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MĚSTO A ADRESA

NÁZEV PAMÁTKY

VE DNECH EHD OTEVŘENA

POPIS PAMÁTKY
Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří budovy tzv. Horního a Dolního
zámku, postavené v 16. století míšeňským rodem Salhausenů. Saský původ
stavebníků určil též slohovou orientaci staveb, především Dolní zámek je tak
vzácně dochovaným příkladem architektury tzv. saské renesance v Čechách.

Státní zámek Benešov nad
Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Ploučnicí

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 1 Vodní hrad Budyně nad Ohří

Vodní hrad Budyně nad Ohří. Původně dřevěný hrad nechal počátkem 13.
století král Přemysl Otakar I. přestavět v gotickém slohu. Přebývali zde
08.09.2012-16.09.2012 10.30 - 12.00 a 13.30 - Přemysl Otakar I. roku 1218 a Přemysl Otakar II. roku 1267 a roku 1270 on
prohlásil Budyni za město, v němž brzy vznikl královský hrad.
16.00 hod.

Chomutov, Nám.1. máje 1

Art galerie Radnice

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Chomutov, Nám. 1. máje

Galerie Špejchar - bývalá sýpka městská galerie

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Výstavní síň vybudována v prostorách obřadní síně v budově historické
radnice. Prodejní galerie je věnována tvorbě regionálních umělců.
Renesanční stavba,která původně sloužila jako provizorní jezuitský kostel. O
výstavbě kostela sv. Ignáce v pol.17století zde byl refektář. Po zrušení řádu
byla budova přestavěna na špejchar.V letech 1994-96 byla provedena
oprava budovy. V době EHD zde bude výstava Obrazy z cest - Galerie Le
Femme.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Věž, která sloužila jako jezuitská hvězdárna, je součástí jezuitského
gymnázia. Od roku 2004 je zde stálá expozice již zemřelého malíře Ilji
Sajnera - Hvězdy a ostrovy. Před věží bude pro děti i dospělé po oba dva dny
od 10-16 hodin balonová pošta.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Výstavní sál je v bývalé v renesančních prostorách jezuitské koleje. Konají se
zde cca měsíčně výstavy obrazů, plastik, grafik i fotografií. Sál je rovněž
využíván ke koncertům. V době konání EHD zde bude výstava Kumstelle
Annaberg.

08.09.2012 11.00 - 17.00 hod.

Vznik nejpozději ve 14. století. Roku 1516 byla dokončena velká pozdně
gotická přestavba. Kolem kostela býval původní hřbitov. Nyní částečně
prochází renovací. Za zmínku stojí renesanční náhrobníky a gotické a
barokní plastiky. Je přístupný pouze o pravidelných bohoslužbách.

Chomutov, Palackého 86

Chomutov, Palackého 85

Chomutov, Náměstí 1. máje

Bývalé jezuitské gymnázium hvězdářská věž

Galerie Lurago

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
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Chomutov, Hálkova ul.

Chomutov, Lipská ul.

Chomutov, Náměstí 1. máje

Chrám sv. Ducha

Kostel sv. Barbory

Kostel sv. Ignáce

08.09.2012 10.00 - 13.00 hod.

Kostel je původně gotický, byl založen jako špitální. Během staletí
mnohokrát vyhořel a v roce 1900 byl postaven v nynější neogotické podobě.
V 90. letech jej získala pravoslavná církev, která v roce 2003 nechala kostel
částečně opravit, zejména severní a západní fasádu.

08.09.2012 13.00 - 15.00 hod.

Kostel sv. Barbory byl původně hornickým kostelíkem, ke konci 15. století
byl přestavován Popelem z Lobkovic na monumentální kostel, který měl být
univerzitním. Byla dokončena stavba presbytáře a severní věž. V interiéru
jsou vzácné gotické plastiky.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Raně barokní stavba basilikového typu s dvouvěžovým severním portálem
byla postavena v letech 1663-68 italským architektem C. Luragem. V
posledních letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí, nyní slouží jako výstavní a
koncertní síň. Ve dnech EHD zde bude výstava Vl. Franc - obrazy.

