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14. - 21.9., Mírové náměstí

Městské slavnosti 
Hlavní scéna Mírové náměstí
sobota 14. 9.
ZUŠ DAY
Po celé odpoledne aktivity výtvarného oboru 
poblíž podia
14:00 Vystoupení žáků literárně 

dramatického a tanečního oboru
15:00 Vystoupení pěveckého sboru a sólistů 

hudebního oboru
16:00 Blok moderní populární hudby
17:00 Koncert kapel a sólistů hudebního oboru
20:00 Zahájení slavností - slovo starosty 

a dalších hostů
20:30 Videomapping – audiovizuální projekce 

na budově Kalicha
20:45 Ohnivá, světelná, taneční a pohybová 

show Funky Dangers + Vox Luminas
21:00 Ohnivá a světelná show Vox Luminas
21:15 Videomapping – audiovizuální projekce 

na budově Kalicha (repríza)

neděle 15. 9.
11:00 Vystavení relikviáře sv. Ludmily  
 v kostele sv. Ludmily
13:30 Řazení na průvod (ul. V. Dominikánská)
15:00 Slavnostní defilé – velkolepý průvod
 Litoměřičanů (z Dlouhé ulice na náměstí)
16:30 Předání poselství příštím generacím
16:45 Pokus o zápis do České knihy rekordů 
o nejpočetnější přípitek vínem (skleničky s 
sebou, případně lze zakoupit za 100,- Kč)
17:00 Vladimír Hron – koncert
18:00 Mše svatá v kostele sv. Ludmily
20:00 Rosťa Pechoušek Band

- Celým dnem slovem i písní provede 
moderátor, zpěvák, komik a imitátor 
Vladimír Hron  

- Prezentace partnerských měst Míšně, 
Fuldy a filipínské ambasády         

- Ukázky původní metody opracování 
dřeva na opravu krovu věže Kalich 

-  Speciály místních podnikatelů
-  Upomínkové předměty
-  Dětské zóny

pondělí 16. 9.
15:00 13. století = Založení města Přemyslem 

Otakarem I. (ZŠ Ladova)
16:00 Vystoupení taneční skupiny Funky 

Dangers
16:15 14. století = Rozšíření města a darování 

vinic městu Karlem IV. (Lingua Universal)
17:15 Vystoupení taneční skupiny Funky 

Dangers
17:30 15. století = Zapojení města do 

husitských válek, neúspěšné obléhání 
Janem Žižkou (ZŠ Masarykova)

18:45 Plechovanka – dechovka
20:45 Áda Škarda Band – jazz a swing

úterý 17. 9.
15:00 16. století = Renesance, působení 

italských architektů, stavba domu 
U Kalicha (ZŠ B. Němcové)

16:00 Vystoupení taneční skupiny DMC 
revolution

16:15 17. století = Založení litoměřického  
biskupství (ZŠ U Stadionu)

17:15 Vystoupení taneční skupiny DMC 
revolution

17:30 18. století = Založení litoměřického 
pivovaru (Gymnázium J. Jungmanna)

18:45 Camna – country, bluegrass, skotské  
a irské tradicionály

20:45 Od plotny skok – dámská bluegrassová 
kapela

středa 18. 9.
15:00 19. století = Založení první české 

soukromé školy v Litoměřicích (ZŠ 
Havlíčkova)

16:00 Taneční vystoupení K.R.A. Litoměřice 
(tanec s dětmi v šátku)

16:15 20. století = Vyhnání Čechů na začátku  
a vyhnání českých Němců po konci II. 
světové války (ZŠ Na Valech)

17:15 Taneční vystoupení K.R.A. Litoměřice 
(tanec s dětmi v šátku)

17:30 Páni kluci – chlapecký pěvecký sbor
18:45 Páni z Kalicha – mužský pěvecký sbor
19:45 Pepek a Námořník – indie folk, 

underground
20:45 Nestel Postel – poprock s prvky ska 

a punku

čtvrtek 19. 9.
19:30 Velký letní koncert Litoměřického 

festivalového pěveckého sboru 
s Teplickou filharmonií

další zážitky
14.–21. 9. Sklářská pec (Muzeum křišťálový 
dotek), ukázky práce se sklem, možnost vlastní 
tvorby na Mírovém náměstí
14.–21. 9. Zabijačkové hody (U Zlatého bažanta)
18. 9.  Barmanská show (Mírovo 10 café & bistro)
19. 9.  Burgerfest (Mírovo 10 café & bistro)
20. 9.  Porcování tuňáka (Radniční sklípek)
Časy vystoupení jsou orientační

pátek 20. 9. - Vinobraní
Hlavní scéna Mírové náměstí
16:00 Varmužova cimbálová muzika
19:00 Ivan Hlas Trio
21:00 Michal Hrůza
22:30 Timbre music
Historická scéna Mírové náměstí
16:00 Rytířské turnaje, žonglérské kousky, 

bujaré tance, ohňové kejklování ad. –21:00

Hradní nádvoří
16:00 Vystoupení Základní umělecké školy 
Litoměřice –20:00

Dominikánské náměstí
16:30 EXPLOSIVE STAGE – downtempo, house, 
dnb a další –24:00

Divadelní nádvoří
16:00 Přijel cirkus – odpoledne plné cirkusové 
zábavy – kejklíři, provazochodci, škola 
žonglování, pohádky, ohně a jiná cirkusová 
skotačení –21:00   

Parkoviště U Hvězdárny
Kolotoče, střelnice a pouťová zábava

sobota 21. 9. - Vinobraní
Park Václava Havla
10:00 Jarmark babího léta

Hlavní scéna Mírové náměstí
10:00 OH Band
13:00 Kamelot
15:00 PRŮVOD
16:00 Pokáč
17:30 Michal Kindl
19:30 Ewa Farna
20:30 Ohňostroj
21:00 George Michael Freedom Project

Historická scéna Mírové náměstí
11:00 Šermířská utkání, vzpomínky válečné, 
komedianti na rynku, gotické tanečky, 
žoldnéři krále, rytířský turnaj o královnu 
vinobraní a další –21:00

Hradní nádvoří
16:00 No outsiders jazz&swing
18:00 Áda Škarda Band
20:00 Poutníci

Dominikánské náměstí
16:30 EXPLOSIVE STAGE – downtempo, house, 
dnb a další –24:00

Divadelní nádvoří
12:00 Přijel cirkus – odpoledne plné cirkusové 
zábavy – kejklíři, provazochodci, škola 
žonglování, pohádky, ohně a jiná cirkusová 
skotačení –21:00 

Parkoviště U Hvězdárny
Kolotoče, střelnice a pouťová zábava + ZOO 
koutek se zvířátky k pomazlení a jízdy na 
konících
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Slovo hejtmana
a starosty

Vážení návštěvníci královského města, 

zdravím prostřednictvím těchto řádků nejen vás, ale také obyvatele tohoto překrásného 
regionu. Je opravdu neuvěřitelné, že můžeme společně oslavit takto významné jubileum, 
které město Litoměřice slaví. Postavilo se za ta staletí různým překážkám a nástrahám, 
historickým událostem, které měnily dějiny. Stačí jedna jediná návštěva města a vidíte, jak 
město za těch 800 let jen a jen vzkvétá. Nejde ale o významnou historickou událost jen pro 
Litoměřice, ale pro celý Ústecký kraj a také republiku. Jsem rád, že se nám historie spojila 
a že jsme právě v Litoměřicích vloni oslavili výročí 100 let od vzniku první republiky a nyní 
můžeme mladším generacím připomenout další jubileum. Vedení města připravilo řadu akcí 
a já už nyní vím, že si několik z nich nenechám ujít, abych mohl všem rodákům, přespolním 
i novým obyvatelům popřát, aby město bylo takovou chloubou kraje, jakou je dnes. 

Hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček 

Milí Litoměřičané, 

Zahrada Čech, vstupní brána do Českého středohoří, perla Ústeckého kraje. Tak lidé nazývají 
naše krásné Litoměřice. Přiznám se, že jsem na ně hrdý. V letošním roce si připomínáme 800. 
výročí založení města, které prošlo různými etapami vývoje. Zažilo krásné chvíle rozmachu, 
období, kdy zde pod rukama věhlasných architektů rostly skvostné budovy.  Nevyhnuly se 
mu ale ani hrůzy 30leté války, nacismu a bombardování na konci 2. světové války. Litoměřice 
skutečně prožily „Osm století příběhů“. Jejich dějiny psaly takové osobnosti jako Přemysl 
Otakar I. nebo král český a císař římský Karel IV. Do historie města se nesmazatelně zapsali 
další velikáni jako Josef Jungmann nebo Karel Hynek Mácha. 

Památky, které nám naši předci zanechali, pečlivě udržujeme a město s citem rozvíjíme. 
Za posledních dvacet let se nám podařilo zrealizovat více než stovku projektů v hodnotě 
přesahující čtyři miliardy korun. Zmíním alespoň ty největší – stavbu domova pro seniory, 
přeměnu zchátralého gotického hradu v kulturní a konferenční centrum, modernizaci zimního 
stadionu, autobusového nádraží, nový park Václava Havla apod. Díky vstřícnosti Ústeckého 
kraje máme nový most přes Labe, díky příkladné spolupráci se SŽDC pak i krásné horní vlakové 

nádraží. Jiráskovy sady byly v celorepublikovém klání označeny Parkem roku. Věřím, že i následující generace ocení stopy, které 
v Litoměřicích zanecháme. 

Monsignor biskup Jan Baxant požehnal letošnímu roku oslav. Užijme si je společně, važme si jeden druhého, ale i faktu, že žijeme 
nejen v krásném městě, ale i v době nepoznamenané bídou a válečnými konfl ikty. 

                                                                                                    Váš Ladislav Chlupáč

Velká vstupní brána v Dlouhé ulici vystavěná armádou, koupání provinilců v kašně a zábava. Tak s láskou vzpomínají na oslavy 
750 let města ti, co je zažili. Za zapůjčení prvních dvou snímků, na kterých vidíme krále Karla IV. při průchodu pompézní branou, 
děkujeme Josefu Rotterovi. Na posledním snímku je Ing. Petr Sedláček v roli p. Jana Zajíce z Bezdružic spolu s paní Naděždou 
Sedláčkovou. Slavnosti podle pamětníků probíhaly v duchu pohrdání okupačními vojsky, kdy režisér p. Abrt v roli Karla IV. prohlásil: 
“Nebojme se nebezpečí ze všech světa stran, český národ nikdy nezahyne.”

14. - 21.9., Mírové náměstí

Městské slavnosti 
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Litoměřice, německy stále živě 
Leitmeritz, patřily od počátků 
k  nejvýznamnějším městům nejen 

v  severozápadních Čechách. Úrodné 
údolí řeky Labe lákalo ke svému osídlení 
již od mladší doby kamenné a výhodná 
poloha předurčila Litoměřicím vývoj 
v místo obchodu a řemesla.

Jak to všechno bylo…
Ve 4. – 1. stol. př. n. l. se zde usídlili 
Keltové, kteří jsou postupně vytlačování 
Germány. Od poloviny 7. do konce 
8.  století, v  závěrečné fázi stěhování 
národů, přichází slovanské osídlení. 

V  průběhu 10. století připojil Boleslav 
I.  území Litoměřic pod přemyslovskou 
zástavu. Na místě nejstaršího osídlení, 
dnes zvaném Dómský pahorek, vznikl 
mocný hrad s  kostelem sv. Jiří, jenž 
přebral úlohu strážce kraje po starším 
Hrádku u Velkých Žernosek. Od 13. století 
toto místo původního hradiště dostalo 
nový název – Hora sv. Štěpána. Dodnes 
nám na Dómském náměstí pyšně stojí 
barokní katedrála sv. Štěpána, která 
byla přestavěna z původně románského 
kostela sv. Štěpána při založení 
litoměřické kapituly Spytihněvem II.

Zakládací listina této kapituly z  roku 
1057 je nejstarším dochovaným 
úředním dokladem našeho státu a 
originál listiny je uložen v  místním 
archívu. Díky této listině rovněž 
víme, že se zde již pěstovalo víno. 
Tradice pěstování vinné révy je tedy 
v  Litoměřicích skoro tisíciletá. Kromě 
práva na poplatky z  cel, a to jak po 
vodě, tak po souši, získala kapitula 
i řadu vesnic. Z  Litoměřic se stává 
centrum vzdělanosti a  křesťanství. Od 
10. století v okolí hradu vznikají osady 
a velmožské dvorce, které postupem 
času začnou utvářet středověké právní 
město. Zajímavá je také litoměřická 
keramika nalezená v místech hradiště. 
Je totiž velice podobná keramice 
z  jižní Moravy. Není vyloučeno, že 
mezi prvními řemeslníky byli také 
Moravané, kteří po pádu Velké Moravy 
našli své místo právě zde, pod stínem 
Českého Středohoří, na soutoku řek 
Labe a Ohře.

13. století – proměna v město
V  té době je důležitý dvůr velmože 
Hroznaty, zakladatele tepelského 
kláštera. Tento dvůr měl být poblíž 
dnešního kostela Zvěstování Panny 
Marie. Ke klášteru v  Teplé se váže 
listina papeže Honoria III. z  roku 

1219, která se přímo vztahuje 
i k Litoměřicím a díky níž dnes slavíme 
výročí 800 let. Listina obsahuje 
ochranné privilegium, vztahující se na 
majetek kláštera v Teplé, který má své 
majetky i v Litoměřicích. Uvádí se zde: 
„Také dvůr na Nové Hoře nad Labem se 
vším příslušenstvím“ („curtim etiam 
Novi Montis super Albiam“). Tato Nová 
Hora, v  okolí Hroznatova dvora, začíná 
být protiváhou areálu hradiště na 
Dómském pahorku a během let 1219–
1228 se promění ve vrcholně středověké 
město, patřící mezi nejstarší u  nás.

V  roce 1228 byl v  listině Přemysla 
I. a Václava I. poprvé užit termín „Villa 
Lutumeric“. V  těchto dobách v  r. 1227 
a  1233 je připomínán i  litoměřický 
trh. Lze tedy odvodit, že v této době již 
existovala sídelní struktura nejtěsněji 
přiléhající kolem dnešního Mírového 
náměstí. V  podstatě tak, jak město 
známe dnes.

Bohužel, jako u většiny nejstarších 
středověkých měst nejspíše nevznikla 
zakládací listina. Dochoval se text 
listiny pro městský kostel Všech 
svatých, zmiňovaný k  r. 1235, dále 

Příběh první 

Litoměřice – 13. století

Ideální rekonstrukce osídlení okolo roku 1200 před vznikem právního města. 
Převzato z Dějin města Litoměřic
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byly založeny řádové kláštery. Minoritů 
(1233), Dominikánů (1239) a Křížovníků 
s červenou hvězdou (1257).

