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BRDY 

104836 – Baština – jiná opevňovací stavba- cvičný zkušební objekt těžkého opevnění – JORDÁN 

 

 BEZDĚKOV POD TŘEMŠÍNEM 

 30934/2- 2373 - kaple Nejsvětější Trojice, areál 

                          /1 kaple Nejsvětější Trojice 

                          /2 železný kříž před kaplí 

 

  BOHOSTICE 

23007/2 - 2905 -zámek – zrušeno rozhodnutím MK ČR (1999) 

24419/2 - 2374 -boží muka 

46809/2 -  2375 - židovský hřbitov 

 

 BOHUTÍN 

 kostel sv. Maří Magdaleny (jen mobiliář) 

 kaple (jen mobiliář) 

 

 BŘEZNICE 

 36130/2 - 2383 - zámek, areál -  národní kulturní památka 

       /1 zámek 

       /2 hradební zeď s baštami 

       /3 zámecký park 

       /4 kaple Růžencové P. Marie 

       /5 ohradní zeď 

 

 27495/2 - 2380 - kostel sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského -  areál 

       /1 kostel sv. Ignáce a sv. Františka 

       /2 budova konventu (klášter) čp. 1 

       /3 jezuitské gymnázium    čp. 2 

       /4 budova fary čp. 77 

 

 14854/2 - 2381 - kostel sv. Rocha, areál 

       /1 hřbitovní kostel sv. Rocha 

       /2 hrobka Kolovratů 

       /3 náhrobek J. Gallika 

       /4 ohradní zeď 

 38568/2 - 2382 - most přes Vlčavu, areál 

       /1most přes Vlčavu 

       /2 socha sv. J. Nepomuckého 
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       /3 socha sv. Dismase 

       /4 socha P. Marie Bolestné 

       /5 sousoší Ukřižování 

 

 45007/2 - 2389 - kaple Křížové cesty 

 15796/2 - 2390 - boží muka 

 46647/2 - 2388 - židovský hřbitov 

 41017/2 - 2398 - židovská synagoga čp. XVI/17, dnes čp. 665 

 24905/2 - 2391 - Lokšanský palác, čp. I/1, dnes čp. 650 

 35764/2 - 2385 - pivovar zámecký čp. 7 a 8, nové čp. 30 a 31 

 26486/2 - 2384 - panská sýpka (stodola) čp. 70/3  

 21101/2 - 2396 - měšťanský dům čp. XI/8 dnes čp. 659, bývalá židovská škola 

 46846/2 - 2392 - měšťanský dům čp. III/15, dnes čp. 652, Lokšany 

 46154/2 - 2393 - měšťanský dům čp. V/13, dnes čp. 654, Lokšany 

 41164/2 – 2394 - měšťanský dům čp. VI/12, dnes čp. 655, Lokšany 

 26457/2 – 2395 - měšťanský dům čp. 9, dnes čp. 658, Lokšany 

 26444/2 - 2397 - měšťanský dům čp. XV/4, dnes čp. 663, Lokšany 

 46428/2 - 2906 - měšťanský dům čp. II/16, dnes čp. 651, Lokšany 

 11963/2 - 4234 - měšťanský dům čp. 261, Počápelská ulice (fasáda a celkové hmota objektu) 

 30056/2 - 4196 - měšťanský dům čp. 48, Blatenská ulice 

 35628/2 - 4195 - měšťanský dům, čp. 73, Ludvíka Kuby                

 

 BUBOVICE 

35882/2 -  2596 - kostel sv. Václava, areál 

       /1 kostel sv. Václava 

       /2 ohradní zeď kostela s branami a márnicí 

       /3 brána 

101 980 – fara čp. 1 ( hospodářský objekt, ohradní zeď) 

 47167/2 - 2908 - výklenková kaple sv. J. Nepomuckého 

 

 BUKOVÁ U PŘÍBRAMĚ 

 31043/2 - 2399 - zámek, areál 

       /1 zámek 

       /2 zámecký park 

       kaplička (jen mobiliář) 

 BUKOVANY 

 39278/2 - 2400 - zámek čp. 1, areál 

       /1 zámek 

       /2 zámecká kaple 
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 DLOUHÁ LHOTA 

 22055/2 - 2404 - kostel sv. J. Evangelisty, areál 

       /1 kostel sv. Jana Evangelisty 

       /2 ohradní zeď 

 