Chomutov, Náměstí 1. máje 1

Kostel sv. Kateřiny

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Chomutov, Náměstí 1. máje 1

Oblastní muzeum v Chomutově stará radnice

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Chomutov, Náměstí 1. máje 1

Stará radnice - klenotnice

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Kostel sv. Kateřiny patří k nejstarším stavbám v Čechách. Jeho výstavba se
kryje s převzetím chomutovského panství Řádem německých rytířů v r.
1252. V průběhu 90. let 20. st. prošla stavba celkovou restaurací. Ve dnech
EHD je výstava Dějiny udatného českého národa.
Expozice muzea je umístěna v gotických prostorách býv. komendy řádu
německých rytířů. Ojedinělá je sbírka got. plastik a deskových obrazů 15. -1
6. stol., zajímavá je expozice lékárenství, Fialův mechanický betlém a
lapidárium na mnišském dvorečku. V oratoři muzejní zbrojnice a dvě
aktuální výstavy.
V budově staré radnice se v 1. patře nachází klenotnice, která je vyzdobena
nástěnnými malbami z roku 1590.Hlavním námětem je starozákonní
legenda o Tobiášovi. Výjev je doplněn čtveřicí ctností a čtyřmi antickými
božstvy. Fresky jsou nedávno restaurovány. Z okna je zajímavý pohled do
lapidária muzea.

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Městská věž z počátku 16. stol. je přistavěna na jižní straně děkanského
kostela. Ve vstupu je krásná sklípková klenba. Je zde expozice o dějinách
města. Z věže je zajímavý výhled na město i okolí.

Chomutov, Náměstí 1. máje 2

Městská věž
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Chomutov, Palackého 86

Oblastní muzeum v Chomutově bývalé jezuitské gymnázium

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Chomutov, Náměstí 1. máje 1

Kanceláře vedení města

08.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Chomutov, Náměstí 1. máje

Trojičný sloup

08.09.2012-16.09.2012 8.00 - 24.00 hod.

Chomutov, Černovická ul.

Železniční depozitář Národního
technického muzea

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Duchcov, Park u Barbory

kostel Církve československé
husitské

08.09.2012-16.09.2012 14.00 - 16.00 hod.

Duchcov, Náměstí Republiky 9

Státní zámek Duchcov

16.09.2012 14.00 - 16.00 hod.

V budově jsou stálé expozice archeologie a Práce a život v Krušných horách
II. Nachází se zde i muzejní knihovna, ředitelství a konzervační dílna. V sále
Jiřího z Lobkovic je zajímavá stálá výstavka týkající se Lobkoviců v
Chomutově. V době EHD se bude konat výstava Starý Jirkov Ern.Hennricha.
Reprezentační místnosti jsou částečně vybaveny historickým mobiliářem
včetně barokních kamenných plastik ze sbírek oblastního muzea. Nově je
zpřístupněna oratoř slečen s jedinečným výhledem do gotické stavby kostela
sv. Kateřiny.
Sloup byl postaven v roce 1697 Ambrožem Laurentisem díky nadace
manželů Wolfových. Další sochy byly přistavěny 1719 a 1725. Byl několikrát
opravován, v r. 1962 byl přemístěn na střed náměstí. V r. 2002 byla
provedena celková restaurace a z muzejních sbírek byly osazeny původní
andílkové-světlonoši.

Původní secesní evangelický kostel u rybníka Barbora byl postaven podle
návrhu drážďanských architektů J.W.Graebnera a R.Schillinga. Jeho základní
kámen byl položen 12.11.1899 a kostel byl vysvěcen 20.4.1902. Objekt má
zajímavou vnější výzdobu - motiv pelikána, živícího svou krví mláďata
uštknutá zmijí. Jedná se o starobylý symbol Krista. Vchod do věže kostela
zdobí portréty tvůrců německé reformace M. Luthera a učeného F.
Melanchtona. V letní sezoně je, po domluvě v informačním centru,
zpřístupněna věž tohoto kostela.
Původně renesanční zámek z konce 16. století byl do roku 1707 v barokním
slohu rozšířen a v letech 1812-18 jeho zevnějšek klasicistně upraven.
Duchcov snad nejvíce proslavil pobyt Giacoma Casanovy, který na zámku
sloužil na sklonku svého bouřlivého života jako knihovník a také zde zemřel a
je pochován. Na jaře 2011 zprřístupněna první část obnoveného
Valdštejnského muzea.
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Horní Jiřetín,