Litoměřice byly opevněným areálem 
s  dřevěnými domy kolem náměstí. 
První kamenné domy se začaly stavět po 
2. polovině 13. století. Nejstarší písemné 
zmínky o  litoměřických hradbách 
pak pocházejí z  r.  1257. V  tomto nově 
zbudovaném městě bylo vystavěno asi 
100 až 150 domů a poprvé se objevuje 
i jméno rychtáře Lutolda a radních. Právě 
Lutolda, který je připomínán ještě roku 
1234, lze považovat za lokátora Litoměřic, 
který vyměřil jednotlivé parcely, sehnal 
osadníky a zajistil základní funkce 
města. V  letech 1250 město již zřejmě 
mělo vlastní pečeť, jejíž nejstarší otisk 
pochází z  r. 1262, a dochovaný typář 
(samotné těleso pečeti), který vznikl 
kolem r. 1280. Za zmínku také stojí, že 
se Litoměřice v  letech 1247–1249 staly 
oporou králi Václavovi I., když země byla 
rozdělena válkou mezi ním a jeho synem 

Přemyslem Otakarem II. Severní Čechy 
se staly Václavovou pevností a vedení 
města Litoměřice bezpochyby patřilo 
mezi jeho stoupence. Je to první případ, 
kdy se na našem území obě strany opírají 
o svá nově vytvořena právní města.

Závěr
Litoměřice žijí řemeslem a obchodem 
po Labské stezce. Za hradbami se 
pěstuje vinná réva a ve městě stojí 
i mincovna. Roku 1298 je při farním 
kostele zřízena škola. Pro měšťany platí 
zvláštní právo, nazývané magdeburské, 
později litoměřické. Litoměřice totiž 
byly odvolací stolicí pro všechna 
města v  Čechách, která se řídila tímto 
právem. Odvolacím soudem pro samotné 
Litoměřice byl Magdeburg. Litoměřice 
tak získávají další řadu výsad a privilegií. 
Po Praze mají větší význam než téměř 
jakékoliv jiné královské město v Čechách.

1057 založení kapituly

1218 kapitula si od krále potvrzuje 
majetek

1219 zmínka o nově vznikajícím městě

1227 připomínán je litoměřický trh

1233  založen byl minoritský klášter 
s kostelem sv. Jakuba

1234 zaznamenána nejstarší zpráva 
o litoměřických měšťanech

1235 král Václav I. daroval kostelu Všech 
svatých desátek z rychty a soudních 
poplatků a potvrdil mu předem 
všechna darování

1237 král Václav I. dává zvláštní zásluhy 
rychtářovi Lutoldovi

1249 král Václav pobývá v Litoměřicích

1257 zaznamenána nejstarší zmínka 
o litoměřických hradbách

1251 poprvé zmíněna litoměřická pečeť

1262 Přemysl Otakar II. udělil městu 
výsadu magdeburského práva

1266 Přemysl Otakar II. pobývá 
v Litoměřicích

1297 doložena funkce purkmistra

1297 město zničil požár

Obr. 2:
Kostel sv. Štěpána, dnes barokní katedrála, byl 
založen knížetem Spytihněvem II. v roce 1057 
při založení litoměřické kapituly. Nejstarší 
křesťanskou svatyní byl však pravděpodobně 
kostel sv. Jiří, který byl ve zchátralém stavu 
zbořen r. 1876. Zdroj: Dějiny města Litoměřic

Pečeť Litoměřic,
cca z roku 1280

Kapitulní znak.
zdroj: wikipedie

Obr. 1 (viz mapka vlevo):
Kostel sv. Jiří je nejstarším kostelem 
v Litoměřicích. Vznikl pravděpodobně v 10. st. 
jako dřevěná stavba. Přelom 10. a 11. stol. 
stavba kamenného kostela, přelom 11. a 12. stol. 
stavba nové a větší budovy. Zdroj: Dějiny města 
Litoměřic
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Vláda Jana Lucemburského 
a  následně jeho syna Karla IV. 
znamenala pro město další rozvoj. 

Díky své strategické poloze na Labi 
byly Litoměřice důležitým obchodním 
městem, což jim přinášelo významné 
benefi ty. Mezi lety 1351–1359 došlo 
k  rozšíření samotného města uvnitř 
hradeb a zřízení nových vinic.

Na počátku vlády lucemburské dynastie 
město prosperovalo. Litoměřice se 
od svého založení postupně staly 
významným přístavištěm na Labi. 
Procházela jimi labská obchodní stezka 
a nedaleko také stezky žitavská a srbská. 
Litoměřice získaly i právo nuceného 
skladu – to znamenalo, že všichni 
obchodníci projíždějící Litoměřicemi 
museli své zboží na určitou dobu 
uskladnit zde a zároveň ho i nabízet 
k prodeji. Teprve poté mohli pokračovat 
ve své cestě. Proto jsou v  Litoměřicích 
tak rozsáhlá sklepení. Nejvýraznějšími 
obchodními artikly bylo převážně obilí, 
víno, sůl a kožešiny. K  roku 1329 se 
dozvídáme o krámech řezníků, pekařů 
a ševců. Masných krámů bylo 40, z čehož 
můžeme soudit, že v  Litoměřicích se 
obchodu opravdu dařilo. Těm, kteří 
chtěli šidit, hrozily přísné tresty. Stalo 
se např., že řezník, který opakovaně 
prodával špatné maso, byl z  města 
vypovězen.

Protože Litoměřice byly město 
královské, měli na jejich rozvoj přímý 
vliv i samotní lucemburští panovníci. 
Jak již bylo zmíněno, doba vlády Jana 
Lucemburského a Karla IV. byla pro město 
dobou dalšího rozkvětu a prosperity. 
V této době došlo k přenesení královského 
hradu z Dómského pahorku do míst, kde 
stojí dnes. Karel IV. Litoměřice rozšířil 
o  prostor dnešní Velké Dominikánské 
a Dlouhé ulice. Zároveň 7. května 1359 
daroval litoměřickým měšťanům vrch 
Radobýl a okolní pozemky, aby zde byly 
zřízeny vinohrady s tím, že každý desátý 
sud vína, známého jako “litoměřické”, 
bude odevzdán do “králova domu” 
(tedy jako desátek). Ve městě se vařilo 
i pivo, které však proslulo svou špatnou 
kvalitou, což dokazuje i pasáž z  díla 
Podkoní a žák: ”Jediť kyselo as húby 
zapíjejíc litoměřickým pivem, jež vždy 
smrdí bahnem a dýmem”. Navzdory 
špatné kvalitě piva se Litoměřičtí 
často, dlouho a bujaře veselili. A to 
takovým způsobem, že se to začalo 
podepisovat i  na zadlužování měšťanů 
i ekonomickém oslabení města. Proto 
i takový velký milovník dobrého pití, 
jakým byl Václav IV., musel sáhnout po 

restrikci a svou listinou omezit délku 
oslav při svatbách či křtinách a stanovit 
maximální počet hostů. 

Náznaky blížící se reformace pak 
můžeme najít i v Litoměřicích, kde byla 
v  roce 1400 zakázána hra v  kostky. Čas 
skutečných a velkých reforem měl však 
teprve přijít. 

Příběh druhý

14. století – Lucemburkové

Litoměřice – právní město. Vrcholně středověká městská aglomerace. Kartografi cká rekonstrukce 1 : 10 000

Erb Lucemburků

„My Karel IV., z Boží milosti římský 
císař, vždy rozmnožitel říše, a král 
český vyznáváme veřejně a známo 
činíme touto listinou všem těm, 
kteří uvidí, uslyší a budou číst, že 
kvůli obecnému užitku měšťanů 
a města Litoměřic společně, 
našim věrným, milým, kmetům 
a přísežným tamtéž dovolujeme 
a přejeme s obzvláštní milosti , 
aby mohli a měli horu, která se 
nazývá Radobýl a k tomu svahy, 
které jsou kolem položeny, zdělat 
na vinice….“ Výňatek z listiny 
Karla IV., datované r. 1359 Praha.
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1300 Václav I. dovolil platit měšťanům 
poloviční berni

1308 Jindřich Korutanský povolil, aby 
měšťané Litoměřičtí užívali práv 
a svobod, které jim propůjčili jeho 
předchůdci

1314 doloženo právo skladu obilí

1319 Jan Lucemburský daruje městu 
některé pozemky, aby je rozprodalo 
a výtěžek použilo na opravu hradeb

1324 Litoměřice se staly odvolací stolicí 
magdeburského práva v Čechách

1325 Jan Lucemburský potvrdil měšťanům 
všechna práva a svobody

1349 Karel IV. zřídil kapitulní děkanství

1352 Karel IV. rozhodl spor měšťanů 
litoměřických s mělnickými 
o plavbě po Labi

1359 Karel IV. povolil kmetům a konšelům 
města Litoměřic, aby na hoře 
Radobýlu a na okolních stráních 
zakládali vinohrady, poté co tyto 
stráně rozměří a rozdají nebo 
prodají

1372 Karel IV. dal měšťanům a obyvatelům 
právo svobodného nakládání 
s majetkem ve městě i mimo město

1373 Karel IV. osvobodil Litoměřické od 
placení cla v Permě (Pima)

1381 Václav IV. svěřil rychtáři, přísežným 
a měšťanům města Litoměřic úřad 
popravy v distriktu litoměřickém

1384 Václav IV. přeložil výroční trh 
ze sv. Jakuba na Den všech svatých

1387 kdy Václav IV. dal „zchátralý“ 
litoměřický hrad v léno mincmistru 
Kunátu Kaplířovi ze Sulejovic

1391 Václav IV. povolil Litoměřickým 
vybírat z každé lodi, z níž nebude 
zboží vyloženo k prodeji ve městě, 
clo 30 zlatých

1397 Václav II. si vyhradil právo rozšířit 
hrad a okolní hradby

Litoměřice – právní město. Vrcholně středověká městská aglomerace. Kartografi cká rekonstrukce 1 : 10 000

Součástí zrekonstruovaného hradu je i gotická kaple s dochovanými artefakty.

Prameny

Při zpracování textů týkajících se 
historie města Litoměřice bylo využito 
následujících pramenů:

Oldřich KOTYZA, Já n SMETANA, Jindř ich 
TOMAS a Miroslava BENEŠ OVÁ , Dě jiny mě sta 
Litomě ř ic (Mě sto Litomě ř ice, 1997)

Karel KUČA, Průvodce po Dómském náměstí 
v Litoměřicích. Litoměřice: Biskupství 
litoměřické, 2011

Jitka VOLKOVÁ , Litomě ř ice a jejich bá sní k.
Litomě ř ice: Okresní  vlastivě dné  muzeum 
v Litomě ř icí ch, 1984.

Historický atlas měst České republiky.
Redaktor Petr VOREL. Praha: Historický 
ústav AV ČR, 1995.

Sechzig Jahre „Leitmeritzer Zeitung“ 1871-
1931. Leitmeritz: K. Pickert, 1931.

Státní oblastní archív v Lovosicích.
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Příběh třetí

15. století – Doba husitská

Dramatické události období 
husitských válek, zahalené do 
všudypřítomného roucha gotiky, 

zasáhly i jedno z  nejvýznamnějších 
královských měst v  zemi, Litoměřice. 
Ty dlouho zůstávaly oporou katolické 
církve a zdejší měšťané neváhali ještě 
na začátku 20. let 15. století trestat na 
hrdle ty, kteří se přihlásili k  víře „pod 
obojí způsobou“, tedy utrakvistům – 
husitům. Ve věži u Michalské brány byla 
vězněna skupina husitských stoupenců, 
která byla popravena zvlášť krutým 
způsobem – utopením v  Labi. Zatímco 
Litoměřice byly v  rukou katolíků, 
přibývalo měst ovládaných husity, mezi 
nimiž byla i Praha. Z těchto měst uprchlo 
množství katolických duchovních a více 
než stovka našla útočiště v Litoměřicích. 
Protihusitská nálada začala s  nově 
příchozími sílit. Zcela potlačit šíření 
husitských ideálu se však nepodařilo.

Svůj podíl na tom měl i kapitulní 
probošt (nejvyšší církevní úřad kapituly), 
kterým byl Zdislav ze Zvířetic, Husův 
přítel a  velký zastánce jeho reformních 
myšlenek, jenž byl u katolické církve 
veden taktéž jako jeden z  předních 
stěžovatelů na neutěšený stav církve. 
V únoru roku 1421 situace byla vyhrocena 
natolik, že katoličtí měšťané napadli 
a pobořili budovu proboštství. Zdislavovi 
se podařilo včas uprchnout do Saska.

V těchto letech byla i snaha utvořit 
z Litoměřic opěrný bod katolické strany. 
To prosazoval i král Zikmund, který 
v litoměřickém hradě pobýval v prosinci 
r. 1420. Věci se však vyvinuly zcela 
odlišně, než katolíci zamýšleli, neboť 
s Litoměřicemi své plány měli i husité. 
Jan Žižka, který si byl dobře vědom 
důležitostí Litoměřic, zahájil roku 1421 
tažení na město. Jeho útok byl odražen, 
ale Litoměřice se v  důsledku těchto 
událostí poddaly Pražanům, přistoupily 
na čtyři artikuly pražské a 19. května 1421 
se připojily k pražskému svazu husitských 
měst. Zachránily se tak před Žižkovým 
pleněním. Hned na to nechal Žižka 

vybudovat nad Třebušínem hrad Kalich. 
Litoměřičtí zůstávali ve styku s Pražany 
do roku 1427, poté se začali přiklánět 
k radikálnější straně – svazu žateckému. 
Postupná radikalizace postojů Litoměřic 
vedla nakonec až k  tomu, že se zdejší 
bojové oddíly zúčastnily v  roce 1434 
bitvy u Lipan na straně pokračovatele 
zemřelého Jana Žižky, Prokopa Holého. 
Válečné události a absence panovníka 
z Litoměřic učinily samostatný politicky 
aktivní celek, jehož představitelé se 
účastnili zemských sněmů a podíleli se 
na řízení země.

Za Jiřího z  Poděbrad začal opět 
ožívat zahraniční obchod po Labi, 
což Litoměřicím umožnilo zacelit 
rány po husitských válkách a dál se 
ekonomicky rozvíjet. K  rozvoji zajisté 
napomohla i  výstavba stálého mostu 
přes Labe roku 1452. V  druhé polovině 
15. století se Litoměřice staly součástí 
soupeření šlechty a královských měst, 
která nikterak nemínila ustoupit tlaku 
šlechticů, hledajících nové zdroje 
příjmů. Litoměřice patřily mezi města 
většinově utrakvistická a na nejstarší 
mapě Čech z  r. 1518 jsou vyznačeny se 
symbolem kalicha.

Věž Kalich bývá za 
symbol husitství 
pouze pokládaná. 
Symbolizuje však 
víno. 

1405 Václav IV. povolil 
purkmistru, radě 
i vší obci města 
Litoměřic vybírat 
od obyvatel v městě 
usedlých ungelt 
z obilí koupeného 
nebo prodávaného

1421 Zikmund Lucemburský 
odpustil měšťanům 
vinu, které se 
dopustili tím, že 

proboštovi Zdislavu 
ze Zvířetic, jenž byl 
přívržencem strany 
husitské, zbořili dům 
na litoměřickém 
předměstí

1421 město se poddalo 
Pražanům, 
a přistoupilo ke 
čtyřem artikulům

1429 radikální husité se 
zmocnili vlády

1436 Zikmund 
Lucemburský 
potvrdil purkmistru, 
konšelům, 
přísežným i 
vší obci města 
Litoměřic všechna 
privilegia udělená 
předešlými českými 
králi, zejména 
potvrzovací list 
krále Karla IV. na 
soudní imunitu, 

magdeburské právo 
a některé vesnice

1452 byl postaven první 
most přes Labe

1454 Ladislav Pohrobek 
povolil Litoměřickým 
za služby, které 
Koruně české 
ustavičně prokazují, 
vybírání cla na 
mostě, který byl nově 
vystavěn přes Labe

1498 Vladislav II. 
Jagellonský vysadil 
purkmistru, 
konšelům a vší obci 
města Litoměřic 
clo v branách na 
opravování města 
a silnic

1499 Vladislav II. 
Jagellonský daroval 
městu zpustlý hrad

 Část grafi cké výzdoby Klaudyánovy mapy z r. 1518 zobrazuje vůz tažený dvěma 
spřeženími na opačné strany. V této symbolice můžeme spatřit rozdělenou 
společnost katolíků a protestantů.