 41584/2 - 2405 - zámek, areál 

       /1 zámek 

       /2 zámecký park 

 

 DOBRÁ VODA 

 

 22718/2 - 2376 - kaple sv. Máří Magdaleny Kajícnice 

 29644/2 - 2377 - zřícenina Hrochova Hrádku, areál 

       /1 torzo věže 

       /2 plocha předhradí s valem 

 

 19832/2 - 2378 - hospoda čp. 10 

 

 DOLNÍ HBITY 

 27498/2 - 2422 - hřbitov: soubor náhrobních pomníků a náhrobní socha 

       /1 náhrobní pomník s vázou a erbem 

       /2 náhrobní socha ženy s dítětem 

       /3 náhrobní pomník empírový 

 

 49612/     - kostel sv. J. Křtitele  

 

 DRAHENICE 

 

 21333/ 2 - 2423 - zámek, areál 

       /1 zámek s kaplí Neposkvrněného Početí P. Marie 

       /2 zástavba hospodářského dvora 

       /3 zámecká zahrada 

       /4 zámecký park 

       /5 oranžerie 

 

 25553/2 - 2914 - kaple Sedmibolestné P. Marie 

 22077/2 - 2913 - kaple sv. J. Nepomuckého 

 41990/2 - 2912 - boží muka 

 27101/2 - 2911 - vodní mlýn čp. 23, areál 
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       /1 mlýnice 

       /2 chlév 

49979/2- 4403 -  rolnická usedlost čp. 11, areál  

 

      /1 obytné stavení 

      /2 brána se segmentovou brankou 

      /3 stáje (v pokračování domu) 

      /4 hospodářský objekt – kolna 

      /5 stodola 

      /6 dřevěný přístavek 

      /7 přízemní hospodářský objekt 

      /8 maštal 

 

49978/2- 4404 -  rolnická usedlost čp. 12, areál  

      /1 obytné stavení 

      /2 hospodářský objekt 

      /3 brána s dřevěnými vraty 

      /4 terasa se zdí z lomového kamene 

 

50738/2- 4430  - areál zemědělského dvora (dům čp. 6, 60, 96)  

      /4 vstupní brána 

      /5 fragmenty původní ohradní zdi 

      /6 hospodářské stavení 

      /7 kolna I. (původní špýchar) 

      /8 kolna II. (u čp. 96) 

      /9 objekty chlévů I. (severní část dvora) 

      /10 objekty chlévů II. (jižní část dvora) 

 

105 151 – bývalá vinopalma čp. 75 

54880/2- 4465 -  soubor staveb usedlosti  čp. 31 – Drahenice – Račany  

 

 DRAHLÍN 

 37735/2 - 2614 - tvrziště "Hradiště" 

 

  

DRSNÍK 

 30007/2 - 4176 - rolnická usedlost čp. 15 
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 DUBENEC 

16094/2 -  2425 - zámek čp. 1, areál 

       /1 zámek 

       /2 budova stájí 

       /3 stodola 

       /4 maštal 

       /5 zámecký park 

 

 31679/2 - 2916 - socha sv. J. Nepomuckého 

 

 HLUBOŠ 

 15098/2 - 2429 - zámek, areál 

       /1 zámek, hlavní budova 

       /2 zámek - křídlo 

       /3 zámecký park 

       /4 správcovská budova 

       /5 kaple 

 kostel Nejsvětější Trojice (jen mobiliář) 

 HLUBYNĚ 

 40235/ 2- 4181 - rolnická usedlost čp. 1 

 27500/2 - 2430 - boží muka 

HUDČICE 

 21532/2 - 2615 - hradiště "Hradec" 

 

 HUTĚ POD TŘEMŠÍNEM 

 16235/2 - 3116 - hrádek "Henkšt" 

 

 HVOŽĎANY 

 24335/2 - 2432 - kostel Navštívení P. Marie a sv. Prokopa, areál 

       /1 kostel  

       /2 zvonice 

       /3 hřbitovní zeď 

 

 39556/2 - 2921 - fara, areál čp. 1 

       /1 fara 

       /2 maštal 

       /3 ohradní zeď s branou 

 

 35794/2 - 2920 - tvrz čp. 6 
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 CHRAŠTICE 