Státní zámek Jezeří

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Středověký hrad Eisenberg proměnil v renesanční zámek Mikuláš
Hochhauser z Hochhausu. V roce 1623 získali konfiskované sídlo
Lobkovicové. Od roku 1802 bylo v provozu zámecké divadlo, proslulosti
dosáhla zámecká kapela, velký význam měla i hudební škola. Po únoru 1948
byl zámek konfiskován a v 50. letech sloužil armádě. Nakonec měl být
likvidován z důvodů důlní činností, ale v roce 1987 byl zachráněn díky dobře
zorganizované kampani. V současné době prochází postupnou obnovou.

Jimlín, 220

Nový hrad

Jirkov, Kostelní 1

Děkanský kostel s městskou věží v
Jirkově
09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

První zmínka pochází ze 14.století, kdy rytíř Záviš z Jimlína nechal nad obcí
Jimlín postavit novou, kamennou tvrz, palácového typu. Koncem roku 1715
koupila zámek i panství s pěti dvory a devíti vesnicemi Anna Barbora z
Löweneggu. Zbídačené panství kupuje 31.března 1767 Josef kníže ze
Schwarzenberku.Třebaže zámek jako panské sídlo novým majitelům
nevyhovoval, prošel velkou rekonstrukcí včetně nových střech, oken, opravy
věže a hradeb. V posledních letech zámek jako majetek Ústeckého kraje
prochází systematickou rekonstrukcí.
Výraznou dominantou města je komplex městské věže a děkanského
kostela. Původní, gotický kostelík z doby kolem roku 1300 byl několikrát
přestavěn a jeho dnešní podoba je v barokním stylu. Kostel je jednolodní s
mohutnou předsíní. V letech 1540 – 1545 byla ke kostelu přistavěna
obranná věž.

Galerie Jirkov

09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Oáza umění v Jirkově. Již 20 let mohou příznivci výtvarného umění
navštěvovat výstavy v Galerii Jirkov. Na základě povolení Ministerstva
kultury ji na živnostenský list provozuje galerista Josef Hána. Výstavy jsou
několikrát do roka obměňovány a těší se velké oblibě návštěvníků.

Jirkov, Kostelní ul.

Městské historické sklepy v Jirkově 09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Podmanivá zákoutí pískovcových sklepů je místo, kam by měl každý
návštěvník zavítat. Jirkovský labyrint je vyhlouben v píscích a pískovcích a
jeho počátky vzniku sahají do druhé poloviny 16 století. V roce 2007 byla
trasa o celkové délce 850 m otevřena pro veřejnost.

Jiřetín pod Jedlovou, 79

Hrad Tolštejn - zřícenina

Zřícenina hradu s vyhlídkou a restaurací s venkovním posezením a možností
ubytování.

Jirkov, Kostelní 47

15.09.2012 10.00 - 15.30 hod.

08.09.2012-15.09.2012 9.00 - 19.00 hod.
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Jiřetín pod Jedlovou, Křížová 185

Kaple Ukřižování na Křížové hoře

08.09.2012-15.09.2012 0.00 - 24.00 hod.

Přístupovou cestu lemuje 11 zastavení Křížové cesty, 12. a 13. zastavení je
přímo v kapli. Za kaplí stojí zděný Boží hrob. V areálu se nacházejí kamenné
sochy. Na počátku Křížové cesty lze spatřit učedníky Ježíšovy - Petra, Jakuba
a Jana. Za nimi je v Olivetské zahradě socha modlícího se Ježíše.

Kadaň, Mírové náměstí 1

Galerie Josefa Lieslera

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Součástí galerie Josefa Lieslera je Informační centrum. Pravidelně se zde
konají výstavy obrazů, soch, grafik, plastik, fotografií atd. Návštěvníci zde
mohou získat informace o městě a zakoupit zde materiály týkající se města.