(Dějiny města Litoměřic)
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Příběh třetí

15. století – Doba husitská
Příběh čtvrtý

16. století 

Gotiku postupně střídá renesance. 
Přestože politická situace není 
příliš příznivá a v průběhu století 

spíše kolísá, nebrání nic rozkvětu města. 
Zejména po stránce kulturní Litoměřice 
dosahují svého největšího rozmachu.

Rostoucí ambice měst a stavovské 
uspořádání státu bylo něco, s  čím 
nová habsburská dynastie rozhodně 
nesouhlasila. Mocenský boj vyústil 
až v  první stavovské povstání, jehož 
se Litoměřičtí samozřejmě stali 
součástí a jehož předposlední dějství 
se v  Litoměřicích i odehrálo. Spolu 
s ostatními městy byly tak panovníkem 
potrestány i ony, čímž vzaly za své 
jejich přes sto let trvající ambice, že se 
budou podílet na správě země, a které 
vrcholily velkolepou výstavbou radnice 
v renesančním stylu.

Přesto v  tomto století město zažilo 
nevídaný rozvoj – na základě válečných 
zkušeností bylo přestavěno opevnění, 
včetně „parkánů“, kdy starší gotické 
hradby byly doplněny o vnější hradbu 
s  množstvím hradebních bašt, z  nichž 
některé můžeme obdivovat dodnes. Bylo 
rozšířeno pozemkové vlastnictví města 
o další obce v okolí, vystavěn vodovod a 
do města přišla řada italských mistrů, 
kteří se začali podílet na renesanční 
přestavbě Litoměřic, například výstavby 
slavného domu „U Černého orla“ či domu 
„U Kalichu,“ který střechou ve tvaru 
číše na víno odkazoval na úřad svého 
majitele – purkmistra hor viničních. 
V  roce 1549 se souhlasem panovníka 
vznikla nová latinská škola a velkou 
zajímavostí, která rozhodně stojí za 
zmínku, se v  tomto století stala pitva, 
která se uskutečnila v  roce 1577 jako 
vůbec první v  českých zemích. Také 
proto sem v  roce 1600 přijel slavný 
lékař Jan Jessenius, jenž je znám právě 
pro své první veřejné provedení pitvy 
v  témže roce na Rečkově koleji Karlovy 
univerzity v Praze.

Kromě nástupu a postupného vzmachu 
renesance, což vedlo, i za přičinění 

výše zmíněných italských mistrů, 
k  výrazné vnější proměně tváře 
města, rostlo významnou měrou také 
bohatství měšťanů. Lze konstatovat, 
že město dosáhlo svého vrcholu. V této 
době mělo dokonce dvojnásobně 
více vinic, než je tomu dnes. Bohatí 
měšťané si nechávali stavět nové 
kamenné domy, které jsou dodnes 
pýchou města. Hned na začátku století 

Litoměřičtí přistoupili k  rozsáhlým 
opravám a  modernizaci městského 
opevnění. Po velkém požáru města 
roku 1537 byla postavena jedna 
z  dnešních dominant Litoměřic – 
kamenná radnice, dnešní budova 
muzea, která se v  roce 1547 stala 
svědkem soudu krále Ferdinanda  I. 
s odbojnými stavy.

1537 požár zničil skoro celé město

1545 dokončeni renesanční přestavby 
radnice

1541 byly vypleněny židovské domy

1562 Ferdinand I. přidal městu 3. výroční 
trh

1579 Rudolf II. potvrdil privilegia Ferdinanda 
I. a Maxmiliána II. z roku 1562

„Pohled na Litoměřice z r. 1581. Nejstarší veduta města je obsažena v kancionálu. 
Je namalována na dodatečně přivázaném pergamenovém listu s celostránkovou 
votivní miniaturou, na níž před Ukřižovaným klečí ženská postava, u níž 
napsaná slova vytvářejí terminus post quem pro datování jejího vzniku: 
„Kateřina, manželka Jakuba Srkala, z tohoto světa od Pána Boha skrze smrt 
povolána v středu před svatým Jiřím [= 19. dubna] léta Páně tisícího pětistého 
vosmdesátého prvního“. Nápis v kartuši „Bona fama optimum funus“ (dobrá 
pověst je nejlepší pohřeb) byl v pobělohorské době zlomyslně rozšířen o dovětek: 
„Kdyby tebe nepokazil kacíř Jan Hus“. Město v pozadí vykazuje základní rysy 
litoměřického panoramatu v přibližném pohledu od východu.“ (Dějiny města 
Litoměřic, kolektiv autorů, 1997)
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Příběh pátý

17. století

Náboženské pnutí mezi „starými“ 
kališníky a „novými“ luterány, zhoršená 
ekonomická situace, způsobená 

soupeřením se šlechtou a poklesem významu 
vodní cesty po Labi, konec starých městských 
práv a začínající národnostní (jazykové) třenice. 
To vše bylo předzvěstí neblahého stavovského 
povstání a hrůzostrašné třicetileté války, která 
na Litoměřice dolehla v  nesmírné míře. Po 
jejím skončení bylo v Litoměřicích a na jejích 
předměstích obyvatelných pouze 93 z  celkem 
597 domů, z nichž celkem 317 bylo zcela zničeno.

Pokračování rekatolizace Litoměřicím přineslo 
vznik biskupství v roce 1655, ale i příchod řady 
význačných osobností či architektů. Druhá 
polovina 17. století se nesla v  duchu raného 
baroka, které se stalo nástrojem k  zacelení 
válečných ran města, po kterých tak na konci 
století nezůstala ani jedna známka. Dynamický 
stavitelský rozmach přinesl na přelomu 17. a 18. 
století i výstavbu nového, tentokrát kamenného 
mostu přes Labe.

Třicetiletá válka
Renesanční vzestup druhé poloviny 16. století 
byl zcela utlumen hrůznou dobou 30leté války.  
Když v Praze 24. května 1618 došlo již ke třetí 
defenestraci, i  Litoměřice se připojily ke 
stavovskému odboji a město se začalo chystat 
na válku. Po bitvě na Bílé hoře, kdy stavovská 
vojska utrpěla nenávratnou porážku, ztratila 
se i naděje na vítězství. Zůstaly dvě možnosti 
– konvertovat ke katolické víře, nebo odejít 
do exilu, v důsledku čehož bohužel české země 
opouští nespočet vzdělanců i aristokratů. 
Mezi nimi byl i městský písař Pavel Stránský. 
Kvůli tvrdé rekatolizaci muselo město opustit 
přes 500 rodin a Litoměřice se po Praze 
stávají městem s největším vystěhovalectvím 
v Čechách. V roce 1626 císařský rychtář Šimon 
Petr Aulík ještě vyzval všechny, aby se vrátili, 
avšak hned nato byl publikován patent císaře, 
jenž znovu zakazoval jiné než katolické 
vyznání. Tento exodus Země Koruny české velmi 
poznamenal.

Jak probíhal samotný konfl ikt?
Až v  roce 1620 se města severozápadních 
Čech jedno po druhém vzdávají Albrechtovi 
z Valdštejna. 26. prosince téhož roku přijeli do 
Litoměřic císařští komisaři, aby ustanovili 
novou městskou radu. Roku 1621 byly Litoměřice 
i s ostatními městy odsouzeny za velezradu a 
město přišlo o svůj majetek. Od toho roku byla 
v Litoměřicích téměř neustále císařská vojska. 
Město se proměnilo v  zásobárnu katolických 
vojsk, což ho velmi poznamenalo. Litoměřice 
byly ušetřeny přímého konfl iktu až do podzimu 
1631. Tehdy se do čela protihabsburské koalice 
postavil švédský král Gustav Adolf a na 
jeho stranu se přidalo Sasko a Braniborsko. 
Čeští exulanti tak alespoň na chvíli získali 
šanci vrátit se zpátky domů, do Litoměřic. 
V listopadu 1631 vtrhla sedmitisícová armáda 

do Čech a postupně se začala zmocňovat 
měst v  severních Čechách. Do rukou jim padl 
Děčín i Ústí nad Labem. Když saské vojsko 
dorazilo do Litoměřic, spálilo most a některá 
litoměřická předměstí, mezi nimiž nechyběly 
ani Pokratice. Řádění vojsk se nevyhnuly ani 
cihelny v blízkosti Litoměřic a vinice. Poté se 
Sasové zmocnili města a na druhý den se již 
v  kostele Všech svatých konala protestantská 
mše. Jelikož Litoměřice měly po Labi přímé 
spojení s  Drážďany, byly saským vojskem 
ušetřeny, protože zde Sasové plánovali 
zřídit zásobárnu pro své vojsko, ostatně jako 
katolická strana. Litoměřice se tak měly stát 
jakýmsi zdrojem nekonečně hladové armády, 
a to „ráj Čech“ umožňoval. Sasové se však 

z Litoměřic stáhli a hned den poté bylo město 
zase obsazeno císařskými vojsky. Na nějakou 
dobu bylo v  držení katolické moci, to ovšem 
netrvalo dlouho a už v létě roku 1634 pronikli 
do Čech opět Sasové, ovšem nyní se švédskou 
pomocí. Den před bitvou stačili ještě císařští 
vojáci vydrancovat několik domů, jako by 
tušili výsledek bitvy. Poražené císařské vojsko 
ustoupilo po provizorním mostě, který za sebou 
spálilo. Město pak na výzvu švédského generála 
bez odporu otevírá svoje brány pro jeho vojsko. 
I když se Švédové chovali celkem umírněně, 
zničili několik předměstí. Lidé z  okolních 
vesnic se stali terčem drancování a mnoho 
z nich muselo hledat útočiště v kopcích Českého 
středohoří. V domě pod Bání (dnešní radnice) 

Litoměřice a hradby za 30leté války, r. 1640. zdroj: Historický atlas měst ČR, svazek č.1
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Příběh pátý

17. století

se ubytovali švédští důstojníci. V  září byla 
protestantská vojska kvůli vítězství císařských 
u německého Nördlingenu znovu nucena se 
z Litoměřic stáhnout a v tentýž měsíc se města 
opět zmocňují císařští vojáci pod velením knížete 
Lobkovice. Následovala diplomatická jednání, 
jejichž důsledkem byl Pražský mír, uzavřený 
koncem května 1635. Na krátkou dobu byly 
Litoměřice ušetřeny válečných útrap a konaly se 
zde výroční trhy. Dokonce zde roku 1638 probíhala 
jednání mezi císařem Ferdinandem III. a saským 
kurfi řtem s jeho syny.

Švédové znovu drancovali Litoměřice
Zlý osud však míru ještě nepřál, a tak přišla další 
pohroma. Už na jaře dalšího roku švédská armáda 
pod stejným velením opět vtrhla do Čech a dala 
na vědomí, že obyvatelům Čech přináší svobodu. 
Litoměřice byly znovu obsazeny protestantskými 
vojsky, tentokrát okupace trvala téměř rok (až do 
března 1640) a nenasytné vojsko z Litoměřic opět 
jen bralo nehledě na to, zda jsou protestantské 
či katolické. Švédové vydrancovali i to poslední, 
co na  litoměřických předměstí i v  samotném 
městě zůstalo. Cílem drancování se staly také 
kostely. Císařská vojska však začala Švédy porážet. 
Ti museli ustupovat. Švédský generál tušil, že 

se útoku neubrání, a tak se z města opět stáhl. 
Ovšem nyní měli Litoměřičtí zaplatit ještě vyšší 
cenu – jejich město bylo vypáleno a znovu se zde 
usazují císařská vojska.

O tři roky později město znovu ohrozili Švédové, 
tentokrát se však císařští společně s  měšťany 
rozhodli město bránit a  úspěšně. Tentokrát i sám 
císař apeloval na důležitost obrany Litoměřic. 
Opravilo se městské opevnění a  město se chystalo 
na další vpád nepřátel. Tak se také stalo a koncem 
roku 1645 stanuli Švédové již poněkolikáté 
u  Litoměřic. Obrovské švédské armádě však 
nemohlo město vzdorovat, a tak bylo opět dobyto 
a okradeno o další bohatou kořist a výpalné 
pro švédské vojsko, které postupovalo dále ve 
směru na Žatec a Louny. Rok nato již panovala 
ve městě velká potravinová nouze a šířil se mor. 
Přestože se v roce 1647 již vedla mírová jednání, 
nebyly Litoměřice ušetřeny dalšího vpádu 
Švédů, v jejichž držení zůstávaly i po podepsání 
Vestfálského míru 14. října 1648. 

Švédové z Litoměřic odešli až na podzim roku 1649. 
Měšťané oslavili nekonečně dlouho očekáváný 
mír až 24. července 1650.

1610 zrušeno litoměřické magdeburské 
právo a litoměřická kmetská stolice

1621 Litoměřice byly pro podporu 
stavovského povstání odsouzeny 
pro velezradu ke ztrátě cti, života 
a majetku

1628 Ferdinand II. potvrdil městu 
privilegia a vrátil mu majetek 
s tím, že vše platí jen pro katolíky

1629 příchod Jezuitů do města

1631-32 město obsadili Sasové

1634 města se zmocnili Švédové, znovu 
pak i v letech 1639-40

1638 bylo rozhodnuto o usazení kapucínů 
při kostele sv. Vavřince

1643 město se ubránilo švédskému 
obléhání

1645-46 Litoměřice znovu obsadili 
Švédové

1646 -47 poslední vpád Švédů

1651 Ferdinand III. potvrdil starší 
výroční trhy a přidal 4. výroční trh

1655 založení litoměřického biskupství

1663 staví se nová barokní katedrála 
místo starého kostela

1681 položen základní kámen morového 
sloupu

Karel Škréta
(1610 - 1674)

Malíř českého baroka pocházel 
z  rytířského rodu Šotnovských ze 
Zázvořic. V  r. 1627 se vydal i s  rodinou 
pryč ze země, až ho cesta v r. 1630 zavedla 
do Itálie, kde se seznámil s díly předních 
mistrů. Vzdal se rodinné českobratrské 
víry a v  r. 1635 se přes Sasko vrátil 
do rodných Čech, nyní jako katolík. 
Usadil se a žil až do své smrti v  Praze. 
V Litoměřicích namaloval v letech 1670 – 
1671 šest obrazů pro katedrálu sv. Štěpána 
a později za druhého biskupa Šternberka 
obraz Jana Křtitele.
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J estliže 18. století bývá 
považováno za století baroka, tak 
o Litoměřicích to platí dvojnásob. 