 32459/2 - 2434 - kostel Nanebevzetí P. Marie, areál 

       /1 kostel Nanebevzetí P. Marie 

       /2 náhrobní pomník se sochou 

 

 15138/2 - 2922 - socha sv. J. Nepomuckého, náves 

 

 CHRAŠTIČKY 

 kaple (jen mobiliář) 

 

JINCE 

20900/2 - 2440 - kostel sv. Mikuláše, areál 

       /1 kostel sv. Mikuláše 

       /2 kostnice 

       /3 hřbitovní brána s ohradní zdí 

 

 24598/2 - 2441 - vysoká huť Barbora čp. 7 

 

 45299/2 - 2923 - zámek (pivovar a sladovna) čp. 1 

 

 KAMENNÁ 

 28463/2 - 2924 - zámek čp. 1, areál        

       /1 zámek 

       /2 zámecký park 

 

 22088/2 - 2925 - socha sv. Víta 

 24196/ 2 - 2926 - židovský hřbitov 

 

 KAMÝK NAD VLTAVOU 

 27105/2 - 2442 - kostel Narození P. Marie, areál 

       /1 kostel Narození P. Marie 

       /2 ohradní zeď kostela s branami 

 2444 - židovský hřbitov ( správní obvod Sedlčany) 

 

17143/2 -  2443 - hrad Kamýk (Vrškamýk), areál 

       /1 hrad 

       /2 předhradí s opevněním 

 

100120 - soubor staveb hospodářského dvora čp. 2  
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  KOZÁROVICE 

 24859/2 - 2453 - kaple P. Marie, areál 

       /1 kaple P. Marie 

       /2 boží muka 

  

 KŘEŠÍN 

 34508/2 - 4198 - kolna při čp. 8 

 

  

 LÁZ 

 21695/2 - 2461 - chalupa čp. 121 

 

LEŠETICE 

50761/ - vězeňský tábor „VOJNA“   

 

LUHY 

44907/2 - 2935 - chalupa čp. 19, areál 

       /1 obytná část 

       /2 chlévy 

       /3 stodola 

       /4 kolna 

 

 MILÍN 

 46898/2 - 2904 - památník ukončení 2. světové války 

 kostel sv. Václava (jen mobiliář) 

 kaple (jen mobiliář) 

 

 MÝŠLOVICE 

 36747/2 - 2934 - kaple P. Marie 

 21388/2 - 2599 - boží muka 

 

OBČOV 

 37974/2 - 2938 - kaple P. Marie 

 20043/2 - 2487 - boží muka P. Marie Svatohorské 

 

 OBECNICE 

22789/2 -  2939 - kostel sv. Šimona a Judy 
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 OBORY 

 24604/2 - 2490 - boží muka  

 

 PALIVO 

 16592/2 - 2940 - rolnická usedlost čp. 2, areál 

       /1 obytná budova 

       /2 špýchar 

       /3 ohradní zeď s branou 

 

 PEČICE 

 35056/2 - 2494 - kostel sv. Vavřince 

 

PIČÍN 

 24725/2 - 2499 - kostel Nanebevzetí P. Marie, areál 

 

       /1 kostel Nanebevzetí P. Marie 

       /2 hřbitovní zeď s branou 

       /3 socha sv. Antonína Paduánského 

       /4 socha sv. J. Nepomuckého 

       /5 náhrobek Sigmunda Goldsteina 

 

102 381 - fara čp. 10 

 35523/2 - 2500 - tvrz, areál 

       /1 hlavní budova 

       /2 stavení před západním průčelím hlavní budovy 

       /3 torzo ohradní zdi 

 

 PŇOVICE 

 22613/2 - 2501 - kaple se zvonicí 

 

 POČAPLY 

 37413/2 - 2624 - hradiště "Šance" 

 

 PROČEVILY 

 46328/2 - 2597 - kostel sv. Barbory 
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PŘÍBRAM 

 21011/2 - 2542 - Svatá Hora, poutní místo, areál   -  NKP 

       /1 kostel P. Marie a rampa se sochařskou výzdobou a schodišti 

       /2 Křížová chodba s kaplemi 

       /3 budova rezidence 

       /4 stodola při rezidenci 

       /5 svatohorské schody 

       /6 mariánský sloup 

       /7 socha sv. Vojtěcha 

       /8 kaple sv. J. Nepomuckého 

       /9 sousoší Kalvárie 

       /10 mariánská studna 

 