Kadaň, Tyršova 134

Galerie Karla Havlíčka

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

V galerii je instalována stálá expozice kreseb a plastik Karla Havlíčka.

Kadaň, Mírové náměstí 84

Kostel Povýšení sv. Kříže

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Kadaň, Říční ul.

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Farní kostel byl původně zasvěcen Panně Marii. První zmínka o něm je z roku
1291. V letech 1745 - 55 byl přebudován do barokní podoby stavitelem
Koschem. Cenné je vnitřní vybavení, hlavně oltář a kazatelna.
Ke špitálu a kostelu se vztahují nejstarší zprávy o Kadani. O nejstarší stavbě
kostela svědčí pouze hranolovité kvádry ve zdivu. Raně gotický kostel byl
poškozen roku 1421 a obnoven roku 1452. Posléze je obnovován. Na
klenbách jsou fresky s výjevy ze života J. Křtitele. Výstava fotografií v rámci
EHD.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Hlavní hradba vznikla patrně na konci 13. a na počátku 14. století a byla z
každé světové strany prolomena branou. Žádná z nich se nedochovala v
úplnosti. Dosud stojí mohutná gotická, později jen mírně renesančně
upravená věž Mikulovické (Svaté) brány.

Kadaň, ul. Jana Švermy

Mikulovická (Svatá) brána

Kadaň, Jana Švermy 474

Městské muzeum v Kadani

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Kadaň, Tyršova 134

Hrad - knihovna

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Pro svou hodnotu byl Františkánský klášter Ministerstvem kultury ČR
zařazen v roce 1995 mezi národní kulturní památky. Sídlí zde Městské
muzeum. V muzeu bude připraven v neděli komponovaný program "Život v
klášteře". Více informací na www.kultura-kadan.cz/muzeum.
Hrad v Kadani není zcela přístupný veřejnosti. Nachází se zde Galerie Karla
Havlíčka, dům s pečovatelskou službou, vinárna, internetová kavárna a také
městská knihovna.
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Kadaň, Mírové náměstí 84

Kadaň,

Kadaň,

Kadaň, Mírové náměstí 1

Kadaň, Jiráskova

Růžencová kaple

Želinská elektrárna

Kadaňské místní dráhy

Radnice - věž

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Pozdně gotický prostor (první zmínka z r. 1478) s renesanční klenbou a
klasicistními malbami. Pod kaplí se nachází kostnice (nepřístupná). Kaple
sloužila mj. jako modlitebna Růžencového bratrstva, pak jako sklad
kostelních mobiliářů a děkanská knihovna. Dějiště Pašijí (každoročně na
Květnou neděli).

15.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Město Kadaň patří mezi přední města, která začala na začátku 20. století
budovat a rozvíjet výrobu elektrické energie. V roce 1905 začala realizovat
projekt s cílem vyrábět a rozvádět elektřinu po městě. V roce 1908
vybudovalo vodní elektrárnu na řece Ohři nedaleko obce Želina. Zde byl
vybudován jez a nejužším místem pomyslné kapky byl ve skále vylámán
tunel, kterým proudila voda na druhou stranu hrdla, kde byla vybudována
vlastní elektrárna. Z elektrárny byl výkon veden do Kadaně kabelem do
trafostanic (malé zděné stavby).

15.09.2012 8.25 - 15.42 hod.

Úsek Kaštice-Krásný Dvůr je z roku 1881(131 let). Úsek Krásný DvůrRadonice 1884 ( 128 let). Úsek Radonice-Kadaňský Rohovec-Doupov 1902
(110 let) a úsek Kadaň-Prunéřov (staré nádraží)-Vilémov u Kadaně 1903(109
let). Nejcennějším technickým objektem na lokálce je velký příhradový most
v Kadani přes řeku Ohři a velké stoupání v úseku Želina-Hradec u Kadaně.
Trať je vylámána do skalnatého břehu řeky Ohře. Město Kadaň pořádá dne
15.9.2012 jízdy do Kadaňského Rohozce, kde mají návštěvníci možnost
projít si okolí a navštívit blízký Vojnínský mlýn nebo penzion na břehu vodní
nádrže Sedlec.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Původní gotická radnice pochází z 1. poloviny 14. století. Z této doby se
zachovala svérázná radniční věž. Součástí výstupu na ochoz věže je výstava
"Minulost radnice" a na ochozu budou k vidění měděné desky s popisem
výhledových panoramat, které budou rozmístěny na všechny světové strany.