V  této době bylo zrealizováno hned 
několik významných barokních staveb 
či přestaveb – kostel Zvěstování 
Panny Marie, přestavba kostela Všech 
svatých, výstavba kostela sv. Václava, 
kostel sv. Vojtěcha či barokní špitál 
s  kaplí sv. Anny, zbořený zbytečně 
o dvě století později. Významným 
momentem pro život města pak bylo 
i spojení všech 211 právovárečných 
měšťanů roku 1720 a následné 
založení a výstavba měšťanského 
pivovaru, který se později proslavil 
svým pivem značky Kalich. Kulturní 

prostředí ve městě formovalo až do 
svého zrušení i jezuitské gymnázium. 
Avšak ani v  tomto století se válkám 
Litoměřice nevyhnuly – neustálými 
přesuny, obsazováním, rekvírováním 
a vším dalším, co s sebou válka nese, 
byly Litoměřice postiženy jak ve válce 
o rakouské dědictví v letech 1740-48, 
tak v  tzv.  sedmileté válce mezi roky 
1756 a 1763.

Založení biskupství

Když dnes přijíždíme do města přes 
Tyršův most, naskytne se nám pohled 
na skvostnou barokní mozaiku, která 
v  současnosti tvoří hlavní charakter 
města. Významný podíl na tom mělo 

také zřízení biskupství, jako nástroje 
rekatolizace v  ne příliš katolickém 
kraji. Ještě před založením biskupství 
se ve městě usídlily dva nové řády – 
kapucíni a jezuité, kteří se na barokní 
přestavbě města také nemalou měrou 
podíleli a jejichž odkaz je zde patrný 
dodnes. Jezuité okamžitě po odchodu 
Švédů započali přestavbu starého 
kostela a roku 1654 i jezuitské koleje. 
Výstavba dnešní budovy kostela 
Zvěstování Panny Marie začala až 
v  roce 1701 a roku 1759 byl starý 
jezuitský kostel zbořen. Stavba 
biskupství začala  výstavbou raně 
barokní katedrály na místě kostela 
sv. Štěpána v letech 1663–1670. Dále 

Příběh šestý

18. století - Baroko

Autorem ilustrace byl zemský měřic Johann Glocksperger (1689 – 1771 ). Vznikla v souvislosti s prvním vyměřováním pozemků 
v okolí města. Letopočet 1726, uvedený na kopii původní mapy, pořízené F. K. Steinskym r. 1726, vyznačuje zřejmě počátek této 
práce. V perspektivním zobrazení ukazuje osnovu půdorysného členění města s předměstími i okolními vesnicemi.
(Převzato z Dějin města Litoměřic)
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se pokračovalo stavbou děkanství 
a kanovnických domů. V roce 1694 byla 
dokončena stavba biskupské rezidence 
a roku 1738 pak kněžský seminář. Mezi 
tím probíhala barokizace kláštera 
dominikánů a minoritů a přestavěn byl 
i kostel Všech svatých.

Mistři architekti

Do 70. let 17. století se již podařilo 
většinu válečných škod ve městě 
opravit. Působili zde především 
architekti italského původu, mezi nimi 
Ferettiové, Bernasconiové, a především 
známý pražský stavitel Domenico 
Orsi, který se mimo jiné podílel na 
stavbě dnešní katedrály. V  tomto 
období stavitelského rozkvětu svou 
věčnou slávu získává i rodina Broggiů, 
jejichž stavitelské počiny můžeme 
obdivovat v  celých severních Čechách. 
Jen Oktavián Broggio má na svědomí 
více než sto dokončených realizací. Bez 
kameníků by však nic nevzniklo. Pro 
Oktaviána jich v  roce 1700 pracovalo 
rekordních 241. Ovšem vše započal 
Giulio Broggio, Oktaviánův otec. Ten 
měl sice kameníků o poznání méně – 
nejvíce 36, avšak byl to právě on, který 
v  roce 1658 ze severoitalského Albiola 
přišel do Čech a zapsal se jako tovaryš 
v  litoměřickém cechu. Roku 1678 se 
stává litoměřickým měšťanem. Giulio 
Broggio prováděl také velmi složitou 
výstavbu nového kamenného mostu, ten 
však dokončil až jeho syn v  roce 1711.  
Mezi nejvýznamnější městské stavby 
podepsané Broggii patří biskupská 
rezidence, kostel Všech svatých, kaple 
sv. Jana Křtitele, morový sloup, most 
přes Labe, kostel sv. Vojtěcha, kostel 
sv. Václava a několik měšťanských 
domů na náměstí, z  nichž nejznámější 
je dům U Pěti panen, jenž měl údajně 
patřit samotnému Oktaviánovi. Otec 
i syn jsou dodnes pohřbeni v  kostele 
Všech svatých, kde mají skrytou 
hrobku. Ve městě působil také jeden 
z  nejvýznamnějších malířů druhé 

poloviny 17. století – Karel Škréta, 
jehož díla můžeme dodnes obdivovat 
v katedrále sv. Štěpána.

Bohužel válečný čas má opět nastat 
v  podobě Slezské války, na jejímž 
počátku Oktavián umírá (†1742). 
V  této době však již Litoměřice byly 
proměněny v jedinečné barokní město, 
které obdivujeme dodnes.

Litoměřice ve válce

Po nástupu Marie Terezie na trůn 
nastaly první politické problémy. 
V  souvislosti s  pragmatickou sankcí, 
jíž někteří panovníci nechtěli uznat, 
protože si dělali naděje na zisk 
některých habsburských území, se 
rozpoutaly války, které jsou známy jako 
války o rakouské dědictví.

Na přelomu let 1740 a 1741 vtrhla do 
Slezska pruská armáda, následovaná 
saskými vojsky, která táhla na Prahu 
a  9.  listopadu 1741 téměř bez boje 
obsadila Litoměřice. Ty se staly 
hlavním útočištěm saských vojáků do 
té doby, než se vydali na Prahu. Usadil 
se zde saský generální štáb a  bylo 
nařízeno svážet sem potraviny a obilí 
z okolních panství pro zásobení vojska. 
Dne 28. listopadu vojsko ve spolupráci 
s  bavorskými a  francouzskými pluky 
dobylo Prahu. Z  Litoměřic vojáci sice 
odešli, ale město nadále sloužilo jako 
zimní ubytování pro vojáky a raněné. 
Bylo nařízeno opravit a  zesílit hradby, 
na čemž pracovali poddaní z  širého 
okolí. Bohužel množství raněných 
a vůbec velká koncentrace lidí ve městě 
v  souvislosti se špatnými životními 
podmínkami, způsobenými válkou, 
způsobovalo šíření epidemií, na které 
zemřelo množství vojáků i poddaných.

Poté na čas převzala kontrolu nad 
městem posádka francouzských vojáků, 
která utekla před blížícím se císařským 
plukem v listopadu 1742.

V roce 1744 vtrhla do města pro změnu 
pruská armáda a  opakovalo se stejné 
dění jako před třemi lety. Z  města 
byl znovu proviantní sklad a útočiště 
vojáků při obléhání Prahy. Ta byla 
opět dobyta a při zpětném tažení 
přes Litoměřice 30. listopadu brali 
Prusové rukojmí z  řad měšťanstva 
i  církve. I po uzavření drážďanského 
míru 25.  prosince 1745 ale sloužilo 
město hlavně jako ubytovna vojsk. Dům 
„Králův hrádek“ (dnešní Salva Guarda) 
byl přeměněn na vojenská kasárna.

Do roku 1756 byl ve městě relativní klid. 
Na konci roku 1756 ale vpadl pruský král 
Fridrich II. do Saska a odtud do Čech, 
a započal tím tzv. Sedmiletou válku. 
Proti nim vytáhl rakouský pluk a vojska 
se střetla v bitvě u Lovosic, kterou 
mnozí litoměřičtí obyvatelé pozorovali 
z Radobýlu. Litoměřice naštěstí nebyly 
bojem zasaženy přímo, byli sem ale 
sváženi ranění.

Na jaře se vpád Prusů opakoval 
a  tentokrát s  ničivou silou pro město. 
Byly zničeny dva pilíře labského mostu, 
který musel být pod nátlakem měšťany 
opraven. Po dokončení Prusové po mostě 
vtrhli do města, obsadili jej a postupně 
úplně vyčerpali. Vojáci vyžadovali od 
města vysokou vojenskou daň, město 
bylo pustošeno a pleněno, což mělo za 
následek hlad a bídu. V  červenci 1757 
byli Prusové vytlačeni císařskými 
vojsky, jejich vpád se ale ještě dvakrát 
opakoval, a to v  listopadu téhož roku 
a poté v  roce 1759. Po uzavření míru 
17.   února 1763 bylo již město mimo 
válečné ohrožení.

Přestože město utrpělo velké ztráty jak 
lidské, tak materiální, uchovalo si svou 
barokní tvář v takové podobě, v jaké ji 
můžeme obdivovat dnes.

Příběh šestý

18. století - Baroko

1701 doložena budova katovny

1714 podle projektu O. Broggia zahájena 
stavba kostela sv. Václava a obnova 
mioritského kláštera

1720 počet právovárečných domů 
stanoven na cca 211

1729 Karel VI. potvrdil privilegia

1732 vysvěcen byl jezuitský kostel

1741 zemřel stavitel O.Broggio

1757 vybudována dělostřelecká opevnění 
v okolí kostela sv. Václava na 
Dómském pahorku

1788 do čela městské správy postaven 
placený purkmistr a šest zkušených 
radních

1767—86 hrad přestavěn na městský 
pivovar

1792 založen nový hřbitov pod Radobýlem

Součástí barokních proměn byla stavba nového kamenného mostu. Podíleli se na ní 
i Giullio a Octavio Broggiovi. Slavnostně byl vysvěcen 17. listopadu 1711. Na kamenných 
pilířích nacházejících se po stranách bylo postupně vztyčeno 14 plastik. R. 1814 povodeň 
poničila tři pilíře a bylo potřeba vybudovat most nový.  Zdroj: Dějiny města Litoměřic
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Veduta města nabízí pohled od jihu. Pochází z doby po roce 1830. Autorem je 
Vincenc Morstadt. zdroj: Historický atlas měst

Neklid předchozích dvou století 
vyvážil o poznání klidnější rozvoj 
města v  19. století. Díky vzniku 

pevnosti Terezín byly v  Litoměřicích 
bourány šance, hradby (proražení 
dnešní Lidické ulice) a městské brány, 
a Litoměřice se tak nadechly k rozšíření 
– např. vznik velkého Štěpánského 
předměstí (zástavba v  prostoru 
od dnešní ulice Na Valech směrem 
k železniční trati na Českou Lípu). I díky 
zrušení cel na Labi roku 1821 a umožnění 
svobodné plavby všech osobních parníků 
a nákladních lodí nechyběly na tyto 
projekty fi nance. Do panorama města 
se nesmazatelně zapsala výstavba 
věže katedrály (dokončena 1889-90). Za 
rozvojem města nezůstávalo pozadu ani 
jeho kulturní prostředí, které ovlivnily 
osobnosti jako Josef Jungmann nebo 
Karel Hynek Mácha, ale kromě nich 
například i výstavba jednoho z prvních 
městských divadel v  Čechách (1822), 
vznik několika nových škol (i české 
soukromé 1880) či vznik diecézního 
semináře jako nového ústavu (1804). 
Litoměřice se stávaly centrem státní 
správy, kultury i vzdělávání.

Již od 18. století ztrácely Litoměřice 
vojenskou funkci, kterou zcela přejala 
pevnost Terezín. To vedlo k  tendencím 
k novému využití opevňovacích objektů – 
jednotlivé, často zchátralé úseky hradeb 
byly opravovány již v klasicistním stylu 
k potřebám majitelů okolních pozemků, 
městské brány byly bourány (jako 
poslední brána v  Dlouhé ulici v  roce 
1863).

Na rozdíl od baroka nezachvátila 
kultura klasicismu a empíru Litoměřice 
v  takovém rozsahu. Město se zaobíralo 
prozaičtějšími úkoly jak realizovat 
rozvoj města, než byly umělecké snahy. 
Dominantním počinem, který však 
architektonicky tvář města ochudil, 
se stala přestavba dominikánského 
kláštera na krajský úřad v letech 1810–
1839. Dominikáni byli přemístěni do 
kláštera sv. Jakuba, který dříve patřil 
minoritům. Další architektonickou ránu 
utrpělo město zbořením raně barokního 
kostela sv. Michala v  roce 1838. Další 
citelnou změnou prošlo v první polovině 
19. století okolí vyústění barokního 
labského mostu. Byla probourána 
část hradeb a vybudovány schody pod 
jezuitským kostelem, což utvářelo 
typický charakter pohledu při vstupu do 
města, jemuž do té doby bránily hradby. 
Co se týče menších úprav a přestaveb, 
významnou roli zde sehrál místní 
architekt Josef Gaube, který projektoval 
přestavbu některých měšťanských 
domů, dnes taktéž velmi ceněných.

Příběh sedmý

19. století

Víte, že historická budova v ulici Na Valech, dnešní sídlo soukromé ZŠ Lingua 
Universal, byla vystavena jako první reálné gymnázium? Místním ředitelem byl 
i profesor Ferdinand Blumentritt, blízký přítel fi lipínského národního hrdiny José 
Rizala, popraveného španělskými kolonizátory. Před budovou stála také socha 
císaře Josefa II. Odstraněna byla po první světové válce s dalšími monumenty 
a odkazy na habsburskou dynastii. zdroj: ansichtskarten.de 
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Příběh sedmý

19. století

1822 postavena budova divadla 
stavitelem J. Gaubem

1823 zbořena Mostecká brána

1831 zbořena Nová brána

1834 začala přestavba domu rodiny 
Mrázů (U Kalicha)

1838 zbořena hlavní strážnice na náměstí 
před ústím Novobranské ulice

1841 přistál u Střeleckého ostrova 
1. parník

1855 postaven parní mlýn 

1860 dokončena budova Labskozámeckého 
pivovaru, později mrazírny

1863-65 založeno městské reálné 
gymnázium (arch. Josef Mocker, 
stavitel Ignác Gaube)

1874 byla zbudována železnice a založeno 
Muzeum průmyslového spolku

1885 založení diecézního muzea

1870 vznikla akciová cihelna

1872  otevřena plynárna

1897 dokončena budova poštovního úřadu

1898 dokončena nová železniční trať 
z Lovosic do České Lípy

Kostel sv. Michala již neexistuje. Byl jedním z nejstarších, založen v 1. pol. 13. století, 
za doby Karla IV. byl goticky přestavěn. Po třicetileté válce proběhla přestavba 
kláštera. Mezi léty 1672 – 1683 byl vystavěn nový barokní kostel dle projektu Giovanni 
Domenica Orsi. Právě v 19. století, tedy příběhu sedmém, proběhla roku 1838 demolice. 
Sousední objekt, bývalý klášter, zůstal zachován a dnes je sídlem Oblastního archivu. 
Dnešní empírová kašna byla na místě bývalého kostela postavena z fragmentů 
původního kostela.  zdroj: Dějiny města Litoměřic

Z DOPISŮ K.H.MÁCHY
„Byt můj v  Litoměřicích jest jeden 
z nejkrásnějších, které znám.“ 
(Z dopisu kamarádovi Hindlovi 9. října 1836)