 38783/2 - 2508 - kostel sv. Jakuba St. , areál, náměstí T. G. Masaryka 

       /1 kostel sv. Jakuba 

       /2 morový sloup se sochou sv. Jakuba 

       /3 socha sv. J. Nepomuckého 

 

 30774/2 - 2907 - kostel sv. Prokopa, Březové Hory 

101872 – kostel sv. Vojtěcha, Březové Hory 

 

 17562/2 - 2513 - zámeček arcibiskupský čp. 106/I 

 45538/2 - 2510 - děkanství čp. 97, náměstí T. G. Masaryka 

 

 21418/2 – 2519 - hřbitov ve staré Příbrami – v monumNetu je pouze  rejstř. č.  2519 

 2519 - empírový náhrobek Sofie Khöberové      (pouze čísla orientační) 

 2520 - náhrobek MUDr. Antonína Povolného 

 2521 - náhrobek Františka Seydla (?) 

 2522 - pomník sovětských vojáků 

 2523 - litinový náhrobek horníků z r. l892 

 2524 - náhrobek rodiny Kubátovy 

 2525 - náhrobek rodiny Stočesovy 

 2526 - náhrobek V. Oppla 

 2527 - náhrobek Ullmannů a Pokorných 

 2528 - náhrobek Alberta Čápa 

 2529 - náhrobek rodiny Kášovy 

 2530 - náhrobek rodiny Piazzovy 
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 2531 - náhrobek C. Sobotky 

 2532 - náhrobek rodiny Kollerovy 

 2533 - náhrobek rodiny J. Wimmera a J. Kokše 

 2534 - náhrobek rodiny Bezděkovy 

 2535 - náhrobek J. Mrkose 

 2536 - náhrobek rodiny Veberové, Hassenové a Skočdopolové 

 2537 - náhrobek rodiny Hukovy a Pokorných 

 2538 - náhrobek rodiny Kellerů a Hamplů 

 2539 - náhrobek rodiny Františka Stočesa 

 2540 - náhrobek rodiny Heinrichovské 

 

104172 – pomník padlých za 1. Světové války  - sady Na Příkopech 

 

 21574/2 - 2845 - důl Ševčiny, areál, Březové Hory (tzv. Ševčinský důl)  

       /1 šachetní budova čp. 291 

       /2 budova strojovny čp. 252 

       /3 správní budova čp. 293 (cáchovna) 

       /4 dům čp. 322 – hornické lázně a útulny 

       /5 těžní jáma – bývalé sypy (později sokolovna) čp. 297 

 

 39025/2 - 2846 - důl Anna - strojovna s parním strojem, Březové Hory 

 

 35432/2 - 2844 - důl Vojtěch, areál, Březové Hory 

 

       /1 šachetní budova čp. 30 

       /2 budova  strojovny čp. 272(?) -  s parním strojem 

       /3 budova šaten (bývalá cáchovna dolu Vojtěch) a sociálního zařízení (bývalá kompresovna) 

 

 46152/2 - 2851 – rudný důl Drkolnov, čp. 47, areál s historickým zázemím 

       /1 budova šachty 

       /2 vodní štola – komora s vodním kolem 

 

 17230/2 - 2850 - Mariánská štola - vstupní portál, Březové Hory 

 23124/2 - 3114 - portál Průjezdní štoly z dolu Ševčiny na důl Vojtěch, Březové Hory 

 28852/2 - 2515 - báňské ředitelství čp. 121/I, náměstí T. G. Masaryka 

 30499/2 - 2847 - budova inspektorátu čp. 257, Březové Hory, (dnes zdravotní středisko) 

 27128/2 - 2848 - budova projekce čp. 31, Březové Hory,(vedle zdravotního střediska) 

 12933/2 - 2849 - bývalý úřednický dům čp. 14, Prokopská ulice, Březové Hory 

 32387/2 - 2514 - dům "staré radnice" čp. 107/I, náměstí T. G. Masaryka 
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 14015/2 - 2509 - měšťanský dům čp. 82/III, V brance 

 41722/2 - 2511 - měšťanský dům U modré hvězdy čp. 94/III, Dlouhá ulice, areál 

       /1 dům čp. 94/III 

       /2 brána domu. 