Distribuční transformovaná stanice
"U Střelnice"
15.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Transformátorová stanice u Střelnice byla vybudována v roce 1908, spolu s
dalšími 4 podobnými objekty na různých místech Kadaně. Sloužila k
zásobování přilehlého areálu Střelnice. Elektrický proud zde byl využíván k
osvětlení divadelního a tanečního sálu, restaurace, kuželny a střelnice, tehdy
vybavené ručně malovanými terči. Trafostanice převáděla elektrický proud o
napětí 3x 5000 V na 3x 220 V, vybavena byla měřicím panelem, vypínači a
pojistkami. Sloužila do 50. let 20. století, kdy v důsledku zvýšené potřeby
elektrického proudu přestala dostačovat. Tato stanice je jediná svého druhu.
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Kadaň, Skalní

Kadaň, Skalní

Městská elektrárna a rozvodna
"Diesel"

Distribuční transformátorová
stanice "U Viaduktu"

Klášterec nad Ohří , Kostelní

Kostel Nejsvětější Trojice

Klášterec nad Ohří , Chomutovská
1

Zámek Klášterec nad Ohří

Kovářská, Školní p.p.č. 125/1

Hamr - pozůstatek železárny

15.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Městská elektrárna byly vybudována v roce 1913 jako pomocný zdroj
elektřiny při nedostatku vody v řece Ohři. Výrobu energie zajišťoval
tříválcový naftový motor "Diesel" pohánějící generátor o výkonu 375 kW/h.
V budově byla rozvodna, strojní dílna, cejchovna elektroměrů firmy Landys a
Gyr, navíjárna motorů a dva byty. Přednostně zde byli (jako i na dalších
místech kadaňské sítě) zaměstnáváni občané města Kadaně. Řádně ženatí
zaměstnanci měli navíc elektřinu zdarma. Tatáž výsada se týkala radnice,
škol a sportovních hřišť.

15.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Stanice byla vybudována pro rozvod střídavého proudu o napětí 3 x 5000V a
3 x 220V. V Kadani bylo k roku 1908 postaveno šest těchto základních
stanic, které společně napájely 136 veřejných osvětlovacích těles, 27 motorů
živnostníků a 5000 žárovek v domácnostech. Žárovky pro domácnost měly
nápis OSRAM-KAADEN a speciální závit. Tak se město alespoň zpočátku
vyhnulo používání nákladných elektroměrů. Živnostníci museli spotřebu
motoru denně hlásit. Kdo neměl telefon nebo chtěl ušetřit, posílal učedníka.

Stavbu farního kostela realizoval na základě dohody s Michaelem Osvaldem
Thunem italský architekt Carlo Lurago. Na apsidu kostela byla v pol.
08.09.2012-16.09.2012 10.00 - 12.00 a 14.00 - 19.století přistavěna jednoduchá přízemní budova,v níž je schodiště vedoucí
pod hlavní oltář kostela,kde se nachází stará thunská hrobka.
16.00 hod.
Významné historické šlechtické sídlo severozápadních Čech. V zámku je
nainstalována expozice porcelánu od porvopočátků po dnešek ze sbírek
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. V okolí zámku se nachází 9ti
hektarový anglický park. Před zámkem se nachází sala terrena, barokní
patrová budova s terasou.
08.09.2012-09.09.2012

07.09.2012-16.09.2012 00.00 - 24.00 hod.