O požáru, který Mácha hasil 23. října 1836.
„Večer jsem tu ležel na Radobylu v neděli, na 
jednom velkém vrchu za Litoměřicema, už 
bylo tma: v tom vyšel v Litoměřicích oheň. 
To jsem viděl z toho vrchu. Tak jsem honem 
běžel do Litoměřic, asi ¾ tě hodiny jsem 
měl co běžet než jsem tam doběhl a předce 
jsem byl jeden z  nejprvnějších u ohně. To 
byl ale oheň: jedenáct stodol, samé obilí 
najednou hořely, a  vítr do toho foukal až 
hrůza: takovou jasnost a horkost jsem jakživ 
neviděl. – Hořely stodoly po obou stranách 
silnice a vítr hnal plamen přes silnice tak 
žádnej nechtěl přeběhnout a předce tam 
vzádu žádnej nebyl.
Tak jsme se předci odvážili čtyři. Já jsem 
slík kabát a kloubouk a jeden mi polil hlavu 
vodou, aby mi vlasy nechytili, a běžel jsem 
okolo třech po každé straně hořících stodol 
a za mnou ještě tři lidi. Just byl ale největší 
čas. Mezi dvěma stodolama je krátká zídka 
a  v  té jsou vrata: jedna stodola hořela 
a druhá ne: ale vrata mezi níma už hořely: 
kdyby vratala dohořely až na druhý konec, 
byla by od nich ta druhá stodola chytila. Tak 
já a kominík jsme ty hořící vrata, protože 
byly zavřeny, přelezli, roztloukli jsme 
závory a porazili jsme je a vyhodili jsme 
je na silnici, pak jsem vylez na stodolu na 
špic a sedl jsem jako na koně a ti druzí mi 
podávali vodu a já jsem furt střechu políval, 
aby nechytila, ale sotva jsem tam vydžel 
horkem a větrem: vždycky než jsem vodu 
vylil, musil jsem si ksicht natřít a napít 
se. Tak jsme tu stodolu a celou tu línii za 
ní zachránili Potom teprve přišly stříkačky, 
když byl oheň už slabší, proto že by jim koně 
dřív byli nepřeběhli po silnici skrz plamen. 
Dnes v pondělí pořád tam hoří.“
Dopis je hodnověrným pramenem k posou-
zení okolností básníkovy smrti. V úmrtním 
listě je uvedena jako příčina cholerína.
(Úryvek z dopisu byl převzat z knihy Jitky 
Volkové „… Vše jsem očekával od budouc-
nosti.“)
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Ambice Litoměřic na udržení pozice 
krajského města, ačkoliv například 
nedaleké Ústí nad Labem bylo 

nesporně ekonomicky důležitější a větší, 
pokračovaly i na počátku 20. století. 
Ve městě tak vznikla monumentální 
budova krajského (dnes okresního) 
soudu a vedení města se podařilo 
přesvědčit centrální úřady i o umístění 
hned dvou vojenských velitelství do 
centra Litoměřic. Tím však klidné doby 
skončily – národnostní třenice, do konce 
19. století vedoucí spíše jen k  pozitivní 
vzájemné snaze o překonání jeden 
druhého, vedly v roce 1918 jak k připojení 
města k  provincii Deutschböhmen, tak 
následnému připojení k  ČSR. V  roce 
1938 pokračovaly exodem Čechoslováků 
z  Litoměřic, připojených k  Říšské župě 
Sudety, a skončily nuceným vyhnáním 
českých Němců po druhé světové válce. 
Za pomyslnou vizuální tečku za „starými“ 
Litoměřicemi a staletími vzájemného 
soužití Čechů a českých Němců pak 
můžeme považovat demolice spojené 
s asanací městského centra, s přeložkou 
železniční tratě Kolín – Ústí nad Labem 
a s výstavbou hned několika sídlišť. 

Století začalo slibně
Začátek nového století Litoměřice 
oslavily se vší parádou. Roku 1901 
přijíždí do města panovník František 
Josef I. osobně. Své zásluhy na úspěšném 
průběhu oslav neslo taktéž měšťanské 
pivo, které si císař velmi pochvaloval. 
Na počátku 20. století do většinově 
katolického města přicházejí evangelíci 
a staví kostel v  dnešních Jiráskových 
sadech.

V  roce 1912 litoměřičtí Češi dostali 
právo na veřejné fi nancování do té doby 
soukromé české školy. Její provoz tak 
od té doby byl fi nancován litoměřickou 
radnicí, obdobně jako byly fi nancovány 
německé školy. Tuto snahu Češi vyvíjeli 
již od osmdesátých let 19. století, kdy 
česká soukromá škola vznikla.

Město se nadále rozrůstalo, aktivita 
stavebních fi rem byla všudypřítomná. 
Hned na počátku století začalo budování 
dnešní vilové čtvrti pod Mostnou horou, 
kde každá z vil je svou podobou jedinečná.
V  roce 1906 byla dokončena stavba 
měšťanské a obecní školy u dnešních 
Jiráskových sadů. Litoměřičtí obyvatelé 
pak iniciují výstavbu výletní restaurace 
na Mostné hoře a dokonce i městských 
lázní (dnešní hotel Roosevelt). Aby 
Litoměřice nezůstaly příliš pozadu 
v  oblasti industriální výroby, objevují 
se snahy město více zapojit do 
industrializace. Přesto si Litoměřice až 

do současnosti zachovají spíše charakter 
správního, kulturního a duchovního 
centra. Co naopak zažívá rozmach, je 
vojenství. Mimo budovu velitelství se 
v letech 1911 – 1916 staví v Litoměřicích 
dělostřelecká kasárna pod Radobýlem. 
Jako by už Litoměřice tušily blízkost 
války. Doba míru je u konce a nastává čas 
mobilizace, ta je vyhlášena 26. července 
1914. Z  doby, kdy spolu česká i německá 
část obyvatel žila vedle sebe s  úctou 
a  pochopením, zůstaly jen vzpomínky, 
které v  tomto století budou doplněny 
o nové, dodnes nezhojené křivdy. Do 
Litoměřic i Terezína jsou během války 
posílání váleční zajatci. Malá pevnost 
v Terezíně hned na počátku války hostila 
vzácné vězně, kteří svým činem v kritické 
době započali konfl ikt, který vše změnil. 
Všechny zde vězněné atentátníky čeká 
za svůj čin, spáchaný na následníkovi 
trůnu, trest nejvyšší.

Rozvoj zastavila válka

Příběh 1. světové války a připojení 
k nové Československé republice jsme si 
připomínali v minulém roce. Po světové 
válce byla společnost rozdělena více než 
kdy dřív a bylo jasné, že tento problém 
nebude mít lehké řešení. Začíná 
narůstat podíl Čechoslováků k německy 
mluvícím obyvatelům.

S  tím souvisí postupný rozvoj českého 
divadla. Již v roce 1919 vznikla česká 
měšťanská škola a gymnázium. 
Litoměřice jakožto krajské město 
i  nadále zůstaly sídlem řady státních 
úřadů (okresní a fi nanční úřad, krajský 
i okresní soud aj.) a důležitým vojenským 
městem (mj. velitelství 3.  pěší divize 
v čele s gen. Aloisem Eliášem, později 
popraveným nacisty). V  průběhu 
30.  let v  důsledku hospodářské krize 

Příběh osmý

20. století

Takto bylo nazdobené litoměřické náměstí při příjezdu wehrmachtu 10. října 1938
zdroj: Bundesarchiv.de
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Příběh osmý

20. století

došlo k rozvoji německých organizací 
a  politických stran, mezi nimiž 
získalo vedoucí postavení Henleinovo 
hnutí. Jejich rozsáhlé demonstrace, 
podporující Hitlerovu propagandu, 
postihly i  Litoměřice. Konec měsíce září 
a počátek října 1938 znamenal pro celou 
zemi začátek nejtemnějšího období 
jejích dějin. Stálý tlak nacistického 
Německa vyvrcholil 29. září mnichovským 
diktátem, který znamenal kapitulaci 
a postupné obsazení pohraničních území, 
kam byly zařazeny i Litoměřice, a jejich 
připojení přímo k území Třetí říše. V době 
mezi 1. a 9. říjnem došlo k  hromadné 
evakuaci státních složek a více než 
5000 obyvatel města československé 
národnosti. V  pondělí 10.  října vstoupily 
do Litoměřic německé jednotky (76. pěší 
pluk Wehrmachtu) a svou činnost zahájilo 
i gestapo. Nová hranice byla vytyčena na 
terezínské křižovatce. 

Přeměna v socialistické město
Nebudeme zde rozebírat hrůzy 
nejničivější války v historii lidstva. Jen si 
připomeneme existenci koncentračního 

tábora s podzemní továrnou Richard, 
budovanou  od jara 1944. Zde v nelidských 
podmínkách pracovali vězni i nuceně 
nasazení a více než 4  500 z  nich zde 
také zemřelo. Po konci války a vyhnání 
českých Němců se královské město mění 
přičiněním pilných soudruhů v  město 
socialistické, což se znovu neobejde bez 
násilí a honů na církevní hodnostáře 
a  všechny nepřátele režimu. To bohužel 
pocítil i 17. litoměřický biskup Štěpán 
kardinál Trochta, který po výslechu 
a obrovském nátlaku 6. dubna 1974 umírá 
v  litoměřické nemocnici. Drasticky se 
mění také tvář města – vznikají velká 
sídliště, bourají se nevyhovující stavby, 
vše se má modernizovat a minulost musí 
stranou. S  výstavbou dvojkolejní tratě 
padne jako oběť celá část města, která 
musela uvolnit cestu vlakům naloženým 
uhlím. Obyvatelé města svým způsobem 
přišli o spojení s řekou, která pro město 
od samého počátku hrála hlavní roli.

Na konci 20. století se začal odvíjet již 
jiný příběh Litoměřic. Příběh, který bude 
možné zhodnotit až za dalších 100 let.

Výstavnictví v Litoměřicích má své dlouholeté kořeny. Výstavy probíhaly na řadě míst, 
dokonce i v prostorách Labskozámeckého pivovaru již za první republiky. První výstava 
Zahrady Čech se pod tímto názvem ale uskutečnila až v budově dnešní Základní školy 
Boženy Němcové roku 1955. Zahrada Čech v dnešní podobě na výstavišti oslavila 
v loňském roce  jubilejní 50. ročník. zdroj: Státní oblastní archiv Lovosice

1902 dokončen evangelický kostel v parku 
Jiráskovy sady a výstavba vilové 
čtvrti pod Mostnou horou

1906 dokončena budova krajského soudu 
s věznicí

1906 – 08 vystavěna budova velitelství 
9. armádního sboru

1910 Spolkem pro rozvoj města dostavena 
restaurace na Mostné hoře

1911 založena dělostřelecká kasárna

1912 vybudovány městské lázně 
v Rooseveltově ulici

1938 ostatky K. H. Máchy odvezeny do 
Prahy

1944 pod vrchem Bídnice zbudována 
tajná nacistická továrna Richard

1945 na město dopadlo několik 
sovětských bomb

1967 – 1972 severovýchodně od 
městského jádra bylo vystavěno 
první panelové sídliště Kocanda 
doplněné sportovním areálem 
a školou

1970 prvně otevřelo své brány výstaviště 
Zahrada Čech 

1972 – 1976 došlo k výstavbě sídliště 
Cihelna. V těchto letech byl poblíže 
komplexu dnes již bývalých 
Mrazíren vybudován otevřený 
zimní stadion. Ukončena byla také 
první etapa výstavby koupaliště na 
Písečném ostrově

1978 město Litoměřice vyhlášeno 
městskou památkovou rezervací

1979 bylo dostavěno sídliště Svornost, 
a to nad železniční tratí na volné 
ploše levého břehu Pokratického 
potoka

1977 – 1982 výstavba sídliště Družba

1980 – 1985 výstavba sídliště Střed, 
čemuž předcházely razantní 
demolice starších domovních 
bloků poblíž bývalého předměstí 
Zásada. Zachován zůstal památkově 
chráněný objekt bývalé katovny 

1985 byla dokončena první etapa 
stavby nové nemocnice. V roce 
1987 k objektu přibyla ubytovna 
zdravotnického personálu a r. 
1989 velký a malý vyšetřovací 
komplement

1985 zahájení stavby nejmladšího 
sídliště – Pokratice. Ustoupit 
musela velká část původně 
samostatné obce Pokratice. První 
část sídliště byla dokončena roku 
1989 stavbou základní školy. Bytová 
výstavba  byla dokončena v roce 
1990 

1991 dokončena stavba kulturního 
domu (na místě někdejší varny 
a špýcharu)

Bomby sovětských letadel dopadaly na Litoměřice v samém závěru 2. světové války – 
9. května 1945.  zdroj: Bundesarchiv.de
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Loni si Litoměřice připomněly 
40. výročí městské památkové 
rezervace. Při této příležitosti 

vznikla výstava, jejímiž autory jsou 
PhDr. Filip Hrbek a Mgr. Ivana Bláhová. 
Většina archivních materiálů použitých 
pro výstavu nebyla veřejnosti dosud 
představena. V  průběhu letošního roku 
střídavě putuje po základních školách.  

K prohlášení historického jádra 
Litoměřic za městskou památkovou 
rezervaci došlo výnosem ministerstva 
kultury ČSR č.j. 22260/1978 ze dne 27. 
10. 1978. Důvodem jejího vyhlášení 
byla snaha o uchování charakteru 
tohoto významného historického sídla 
i v  procesu „socialistické výstavby“, 
což byl termín označující jak budování 
společnosti dle zásad socialismu, tak 
označující samotné stavby a přestavby 
v  prostoru měst. Ty totiž byly zejména 

v  případě budování sídlišť, dolů 
nebo infrastruktury často spojeny 
i s demolicemi.

Prohlášení z  října 1978 však bylo pouze 
pokračováním staršího vývoje. Město 
Litoměřice totiž bylo pro své mimořádné 
umělecko-historické hodnoty a význam 
v  historii prohlášeno již v  roce 1950 

za „památkovou reservaci“. Důvodem 
byla skutečnost, že si město zachovalo 
z  jednotlivých úseků svých dějin 
některé mimořádně cenné objekty. Byť 
některé z  nich prohlášení z  roku 1950 
neochránilo a prohlášení z podzimu roku 
1978 pro ně přišlo již pozdě. Památkový 
význam Litoměřic zvětšuje i skutečnost, 
že původní historické město vymezené 
hradbami si zachovalo téměř nedotčený 
půdorys a celkové rozmístění objektů, 
a to i navzdory bombardování města 

na konci druhé světové války. Svým 
charakterem patří Litoměřice mezi 
renesančně-barokní města, která se 
vyvinula na původním gotickém základu 
ze 13. století. 

Nejviditelnější část obnovy (asanace) 
historického jádra Litoměřic proběhla 
v 50. letech 20. století. Důraz ve výzkumu 
byl kladen na dvě podstatné fáze 
asanace: přeložku železniční tratí Ústí 
nad Labem – Lysá nad Labem, která se 
stala osudnou pro část starého sídelního 
území Litoměřic (viz srovnávací 
fotografi e 1a a 1b), a obnovu samotného 
jádra historického města, která 
v mnoha případech znamenala záchranu 
dotčených objektů. Kromě jednotlivých 
asanačních plánů tak výstava představuje 
jak zmizelé části Litoměřic, tak i vybrané 
budovy či místa, kterým asanace 
vdechla nový život. Konkrétně je nutné 
zmínit budovu domu U Kalichu, kde dnes 
sídlí městský úřad, budovu Severočeské 
galerie výtvarného umění v  Michalské 
ulici či budovu dnešní Galerie a muzea 
litoměřické diecéze na Mírovém náměstí 
(3a a 3b). V  případech některých budov 
v  historickém jádru však byla asanace 
neúměrně a záměrně protahována, 
a vedla tak ke ztrátě dotčených objektů. 
Jednalo se například o budovu špitálu 
(foto 2a ), tzv. barokního trojčete s kaplí 
sv. Anny, který stával v  prostoru dnešní 
travnaté plochy u napojení Dlouhé ulice 
na kruhový objezd.