 

 45575/2 - 2512 - měšťanský dům Svobodův čp. 96/III, Dlouhá ulice 

 42210/2 - 2516 - měšťanský dům U Holých čp. 144/I, náměstí T.G. Masaryka 

 26128/2 - 2947 - měšťanský dům Modrý hrozen čp. 143/I, náměstí T. G. Masaryka 

 101803/            - Kulturní dům čp. 400 Příbram VII  

 103668             - venkovský dům – hornický domek 

 

 RADĚTICE 

 14033/2 - 2545 - rolnická usedlost čp. 9 

 

  REJKOVICE 

 45781/2 - 2629 - hradiště “Plešivec” výšinné opevněné sídliště – archeologické stopy 

 

 ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM   

23032/2 - 2550 - zámek, areál 

       /1 vstupní věž zámku 

       /2 tzv. menší východní palác 

       /3 budova severně od "menšího paláce" 

       /4 budova někdejšího pivovaru 

       /5 stavení severně od "většího paláce" 

       /6 tzv. větší palác s přístavkem schodiště 

       /7 most hlavní brány 

       /8 zámecký park 

 

  45212/2 - 2948 - kostel sv. J. Nepomuckého 

 

 24073/2 - 2551 - kaple sv. Anny 

 

 39610/2 - 2557 - most silniční, areál 

       /1 most 

       /2 socha sv. Václava 

       /3 socha sv. J. Nepomuckého 

 

 18376/2 - 2552 - měšťanský dům čp. 2 -  Zámecká hospoda 

 25478/2 - 2554 - měšťanský dům čp. 43, Hofmeisterova ulice 
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 24117/2 - 2553 - měšťanský dům Plotejz čp. 45, Hofmeisterova ulice 

 20018/ 2 2556 - měšťanský dům Forsthaus U Lipků čp. 237 

49077/  -   měšťanský dům čp. 27 (škola)   

/100514  -  měšťanský dům čp. 23 – Brdský památník   

/100616  -  venkovské domy čp. 59, 60 a brána  

/102305  -   měšťanský dům čp. 41 - Hofmeisterova ulice 

 

STARÝ ROŽMITÁL 

31103/2 - 2560 - kostel Povýšení sv. Kříže, areál 

       /1 kostel Povýšení sv. Kříže 

       /2 fara čp. 1  

       /3 kaplanka, bývalá kostnice čp. 2  

       /4 brána hřbitova 

       /5 socha sv. J. Nepomuckého  

- je zde uložena kamenná křtitelnice 

-  

 14878/2 - 2564 - náhrobek Jakuba Jana Ryby, hřbitov 

 

 42038/2 - 2565 - chalupa čp. 59 

 

 RTIŠOVICE 

 29278/2 - 2949 - zámek, areál 

       /1 zámek 

       /2 špýchar 

       /3 chlév u špýcharu 

       /4 chlév u severovýchodní části areálu 

       /5 budova s kaplí 

       /6 zámecký park 

 

 SLIVICE 

 23802/2 - 2464 - kostel sv. Petra, areál 

       /1 kostel sv. Petra 

       /2 hřbitovní zeď 

 

 36377/2 - 2465 - morový kříž pamětní 

 

 SMOLOTELY 

 21682/2 - 2571 - zámek čp. 1, areál 

       /1 zámek 
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       /2 zámecký park 

 21758/2 - 2572 - kostel sv. J. Křtitele a P. Marie Karmelitské -  Maková Hora 

 

 STAROSEDLSKÝ HRÁDEK 

 34573/2 - 2575 - tvrz, areál 

       /1 tvrz 

       /2 stavení východní strany areálu 

       /3 špýchar 

       /4 kaple Nejsvětější Trojice 

       /5 brána do areálu tvrze 

 

 20100/2 - 2576 - boží muka 

27587/2 - 2574 - kaple Nejsvětější Trojice 

  

 STRAŽIŠTĚ 

 24729/2 - 2502 - kostel sv. J. Křtitele, areál 

       /1 kostel sv. J. Křtitele 

       /2 hřbitovní kaple 

       /3 hřbitovní zeď s baštou 

 

  SUCHODOL (u Příbrami) 

 15913/2 - 2953 - kostel sv. Lukáše 

 

TOCHOVICE 

 41119/2 - 2587 - zámek čp. 1, areál 

       /1 zámek - severní křídlo 

       /2 zámek - západní křídlo 

       /3 budova stájí 

       /4 úřednická budova 

       /5 špýchar 

       /6 zámecký park 

       /7 socha sv. Jana Nepomuckého 

 

