZ _ 21,9 ha
Počet památek _ 45 (z toho 19 v MPZ)

www.zlutice.cz

Žlutice vznikly z obchodní stanice na významné cestě 
z Prahy do Chebu. Město nad řekou Střelou bylo zalo-
ženo za Borešů z Rýzmburka. Historické jádro, které je 
od roku 1992 městskou památkovou zónou, má pravidel-
ný obdélníkový půdorys. V jeho horní části je renesanční 
radnice z 16. století, barokně upravená koncem 18. sto- 
letí (na snímku). Na náměstí hodnotný barokní sloup 
Nejsvětější Trojice z let 1701 – 1704 od místního sochaře 
O. J. Wendy. 
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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.