Při hodnocení zásahů do podoby 
historických měst v  druhé polovině 
dvacátého století však nelze opominout 
rovněž skutečnost kvalitativně zcela 
odlišného života v  nově budovaných 
bytových domech (například ulice 
Čs. armády). Teplo, sucho, elektřina, 
světlo, pitná voda, sociální zařízení, 
dostatek prostoru – to vše většinou 
byly atributy bytů zcela odlišné od těch 
v demolovaných starých zástavbách. 
Otázka vyvažování kvality bydlení, 
zdraví a povinnost starat se o dědictví 
minulosti, včetně uchování charakteru 
místa, genia loci, tak bude patrně tím, co 
bude ztěžovat zacházení s  historickými 
sídly navždy.

Na výstavě o Městské památkové rezervaci 
Litoměřice spolupracovala Filozofi cká 
fakulta Univerzity J.  E.  Purkyně v  Ústí 
nad Labem, archivní materiály poskytl 
Národní památkový ústav a Oblastní 
muzeum v  Litoměřicích. Autoři výstavy 
děkují všem, kteří umožnili vznik 
této výstavy poskytnutím archivních 
materiálů, vlastním nasazením či radou.

Městská památková rezervace
prošla proměnou

1a
1b
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1b

2a
2b

3a
3b

4a
4b

Jak vidíme na fotografi ích, 
k  obrovskému posunu 
k  lepšímu došlo ve vzhledu 
původně gotického objektu 
čp. 24 na Mírovém náměstí, 
kde v  současné době sídlí 
Galerie a muzeum litoměřické 
diecéze. Jde o  středověkou 
stavbu s letopočtem 1513 ve 
štítku nad oknem prvního 
patra a s  podloubím. V přízemí 
zachovává dispozici mázhausu 
se schodištěm do horních prostor 
domu.

Muzeum litoměřického 
biskupství bylo svým založením 
roku 1885 nejstarší v rakousko-
uherské monarchii a znovu 
zpřístupněné veřejnosti jako 
první po roce 1989. Od roku 1995 
jsou zde zpřístupněna díla ze 
sbírek Biskupství litoměřického. 
Nejstaršími uměleckými díly 
jsou kamenné románské plastiky 
evangelistů a kamenná hlava 
se zbytky polychromie z kostela 
sv. Petra a Pavla v nedalekých 
Žitenicích z let kolem 1180-1190.

Zcela výjimečným a zásadním 
dílem je nizozemská práce 
- deska Madona v Uzavřené 
zahradě z roku 1494 od Mistra 
Tiburtinské Sibylly. Mezi další 
skvosty patří obraz Sv. Antonína 
poustevníka od Lucase Cranacha 
st. Barokní umění prezentují 
díla Karla Škréty, Antona Kerna, 
Václava Vavřince Reinera 
a  Matyáše Bernarda Brauna. 
V  expozici je rovněž vystaveno 
umělecké řemeslo.

Až do vybudování autobusového 
terminálu v  místech, 
kde stojí dnes, odjížděly 
a  přijížděly všechny autobusy 
v  Litoměřicích přímo ze středu 
Mírového náměstí. 

Již neexistující část Litoměřic, 
která město po celá staletí 
spojovala s  řekou Labe. Musela 
ustoupit výstavbě nové železnice, 
po které potřeboval stát vozit 
stále větší a větší množství uhlí 
ze severočeských dolů.

Barokní špitál (budova na horním 
snímku vpravo), který měl být 
původně zachován, ale jeho 
rekonstrukce byla označena za 
nákladnou a neustále odkládána, 
až jeho stav degradoval natolik, 
že bylo rozhodnuto jej strhnout.

2a
2b

4a
4b

3a 3b
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2002 POVODEŇ. V roce 2002 se nejen Střelecký ostrov kompletně ocitl při 
zatím nejrozsáhlejší povodni pod vodou. V rámci popovodňové obnovy 
postupně došlo k jeho zcela zásadní revitalizaci. Dnes jde o oblíbené místo, 
kde sportují a relaxují stovky obyvatel a návštěvníků města.

2010 ZIMNÍ STADION. Průvan aréna. Tak se kdysi říkalo zimnímu 
stadionu, který po mnoho let nebyl opláštěn. Výsledkem je  
moderní Kalich aréna s potřebným zázemím pro sportovce. 

2007 NOVÝ DOMOV PRO SENIORY NA DÓMSKÉM PAHORKU. Na 
krásném a klidném místě, přitom v centru města, tráví stáří 
zhruba stovka seniorů. V těsném sousedství byl následně 
vybudován také Hospic sv. Štěpána.

2009 MOSTY. Z hlediska dopravy zcela strategický význam měla výstavba 
mostu Generála Chábery. Otevřen byl roku 2009. Investorem byl Ústecký kraj, 
na přípravách se podílelo město Litoměřice. O několik let později proběhla 
zásadní a stavebně náročná rekonstrukce Tyršova mostu (na snímku). 

2011 HRAD.  Roky nevyužívaný gotický hrad prošel zcela zásadní rekonstrukcí. Výsledkem je multifunkční kongresové centrum s konferenčním 
sálem, salonkem, restaurací, expozicí vín a degustační místností. 

Vítej v novém tisíciletí

2008 PARK V. HAVLA A PARKOVIŠTĚ. Pro lokalitu bývalé lahvárny pivovaru nacházející se přímo v centru hledalo město využití, které by 
obyvatelům přineslo něco užitečného a zároveň krásného. Výsledkem je park (nahoře dříve a dnes) a parkoviště U Hvězdárny. 
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2015 AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ. Zbrusu nové autobusové nádraží i s parkovištěm pro cca stovku aut bylo otevřeno ve druhé polovině roku 2015. 
Posléze bylo vyhlášeno Stavbou Ústeckého kraje. Vlevo vidíme, jak nádraží vypadalo dříve, vpravo dnes. 

2018 PALACHOVA ULICE dříve (pohled z horní části) a dnes (dolní část u kina). Dva roky trvající revitalizace skončila v roce 2018.

2019 TRŽNICE. Na přání obyvatel byla kompletně revitalizovaná městská tržnice v ulici 5. května. 

2015 JIRÁSKOVY SADY A DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ. Zcela zásadní proměnou prošly Jiráskovy sady a dopravní hřiště.

2019 GEOTERMÁL. Letos bylo v zadní části bývalých Jiříkových kasáren otevřeno 
nové vědecko - technické výzkumné geotermální centrum. 

2018 HORNÍ NÁDRAŽÍ. Nejen výpravní budova horního 
vlakového nádraží pocházející z roku 1898 prošla komplexní 
obnovou. Projekt byl připravovaný SŽDC s městem několik let. 

Vítej v novém tisíciletí

Fota Eva Břeňová, Karel Pech a Andra Pěkná 21



Městský architekt Jan Mužík: 

„Vraťme život k řece“

Významnou pozici v  rozvoji každého 
města zastává městský architekt. 
V případě Litoměřic je doc. Ing. arch. 

Jan Mužík, CSc., tím, kdo ovlivňuje tvář 
města již pěknou řádku let. O tom, že jde 
o odborníka na slovo vzatého, svědčí i 
prestižní ocenění, kterého se mu dostalo 
u příležitosti 100. výročí založe-
ní samostatné republiky na konci 
loňského roku. Byl mezi architek-
ty oceněnými ve Španělském sále 
Pražského hradu Cenou Jože Pleč-
nika za celoživotní přínos archi-
tektuře a stavitelství.

Jak došlo k tomu, že jste se stal 
litoměřickým městským archi-
tektem?

„Na počátku 90. let mě oslovil teh-
dejší starosta Ing. Zdeněk Rosol. 
Hledal zpracovatele urbanistic-
ké analýzy a návrhu regenerace 
historického jádra města. Toto 
přitažlivé a také obtížné téma se 
nedalo odmítnout. Během prvního 
roku naší spolupráce vznikla územní stu-
die, tedy z hlediska dalšího rozvoje strate-
gický dokument, který jsme poté společně 
představili veřejnosti. Následná spoluprá-
ce postupně vyústila v činnosti městského 
architekta.“

Na co jste se zaměřil jako první?
„Na městskou památkovou rezervaci 
(MPR). Nejzajímavější byla regenerace do 
té doby zanedbaných parkánů a přilehlých 
vnitrobloků. Opraveno bylo zdivo, uprave-
no okolí divadla, podařilo se propojit pěší 
trasy vedoucí přes parkány do Jezuitské a 
Jarošovy ulice. Lidem se  tak otevřely nád-

herné pohledy na architektonické domi-
nanty města a do okolní krajiny.“

Což v  MPR není zrovna jednoduché, ale 
podařilo se. O několik let později jste do-
kázal zasadit do centra i nový park Vác-
lava Havla.

„To považuji za velmi cennou etapu rozvoje 
MPR. Ne vždy se podaří do centra zasadit 
prstenec volných zelených ploch určených 
k  relaxaci a odpočinku obyvatel. Vedení 
města si včas uvědomilo hodnotu histo-
rického jádra, odkoupilo lahvárnu býva-
lého pivovaru a umožnilo přetvořit ji do 
podoby, kterou známe dnes.“

Mají Litoměřice ještě další potenciál ob-
dobného rozvoje?

„V centru města se jedná pouze o jednot-
livosti, například dostavbu proluk v ulici 
Na Valech.  Po úpravě volají také veřejná 

prostranství, například ulice Dlouhá. Okol-
ní krajina a správní hranice města limitu-
jí další plošný růst města. Silný potenci-
ál však je jak v  areálu bývalých kasáren 
pod Radobýlem, tak Jiříkových kasáren. 
Na prvně jmenované území byla vypsána 
architektonická soutěž, jejíž výsledky na-
značily, jakým směrem se ubírat. Je zde 
ideální prostor pro nízkopodlažní domy 
určené k bydlení, rozvoj služeb apod. Bo-
hužel ne všechny pozemky jsou města. Jde 
o běh na dlouhou trať.“ 

Takže plochy určené k bydlení vidíte už 
pouze zde?

„Z větší části ano. Pak už jen pod fotbalo-
vým hřištěm v Pokraticích. Nicméně pří-
prava parcel a jejich zasíťování je fi nančně 
náročná. Každopádně způsob rozvoje Miře-
jovické stráně, kdy město připraví k pro-
deji zasíťované pozemky, buduje chodníky 
a silnice, staví plochy určené k  oddychu, 
považuji za koncepční a pro ostatní města 
a obce za příkladný.“ 

Máme zde ale i další lokality vhodné 
k rozvoji, i když ne jen k bydlení.  Napří-
klad východní a západní předměstí.
„Zcela určitě. Na východní straně 
města bude rozhodující, kdy se podaří 
zrealizovat přeložku silnice I/15 vedoucí 
z  Tyršova  mostu, podél vlakového 
nádraží až za Zahradu Čech. To by značně 

odlehčilo ulicím Na 
Kocandě a Českolipské, 
kde by mohlo dojít 
k  zásadní rekonstrukci 
celého území, výsadbě 
nové zeleně a  zklidnění 
dopravy. Centrum města 
a výstaviště by spojila 
pěkná městská třída. 
Studie již je zpracována. 
Západní předměstí je 
ovlivněno výstavbou 
západního mostu. Od roku 
2009 je to také nový vstup 
do města od dálnice, tudíž 
se zde zvýšil ruch a je zde 
prostor k dalšímu rozvoji 
bydlení, podnikání 
a služeb.“

Ten však není vždy ideální. Vezměme si 
do lokality nezapadající stavbu, která 
vznikla za benzínovou čerpací stanicí 
„na černo“.

„Bohužel investorovi se s ohledem na plat-
né zákony takový krok zřejmě fi nančně 
vyplatil a projektant byl ochoten se pod 
takovou stavbu podepsat. Já bych tak ne-
učinil. Stavebnímu úřadu již nezbylo než 
vyměřit pokutu za takovéto počínání. Víc 
nemohl.“

A jak hodnotíte zcela novou stavbu 

Co se dle doc. Mužíka nejvíce povedlo?
• Proměna historického jádra (Dómský pahorek, hrad, parkány 

apod.)
• Úpravy Kostelního a Kapucínského náměstí
• Založení parku Václava Havla
• Proměna Střeleckého ostrova
• Revitalizace autobusového nádraží
• Modernizace horního vlakového nádraží a úpravy okolí

Co se naopak nepovedlo?
„Poničení sportovního areálu Na Kocandě, kterému se i přes 
odborné argumenty nepodařilo před lety zabránit. Areál čeká 
na novou příležitost. Těžko říci, jestli ji někdy dostane.“ 
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I Litoměřice stejně jako Praha mohou mít svou náplavku

Čtvrť Rybáře, oddělená od zbytku historic-
kého jádra železničním náspem, má velké 
předpoklady k rozvoji i proto, že se nachá-
zí v aktivním záplavovém území. V dobách 
našich předků bylo rušným místem, neboť 
většina městského života se odehrávala 
právě u řeky, kudy vedla řada obchodních 
cest. 

Co s  bývalým vojenským areálem, který 
zatím nenašel využití?   Jeho kouzlo a po-
tenciál spočívá v kontaktu s řekou, přísta-
vištěm,  skýtá  malebné výhledy na město 
i řeku a velké množství zeleně a travnatých 
ploch. Navíc opodál vede cyklostezka z Ně-
mecka až do Špindlerova Mlýna.   

Právě dokončená studie, kterou má k dis-
pozici odbor územního rozvoje městského 
úřadu, vyzývá k jeho postupné dvoufázové 

transformaci pro bydlení, doplněné občan-
skou vybaveností. Lidé by zde mohli bydlet 
v bytových i rodinných domech, využívat 
okrasné  plochy a rekreační zeleň, mobiliář 
pro relaxaci,  parkoviště, fungovat by zde 
mohl maloobchod, otevřené dílny a ubyto-
vací zařízení a zázemí pro hosty přijíždějí-
cí na výletních lodích.

Německé lodě kotví na Lodním náměstí, 
které v tuto chvíli není příliš reprezenta-
tivní částí města. Studie právě zde počítá 
s  výstavbou nového infocentra, lodního 
terminálu s toaletami  a občerstvením 
mezi dvěma nábřežními náměstími, záze-
mím pro cyklistiku, občerstvením apod. 

Řešené území je z  jedné strany ukončeno 
valem železnice a ze strany druhé plynule 
navazuje na park Střeleckého ostrova a má 

potenciál vytvořit systém nábřežní zeleně. 
 „První fáze respektuje stávající protipo-
vodňovou ochranu (železniční val, mobilní 
zahrazení průchodu a průjezdu v  případě 
povodně). Druhá  fáze  je vzhledem k  nut-
nosti ochránit větší část území s cílem zís-
kat důvěru investorů a zájemců o bydlení 
podmíněna vybudováním nového systému 
protipovodňové  ochrany, včetně umělých 
valů,“ upozornila vedoucí odboru územní-
ho rozvoje městského úřadu Venuše Brun-
clíková.