 14985/2 - 2586 - kostel sv. Martina 

 31941/2 - 2588 - kaple sv. Anny 

 25729/2 - 2589 - boží muka 

 

 TRHOVÉ DUŠNÍKY 

 36459/2 - 2954 - kaple Nejsvětější Trojice 
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 18333/2 - 2955 - kaple výklenková sv. J. Nepomuckého 

 25062/2 - 2590 - boží muka 

 36351/2 - 3115 - Květenská štola, portál 

 32070/2 - 2843 - Dědičná štola císaře Josefa II, portál 

 

 TŘEBSKO 

 32337/2 - 2957 - kostel Nanebevzetí P. Marie 

 36270/2 - 2958 - fara čp. l 

 

 

 VIŠŇOVÁ 

 24639/2 - 2595 - kostel sv. Kateřiny, areál 

       /1 kostel sv. Kateřiny 

       /2 hřbitovní zeď kostela 

       /3 žulový kříž před kostelem 

 

50371/2-4420 -  fara čp. 55  

 

VOJENSKÝ ÚJEZD BRDY 

39520/2 - 2960 - hrad Valdek, zřícenina, areál 

       /1 hrad 

       /2 předhradí 

 3057 – hradiště  Drštka   

 

 VOLTUŠ 

 26079/2 - 2630 - hradiště "Třemšín" 

 

 VOLTÝŘOV 

 28595/2 - 2632 - hradiště "Žíkovec" 

 

 VRANOVICE 

 38029/2 - 2633 - tvrziště "Melichárek" - archeologické stopy 

 36716/2 - 3117 - tvrziště "Vranovická hůrka"  - archeologické stopy 

 54881/2 - 4464 - výklenková kaplička    

 

 VŠEVILY 

 14358/2 - 2600 - kaple sv. Jana Nepomuckého 

 

 VYSOKÁ U PŘÍBRAMI 
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 35172/2 - 2602 - zámek čp. 69, Památník Antonína Dvořáka, areál 

       /1 zámek 

       /2 pomník A.Dvořáka 

       /3 zámecký park 

 

 30368/2 - 2603 - rodinná vila Rusalka čp. 16, areál 

       /1 vila Rusalka 

       /2 park a zahrada s ohradní zdí 

 

  VYSTRKOV 

 47062/2 - 2618 -  výšinné opevněné hradiště “Hradiště (Valy)” – archeologické stopy 

 

 ZALUŽANY 

 24492/2 - 2609 - zámek čp. 1, areál 

       /1 zámek 

       /2 zámecký park 

       /3 socha sv. Vavřince 

       /4 socha sv. Floriána 

 32212/2 - 2963 - židovský hřbitov 

 38962/ - 2610 - soubor soch 

       /1 socha sv. J. Nepomuckého 

       /2 socha sv. Anny s P. Marií 

 kostel sv. Karla Boromejského (jen mobiliář) 

 

 ZBENICE 

 31495/ 2 - 2964 - zámek 

 14481/ 2 - 2435 - kaplička 

 15096/2 - 2436 - socha sv. J. Nepomuckého 

 

 ZDUCHOVICE 

 30459/2 - 2965 - zámek s kaplí sv. Norberta, areál 

      /1 zámek s kaplí 

      /2 zámecký park 

 16107/2 - 2966 - socha sv. J. Nepomuckého 
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Městské památkové zóny 
 

1) Březnice (1990) 
 

2) Rožmitál pod Třemšínem (1990) 
 

 

Památková ochranná pásma 
 

1) Březnice – ochranné pásmo zámku (1982) 

 

2) Příbram – ochranné pásmo národní kulturní památky – areálu chrámu Panny Marie – Svatá Hora        

                    (1987) 

                   - ochranné pásmo pro dochování prostředí areálu nemovité kulturní památky kostela sv.  

                    Jakuba Staršího (1996) 

                   -ochranné pásmo pro dochování areálu nemovité kulturní památky dolu Ševčiny, areálu  

                    dolu Vojtěch a strojovny dolu Anna (1996) 

 

Vesnické památkové rezervace a zóny 

 

1) Drahenice – památková rezervace se souborem lidové architektury (1995) 

2) Drahenice – Račany – památková zóna se souborem lidové architektury (1995) 