Právě dokončená studie přináší řadu dal-
ších nápadů. Realizace však bude fi nančně 
velmi náročná a stane se otázkou rozho-
dování zastupitelů a obyvatel o prioritách 
a potřebách města v letech budoucích.

Eva Břeňová

Líbilo by se vám, kdyby v Lito-
měřicích podél Labe vyrostla 
atraktivní část města podob-
ná pražské náplavce s nábřež-
ní promenádou, řadou mol, 
infocentrem, kavárnami, ob-
chůdky, místy k  odpočinku, 
pěkným přístavištěm a řadou 
kulturních akcí? Přesně tako-
vou podobu vykresluje právě 
dokončená studie budoucího 
rozvoje místa, které skýtá pro 
Litoměřice obrovský, nejen tu-
ristický potenciál.

v MPR, kterou je poměrně dominantní lé-
kařský dům na konci Dlouhé ulice? 

„Stavbu považuji za velmi pěkný příklad 
moderní architektury zasazené v MPR. Ob-
dobně by se mohlo pokračovat i podél ulice 
Na Valech.“

Ačkoliv investorem rekonstrukce horního 
vlakového nádraží byla Správa železniční 
a dopravní cesty, město se ve spolupráci 
s  vámi na výsledné podobě v  pozitivním 
slova smyslu velmi dobře podepsalo.

„Měli jsme štěstí, že se po dlouhých jedná-
ních podařilo zcela změnit projekt. Původně 
totiž měla být nová nástupiště posunuta 
blíže k pokratickým závorám. Nakonec pro-
jektant SŽDC vyhověl našim požadavkům a 
projekt přepracoval.“

Město Litoměřice díky vám spolupracuje 
se studenty Katedry urbanismu a  územ-
ního plánování Fakulty stavební ČVUT 

v  Praze, kde vyučujete. Díky jejich stu-
dentským pracím získáváme zajímavé ná-
pady vedoucí k  dalšímu urbanistickému 
rozvoji.

„Tato spolupráce je přínosná pro obě strany. 
Studenti se na příkladu města hodně nau-
čí a na oplátku mu dodávají nápady někdy 
sice odvážné, ale na druhou stranu přinášejí 
velmi zajímavé vize. Příkladem z poslední-
ho období mohou být práce, které se týkají 
budoucí podoby nábřeží – Lodního náměs-
tí, Písečného ostrova apod. Domnívám se, 
že i z hlediska dalšího rozvoje turistického 
ruchu je čas vrátit život k řece, po které do 
města připlouvají turisté. Litoměřice mají 
ideální podmínky vdechnout nábřeží život, 
jak jej nyní známe na pražské náplavce. Stu-
die rozvoje objednaná městem byla právě 
dokončena. Ale vše je o prioritách dalšího 
rozvoje  .... “

Děkuji za rozhovor

Eva BřeňováDoc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc

• Od roku 1992 městský architekt

• Od roku 1976 pedagogem na Fakultě 
architektury ČVUT v Praze

• V letech 1996 – 2008 vedoucí 
Ústavu urbanismu

• Nyní docent na Katedře urbanismu 
a územního plánování Fakulty 
stavební ČVUT

• Autorem několika územních 
i regulačních plánů, rozsáhlé 
publikační, projektové, expertní 
a posuzovatelské činnosti

• Zakládající člen Asociace pro 
urbanismus a územní plánování ČR

• Autorizovaný architekt – člen 
České komory architektů

Zhotovitel studie: Ing. arch. Helena Míková, PhD.
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Projde městská památková 
rezervace další proměnou?

Ilustrace návrhu Na Valech, varianta II:
Rozšířený trávník před kulturním domem by měl být od chodníku oddělen pásem vodních 
prvků střídajících se s galerií soch, jež jsou výsledkem sochařských sympozií. 

Městská památková rezervace by moh-
la projít významnou proměnou. Právě 
dokončená územní studie, kterou před 
několika dny představil radě města od-
bor územního rozvoje městského úřadu, 
zahrnuje budoucí rozvoj především Mí-
rového a Tyršova náměstí, části ulic Na 
Valech, Dlouhé ulice, Mezibraní a býva-
lých zahrad kapucínského kláštera. Klí-
čovými problémy v jádru města, kterým 
se autoři studie věnují, jsou řešení do-
pravy a jejího zklidnění, zlepšení pod-
mínek pohybu pěších a cyklistů, výsadba 
zeleně. 

Cílem je zvýraznit charakter, historickou 
hodnotu a atmosféru prostředí. Autoři 
respektují původní dlažbu chodníků a 
vozovek jako součást památkové hodnoty 
města. Rekonstrukce, obnovy a úpravy by 
měly být prováděny s ohledem na histo-
rický a výtvarný význam.

Podstatným nedostatkem Mírového ná-
městí je parkování. Ze stávajících 323 
parkovacích míst na náměstí by bylo 
ideální snížit kapacitu o polovinu, nebo 
alespoň o  sto míst. Přestože město v po-
sledních letech vytvořilo cca 86 nových 
parkovacích míst U Hvězdárny a dalších 
cca 49 míst na parkovišti Na Valech, 
v úbytku vozidel parkujících na náměs-
tí se však tento fakt neprojevil. Studie 
tedy navrhuje vznik nových parkovacích 
míst v několika variantách, například 
zkapacitnění parkoviště U  Hvězdárny o 
podzemní parkoviště či vybudování par-
kovacího domu v místě stávajícího par-
koviště u pošty.

Zahrada bývalého kláštera Kapucínů je 
v  současné době v soukromém vlast-

nictví, avšak předpokládá se její zpří-
stupnění pro veřejnost (alespoň časově 
omezeném) a obnovení zahrady zvoucí 
k  relaxaci a  odpočinku. S novou repre-
zentativní výsadbou zeleně studie počí-
tá i v prostranství podél ulice Mezibra-
ní.

Na Tyršově náměstí autoři navrhují za-
chování původní vykládací rampy, která 
by mohla sloužit například jako terasa 
restaurace nebo kavárny. V Dlouhé ulici 
je navrženo předláždění chodníků a vý-
sadba nového stromořadí nižšího vzrůs-
tu, které v budoucnu nezakryje průhled 

na litoměřické dominanty. Část ulice Na 
Valech, v úseku od ulice Novobranské po 
vyústění parku Václava Havla za Kultur-
ním a konferenčním centrem (KKC), jež 
je primárně průchozím pěším tahem, 
má být příležitostí i ke krátkodobé re-
laxaci. Prostor před KKC by měly doplnit 
vodní prvky, keřové podsadby, stromová 
alej a rozšířen by měl být trávník lemo-
vaný galerií soch, jež jsou výsledkem 
sochařských sympozií. Studie počítá 
i s doplněním městského mobiliáře, jako 
jsou svítidla, lavičky, zábradlí atd., který 
má vycházet z místních tradic a docho-
vaných prvků. 

„Postupná obnova městského jádra je 
běh na dlouhou trať. Všechny plánované 
změny se odvíjí od fi nančních prostřed-
ků, které město může uvolnit či získat 
z dotačních programů,“ upozornila na 
důležitý fakt vedoucí odboru územního 
rozvoje městského úřadu Venuše Brunc-
líková.

Město Litoměřice se péči o městskou 
památkovou rezervaci věnuje systema-
ticky a dlouhodobě. Potvrzují to i slova 
doktora Kamila Podroužka z katedry his-
torie Univerzity Jana Evangelisty Pur-
kyně. „Litoměřice jsou perlou severních 
Čech. Když přijdete do města, tak vás 
pohladí. Jedinečnou atmosféru vytváří 
jeho historie. Jsem rád, že Litoměřičtí si 
jsou vědomi hodnot města a o svoje kul-
turní dědictví se velmi dobře starají,“ 
uvedl doktor Podroužek. 

Andrea Pěkná

Ilustrace návrhu zahrady kapucínského kláštera:
Návrh zahrady bývalého kláštera Kapucínů počítá s obnovou zahrady, s otevřením obvodové 
zdi prostřednictvím portálů s mřížemi s cílem vytvořit vizuální kontakt z ulice s prostorem 
zahrady a dále s odstraněním stávající asfaltové plochy. Travnaté terasy protínají mlátové 
cesty. Ilustrace vykresluje také dvě hřiště – jedno pro děti v jižním rohu, druhé senior fi tness 
v rohu severním.

Zhotovitel studie: Ing. arch. Pavel Koubek, UK24.
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Dřevo na obnovu krovu Kalichu 
bylo máčeno a plaveno po Labi 

Zcela výjimečnou příležitost být svědky 
unikátního postupu obnovy krovu litomě-
řického Kalichu mají v roce oslav 800. vý-
ročí založení města obyvatelé Litoměřic. 
Zvolen byl postup, který se v dnešní době 
používá zcela výjimečně a pouze při opra-
vách unikátních památek, jakou Kalich be-
zesporu je.

Dřevo, které bude použito na opravu, totiž 
nejprve bylo plaveno po Labi, a poté má-
čeno tři měsíce v  zahořanském rybníku. 
Následně v  srpnu putovalo za doprovodu 
armádních člunů a za velké pozornosti lidí i 
médií po Labi zpět do Litoměřic. Na Lodním 
náměstí bylo vytaženo a převezeno na Mí-
rové náměstí, kde je až dosud opracováváno 
přímo před zraky veřejnosti. Ve druhé polo-
vině září bude odvezeno do areálu kasáren 
pod Radobýlem. Další čtyři vory se nadále 
máčí ve stojaté vodě záhořanského rybníka. 
Vyloveny a odvezeny mají být zhruba v říj-
nu.

Krov Kalichu pochází z  roku 1834, věžička 
dokonce z roku 1569. Odborníci, kteří stav 
krovů posuzovali, rozhodli o napodobení 
původní technologie stavby a použití stej-
ných druhů dřev. Jimi zvolená mokrá cesta 
úpravy dřeva spočívá v postupném vyluho-
vání uvedených živin v proudící vodě. Sto-
jatá voda pak poslouží jako penetrace. Ten-
to postup zajistí dlouhou trvanlivost nové 
stavby. 

Jde o velmi složitý proces, ať už po legis-
lativní či technické stránce. Město však 
tuto cestu zvolilo s ohledem na význam 
památky. „Kalich je unikát nadregionální-
ho významu. V České republice jde o zcela 
ojedinělou takto zajímavou dochovanou 
konstrukci,“ konstatoval Kamil Podroužek 
z Katedry historie University Jana Evange-
listy Purkyně.

Prací se ujalo Tesařství Čenda z Litoměřic. 
Jeho pracovníci nejprve dřevo svázali do 
několika dlouhých vorů. Každý kus dřeva byl 
těžen s ohledem na jeho budoucí využití. 
„Je zde jedle bělokorá, smrk a dále napří-
klad modřín, který využijeme pro místa 
dotýkající se zdiva. K dispozici máme i dře-
vo z dubu a jasanu, ze kterého vytvoříme 
kolíčky do krovů,“ vysvětlil Zdeněk Oravec, 
majitel společnosti.

Až do konce září probíhá historický prů-
zkum Kalichu. Kromě jiného ukáže, jak se 
stávající krov v průběhu času měnil. K sa-
motné opravě krovu pak dojde až po do-
konalém vyschnutí během roku 2020. Věž 
Kalichu, který je v  Litoměřicích turistic-
ky nejnavštěvovanější památkou, však po 
opravách krovu čekají ještě další změny. 
„Naším plánem je kompletní výměna střeš-
ní krytiny v roce 2021. Ta završí celý proces 
obnovy,“ informoval Ladislav Pošík, staveb-
ní technik odboru územního rozvoje měst-
ského úřadu.

(bub, pek, eva)

Plavení voru po Labi na Lodní náměstí. Na první vor musely být podle plavebního řádu in-
stalovány dva motory, jimiž byla řada vorů poháněna. Pod dozorem zkušeného „voraře“ provedli 
tesaři s pramenem několik manévrů, například vyzkoušeli brzdu či plavbu proti proudu u Lod-
ního náměstí.

Na Lodním náměstí bylo dřevo proudem vody očištěno před převozem na Mírové náměstí.
Podle majitele tesařství Zdeňka Oravce spočívala zvolená mokrá cesta úpravy dřeva v proudící 
vodě v postupném vyluhování látek, jako například škrobu a cukru, které lákají dřevokazný 
hmyz. Máčením mělo dřevo ztratit přirozené pnutí, tedy nemělo by praskat a kroutit se. Tento 
postup tak zajistí dlouhou trvanlivost nového krovu významné litoměřické památky.

Ukázkové opracování konstrukčního dřeva historickým nářadím a speciální technologií 
provádí před zraky veřejnosti každý den od 8 do  16 hodin na Mírovém náměstí tesaři z fi rmy 
Tesařství Čenda. Přijďte si také zatesat. Fota Karel Pech a Andrea Pěkná
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Litoměřice 
Královské město,
které stojí za to navštívit
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5

7

19

Mostná Hora,
socha K. H. Máchy 20

(1) V podloubí radnice na Mírovém náměstí.  
V doprovodu průvodkyně lze vystoupat na 
vyhlídkovou věž Kalich (2) a pohlédnout na 
historické jádro města z ptačí perspektivy. 
Nebo si můžete v IC zakoupit vstupenky do 
podzemní expozice Důl Richard v proměnách 
času (3), která mapuje pohnutou historii 

i současnost veřejnosti nepřístupného dolu 
Richard. Jen několik desítek metrů od IC 
můžete spatřit dům U Černého orla (4), tedy 
jeden z nejvýznamnějších renesančních 
domů,  postavený v první polovině 16. století.  
Nepřehlédnutelnou dominantou náměstí je 
kostel Všech svatých (5). Naproti němu se 

nachází impozantní renesanční budova 
muzea (6) se stálou expozicí historie 
regionu od pravěku až po současnost. 
Opodál stojí i bývalý jezuitský kostel  
Zvěstování Panně Marii (7), který 
je významnou památkou barokní 
architektury,  postavenou v letech 1701-
1731 věhlasným italským stavitelem 
Octaviem Broggiem. V její blízkosti se 
nachází Gotické dvojče (8), nenápadná 
stavba z 2. poloviny 15. století, jež je 
ve skutečnosti nejstarším zachovaným 
měšťanským domem v Litoměřicích. 
Označení „Dvojče“ se váže k dvojitému 
štítu. Nyní zde funguje soukromá 
galerie. Úchvatný pohled na Dómské 
náměstí nabízejí parkány José Rizala 
(9), jež jsou součástí vnějšího opevnění 
města z roku 1513. Umístěna je zde i 
busta José Rizala, fi lipínského národního 
hrdiny, jehož vázalo přátelství 
s  litoměřickým středoškolským 
profesorem Ferdinandem 
Blumentrittem. Odsud se dostaneme 
k domu Na Vikárce, respektive k 
Máchově světničce (10), kde žil a 
tvořil slavný český básník. Na veřejně 
nepřístupnou biskupskou rezidenci (11)
můžeme pohlédnout z vyhlídkové věže 
katedrály sv. Štěpána (12). V těsném 
sousedství Dómského náměstí stojí 
další unikátní stavba, kterou je 
barokní kostel sv. Václava (13). Zavítat 
můžeme i do nedaleké Severočeské 
galerie výtvarného umění (14), jež 
návštěvníkům nabízí stálou expozici 
výtvarných děl od středověku až po 
současnost a výstavy na různá témata. 
Za pohled nepochybně stojí i měšťanský 
dům U Pěti panen (15) s nejvýznamnější 
barokní fasádou v Litoměřicích. 
Obzvláště děti pak nepochybně zaujme 
galerie loutek (16) ve věži jezuitské 
hvězdárny, jež je součástí zachovalé 
části městského opevnění s cimbuřím. 
Stojí hned vedle nového parku Václava 
Havla (17), v němž je umístěna i 
busta prvního českého prezidenta 
pocházející z dílny litoměřické akad. 
sochařky Alžběty Kumstátové. V těsném 
sousedství se nachází bývalý gotický 
hrad (18) ze 13. století s expozicí 
českého vinařství, v němž je možno 
vína nejen ochutnat, ale i zakoupit. 
Stejně jako hrad nebo hvězdárna je 
součástí městského opevnění i objekt 
ve Velké Dominikánské ulici, v němž 
sídlí Dílna ručního papíru (19). A 
zbývají-li vám síly na další procházku, 
vydejte se určitě na Mostnou horu, na 
jejímž úpatí uvidíte bronzový odlitek 
slavné Myslbekovy sochy K. H. Máchy 
(20). Neméně zajímavým je i výlet na 
vrch Radobýl (21), z něhož budete mít 
jako na dlani romantické Litoměřice, 
nacházející se na soutoku řek Labe a 
Ohře, rámované kouzelnou krajinou 
Českého středohoří.    Na náměstí ještě 
naleznete jedinečné muzeum Křišťálový 
dotek (22) s otisky dlaní světově 
známých osobností v českém křišťálu. 
Nenechte si ujít i návštěvu Tržnice F. 
Holzmanna (23) v ulici 5. května, kde je 
umístěna i exteriérová výstava “Osm 
století příběhů”.

Veškeré potřebné informace 
získáte v informačním centru.

Vydejte se společně s námi za krásami královského města Litoměřice. 
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TO
MUSÍTE
MÍT!

Hrnek s příměsí bambusu
Vychutnejte si kávu ve stylovém 
hrnečku každý den. Ušetříte mnoho 
jednorázových kelímků ;-)

Multifunkční šátek
Všestranně použitelný, nejen pro 
sportovce, a navíc s elegantním 
potiskem.

Pamětní mince
Potěšení pro sběratele a milovníky historie. Mince zabalená do osmi století příběhů.

Jelení lůj
Nepostradatelná 
drobnost, která by 
neměla chybět v žádné 
kabelce.

Samolepka
Lepím, lepíš, lepíme, všichni tady slavíme. 
Chceme dáti vědět světu, že 800 let už je tu.

Protože víno 
k Litoměřicím 
neodmyslitelně patří 
už od dob Karla IV., 
můžete si k 800. 
narozeninám Litoměřic 
připít červeným vínem 
Dornfelder, šumivým 
vínem Sattel nebo bílým 
Ryzlinkem rýnským. 
Pocházejí z regionálního 
Vinařství Pod Sedlem.

USB fl ash karta
Až 32 GB informací můžete mít stále 
u sebe díky naší nové USB kartě, 
kterou zdobí panoráma Litoměřic.

USB náramek
Stále hledáte fl ashky po kapsách? 
Máme pro vás zlepšovák. V našem 
náramku se skrývá 32 GB paměti 
a ještě vám pokaždé připomene, že 
„Liťák žije“.

80,-

80,-

160,-

160,-

potiskem.

Pamětní mince
Potěšení pro sběratele a milovníky historie. Mince zabalená do osmi století příběhů.

Protože víno 
k Litoměřicím 
neodmyslitelně patří 
už od dob Karla IV., 
můžete si k 800. 
narozeninám Litoměřic 
připít červeným vínem 
Dornfelder, šumivým 
vínem Sattel nebo bílým 
Ryzlinkem rýnským. 
Pocházejí z regionálního 
Vinařství Pod Sedlem.

neodmyslitelně patří 

narozeninám Litoměřic 
připít červeným vínem 
Dornfelder, šumivým 
vínem Sattel nebo bílým 

Pocházejí z regionálního 
Vinařství Pod Sedlem.

Jelení lůj
Nepostradatelná 

neměla chybět v žádné 

Potěšení pro sběratele a milovníky historie. Mince zabalená do osmi století příběhů.

270,-
SATTEL220,-

červené, bílé

jednorázových kelímků ;-)

Multifunkční šátek
Všestranně použitelný, nejen pro 

80,-

Všestranně použitelný, nejen pro 
sportovce, a navíc s elegantním 
potiskem.

230,-

30,-
3 ks

72,-

43,-
5,-

Lanýže a lízátka
Čokoláda je radost. Darujte radost 
v podobě lanýžů či lízátek svým 
blízkým. V rámci oslav je pro vás vyrábí 
Čoko-lab.

☺
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Knihy
Dějiny města Litoměřic
Autor: Oldřich Kotyza, Jan Smetana 
a Jindřich Tomas s kolektivem autorů
Nejobsáhlejší a nejdetailnější kniha o historii 
města, letos za zvýhodněnou cenu.

Litoměřice v proměnách času
Autor: Vitalij Marek
I. díl 470 Kč
II. díl 470 Kč
III. díl 480 Kč
Srovnávací kniha změn, které proběhly za 
posledních více než 100 let.

Pověsti Litoměřicka
Autor: Vitalij Marek
Soubor 219 pověstí, které se zrodily 
v Českém středohoří.

Litoměřice v obrazech
Autor: František Fanda Diviš
Zajímavá místa v Litoměřicích a jejich okolí 
zachycená objektivem profesionálního 
fotografa.

Litoměřické vzpomínky
Autor: Vitalij Marek - Václav Chabr
Vyprávění litoměřických pamětníků na 
různá zajímavá témata.

Další zajímavé publikace vztahující 
se k městu a regionu zakoupíte 
v infocentru.

KDE 
KOUPIT

Dárkové balení piv
Jak už názvy Vikář, Děkan a Štěpán 
napovídají, tuto speciální edici piv 
pro vás uvařil Biskupský pivovar sv. 
Štěpána.

Textilní taška
Vydrží, neškodí a šetří životní 
prostředí ;-)

Tričko
Jsem elegantní a veselé, 
hodím se k sáčku i 
k teniskám a netrpělivě na 
tebe čekám na infocentru☺

10,-

Nejobsáhlejší a nejdetailnější kniha o historii 

490,-

490,-

290,-

150,-

Textilní taška

80,-

I. díl 470 Kč
II. díl 470 Kč
III. díl 480 Kč
Srovnávací kniha změn, které proběhly za 
posledních více než 100 let

Pověsti Litoměřicka
Autor: Vitalij Marek
Soubor 219 pověstí, které se zrodily 
v Českém středohoří.

10,-

Autor: František Fanda Diviš
Zajímavá místa v Litoměřicích a jejich okolí 
zachycená objektivem profesionálního 
fotografa.fotografa.

Litoměřické vzpomínkyLitoměřické vzpomínky
Autor: Vitalij Marek - Václav ChabrAutor: Vitalij Marek - Václav Chabr
Vyprávění litoměřických pamětníků na Vyprávění litoměřických pamětníků na Vyprávění litoměřických pamětníků na 
různá zajímavá témata.různá zajímavá témata.různá zajímavá témata.

Další zajímavé publikace vztahující Další zajímavé publikace vztahující 
se k městu a regionu zakoupíte se k městu a regionu zakoupíte 
v infocentruv infocentru

270,-
SATTEL

Náramky
Potěším každého, kdo má rád zářivé 
barvy a moderní doplňky.

Propiska
Zapište si vše důležité bambusovou 
propiskou. Skvěle padne do ruky 
a připomene vám, že letos „Liťák 
slaví“.

Informační centrum
Mírové náměstí 16/8a
412 01 Litoměřice
Telefon : +420 416 916 440
e-mail: info@litomerice.cz
www.litomerice-info.cz

Dárkové balení pivDárkové balení piv

120,-

20,-

450,-

420,-

Otevírací doba:
květen - září
denně  9:00 - 18:00 hod.
říjen - duben
Po - Pá : 9:00 - 17:00 hod.
So : 9:00 - 12:00 hod.
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TRIČKA NA CESTÁCH
SOUTĚŽTE S NÁMI

Čtyři generace litoměřických žen Manželé Dana a Slávek, Omán Bangkok, zaslala Jana Reifová Anna Stieranková, zimní Brniště

Jana Vinšová, Klíč Miloslava Andrlová
s přítelkyněmi, Teplice

Hana Cenkovičová, Ella, Srí Lanka  Jiří Faba Fabianek, King 
Kushtarajagala, Weligama, Srí Lanka

Jan Dostal dovezl tričko chlapci 
v Ndere (Keňa)

Litoměřičáci v Dolomitech - Bruzlovi, Košíkovi, Gončarovi a další ...

O upomínkové předměty s logem 
oslav 800. výročí je nebývalý 
zájem. V  tričkách s  logem oslav 
Litoměřičané cestují nejen po 
Čechách, ale i do zahraničí. Nosí je 
lidé daleko za hranicemi naší vlasti.
„Je to skvělá propagace města, co 
víc si můžeme přát. Děkujeme za 
váš patriotismus,“ vzkazuje vedoucí 
odboru komunikace, marketingu 
a cestovního ruchu  (OKMaCR)
městského úřadu Eva Břeňová 
a vyzývá k zasílání dalších pěkných 
fotografií na facebookové stránky 
„Litoměřice Srdcem“, na e-mailovou 
adresu info@litomerice.cz. „Na konci 
roku vyhodnotíme nejzajímavější 
fotky a autory oceníme pěknými 
dárky,“ dodala Eva Břeňová.
Jaké fotografie a z jakých koutů světa 
již dorazily, si můžete prohlédnout 
i ve fotogalerii na facebookových 
stránkách Litoměřice Srdcem.
Na snímku vlevo pracovníci OKMaCR 
společně se starostou Ladislavem 
Chlupáčem (uprostřed), kteří se 
na vydání celé edice propagačních 
předmětů k oslavám 800 let podíleli.
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Josef Pol,
83 let, nejdéle sloužící 
předseda okresního 
úřadu:
„Litoměřicím do dalších 
let přeji, aby na sobě 
nadále pracovaly 
s takovou iniciativou, 
jakou mají už od dob 

zrušení okresních úřadů. Dělají dobrou práci, 
je radost sledovat, jak se město rozvíjí do 
krásy a lidé zde rádi bydlí. Městu přeji mnoho 
spokojených obyvatel a ať se mu stále jen daří.“ 

Jiří Macháček,
52 let, pochází z Lito-
měřic, herec, zpěvák, 
člen skupiny MIG 21
„Mým drahým rodným 
Litoměřicím bych rád 
do budoucna popřál, 
aby se staly překrás-
ným a nezávislým lá-
zeňsko-průmyslovým 
komplexem s vlastním 

kosmodromem. A aby se tu víc hulilo! S láskou 
Jirka Macháček Foto: Tono Stano

Milan Hnilička,
45 let, pochází 
z Litoměřic, hokejový 
brankář - olympijský vítěz 
z Nagana v roce 1998 , 
nyní poslanec Parlamentu 
ČR.
„Jako hrdý rodák mám 
to město strašně rád 
a pokaždé se tam rád 

vracím. Těší mě, jak se zvelebilo. Díky poměrně 
velkému množství sportovišť a skvělému přístupu 
tělocvikářů na 6. základní škole jsem měl možnost 
se rozvíjet v několika sportech najednou, což 
ovlivnilo celý můj život. Litoměřice jsou krásným 
místem pro rodinu a výchovu dětí. Proto bych 
jim přál, aby se dál rozvíjely a zkrášlovaly tak, 
aby lidé, kteří tam žijí, byli na své město hrdí. Já 

určitě tím občanem jsem, a jsem rád, že právě zde 
jsem prožil své dětství.“

Zdeněk Bárta,
70 let, žijící 
v Litoměřicích, bývalý 
senátor za Litoměřice, 
nyní evangelický farář 
a člen dozorčí rady 
střediska Diakonie
„Co přát Litoměřicím do 
dalších 800 let? Stále to 

stejné, co platí napříč dějinami:
Ať mír dál zůstává s touto krajinou, zloba, 
závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už 
pominou. A pravda a láska ať stále vítězí nad 
lží a nenávistí!“

Alexandr Vondra,
58 let, europoslanec, 
bývalý senátor za 
Litoměřice a ministr
„Považuji Litoměřice za 
vůbec nejhezčí město 
v republice. Po šest 
století patřilo také 

ke třem až pěti nejvýznamnějším městům. 
S rozvojem industrializace se pak po další 
dvě století jeho relativní význam poněkud 
zmenšil. Ale díky tomu máme dnes Litoměřice 
čisté a zdravé. Mají unikátně zachovalé 
historické centrum a kouzelnou přírodu v 
bezprostředním okolí. Jsem si proto jistý, 
že mají před sebou velkou budoucnost. Také 
proto jsem se sem trvale přestěhoval.“

Mons. Jan Baxant,
71 let, biskup litoměřický 
„Městu samotnému přeji 
zdatné a zodpovědné 
zastupitele, což ovšem 
znamená, že litoměřickým 
obyvatelům, mezi něž i 
já patřím, přeji, abychom 
sami jako občané byli 

zdatnými a zodpovědnými lidmi. Neboť jen takoví 
mohou být zárukou spokojené budoucnosti, která 
se vždy každým jubileem otevírá. Spokojenost 
každého člověka spatřuji v hlubokém vnitřním 
pocitu jistoty, že o jeho blízké lidi, především 
pak o jeho rodinu, je pečováno a postaráno. Jako 
křesťan zdroj této jistoty, péče a bezpečí spatřuji 
v Bohu a jeho požehnání. Dovoluji si sdělit i osobní 
zkušenost, že čím více je ve světě neklidu a 
nejistot, tím větší je hlad a žízeň po Boží přízni 
a blízkosti. Nechť právě toto Litoměřicím nikdy 
nechybí!“

Světlana 
Witowská,
46 let, moderátorka 
České televize, rodačka 
z Litoměřic
„Litoměřicím bych 
do dalších let přála 
osvícené politiky, 
spoustu dobře a chytře 

investovaných peněz, štěstí na slušné turisty 
a lásku všech obyvatel města. Ať jsou pořád 
místem, kam se ráda vracím a kde potkávám 
kamarády z dětství.“

Zdeněk Pecka,
veslař, olympionik, 65 
let, pochází z Litoměřic
„V Litoměřicích jsem 
prožil zatím celý svůj 
dosavadní život. Mých 
prvních pět let života 
jsme bydleli na náměstí 
(tehdy sloužilo jako 
autobusové nádraží). 

Pohled na něj mě vždy fascinoval. Setkávám se 
často s názorem, že je to nejkrásnější náměstí 
v ČR. Jsem na Litoměřice hrdý a mám je rád. 
Přál bych jim, aby se ono náměstí proměnilo 
z parkoviště na obdivovanou historickou 
památku bez automobilů. Rozhodně by si to 
město zasloužilo.“

Litoměřičáci, rodáci i nerodáci, přejí svému městu:

Dvouletá Lara Sehnoutková Blažena Čenkovičová, Kočka u Litoměřic Jitka Fialová poslala foto dcery 
Morgan v tričku až z daleké Floridy, 

z ostrova Key West.

Slunečný pozdrav z rakouských 
Alp od jezera Steirersee od Lenky 

Holubové

31



32