Hamr-součást železárny, dnes torzo, údajně uhelna.V železárenském
komplexu byla jedna z prvních vysokých pecí u nás. Stavbu nechal postavit
sazský podnikatel Zacharias Műnich ve druhé polovině 16.stol.. Hamr byl
majetkem kadaňského měšťana Hanse Schwarze, který získal privilégium pro
provozování začátkem 17. stol. od císaře Rudolfa II.
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Krabčice,

Rotunda sv. Jiří na hoře Říp

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Krupka, Nová Vrchoslav 3

Prohlídková štola Starý Martin

15.09.2012 9.30 - 12.30 a 13.00 - 16.15 hod.

Krupka, U Lanovky 452

Krásný Dvůr,

Říp je nejpamátnější českou horou a trvalým symbolem našich národních
dějin. Na vrcholu kopce stojí o samotě románská rotunda, obnovená v roce
1126 na věčnou paměť vítězné bitvy knížete Soběslava I. proti římskému
císaři Lotharovi v bitvě u pohraničního Chlumce. Kaple je zasvěcená nejen
patronu Přemyslovců sv. Jiří, ale i patronu země české sv. Vojtěchovi.
Rotunda s polokruhovou apsidou a válcovou západní věží dovršuje a uzavírá
vývoj podobných staveb v Čechách. Uvnitř rotundy byla v roce 1870
umístěna socha sv. Jiří s drakem od českého sochaře Bernarda Otto Seelinga.
Štola Starý Martin bývala jedním z nejvýznamnějších starých důlních děl
krupského revíru. Dolování zde začalo v průběhu 14. století, těžba ustala
před druhou světovou válkou.Nabízí návštěvníkům ukázky dobývání cínové
rudy, které dokumentují rozvoj technologie těžby, dále charakteristické
úseky žíly Lukáš s její minerální výplní, sbírku historických předmětů a
výstavu minerálů a hornin. Atrakcí je tzv. „Pramen štěstí“ a krápníková
výzdoba. Na volném prostranství v areálu štoly je venkovní muzeum
historické i současné důlní techniky.Prohlídka podzemí s odborným
výkladem trvá cca 45 minut.

Lanová dráha Krupka - Komáří vížka 15.09.2012 8.30 - 18.30 hod.

Sedačková lanová dráha Krupka – Komáří vížka je dvousedačková lanová
dráha vedoucí z centra města - Bohosudova na jeden z vrcholů Krušných hor.
Byla zprovozněna v roce 1952 a jedná se tak po dvou-úsekové lanovce na
Sněžku o druhou nejstarší provozovanou visutou lanovou dráhu v Česku a
zároveň jde o nejdelší osobní lanovku v republice. Výlet lanovou dráhou na
Komáří vížku je opravdovým zážitkem, a to v jakékoliv ročním období. V létě
jsou zde ideální podmínky pro turistické výlety pěšky či na kole. V zimě je
možné navštívit lyžařský areál TJ Krupka.

Státní zámek Krásný Dvůr

Původně renesanční tvrz z poloviny 16. století nechal v letech 1720–1724
tehdejší majitel František Josef Černín přestavět ve stylu vrcholného baroka.
Autorem projektu byl pražský architekt František Maxmilián Kaňka. V letech
1788–1793 založil Jan Rudolf Černín u zámku rozsáhlý anglický park podle
projektu zahradního architekta Rudolfa Födische, který byl prvním svého
druhu v Čechách. V expozici jsou interiéry s dobovým zařízením a sbírkami
skla, kamenin a hodin a významná knihovna. Zajímavostí je barokní
obrazový soubor 42 psích portrétů od P. V. Bergera.

15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.
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Libochovice, Purkrabská 2

Libochovice, Nám 5. května 1

Litoměřice, Tyršovo náměstí 68

Litoměřice, Mírové náměstí 15/7

Státní hrad Házmburk

Státní zámek Libochovice

Hrad Litoměřice

Dům "Kalich"

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Kolem r. 1250 hrad vybudovali Lichtemburkové, vlastnili jej až do poč. 14.
stol., kdy jej získal Jan Lucemburský. Roku 1335 hrad koupil Zbyněk Zajíc z
Valdeka. Zajícové z Házmburka patřili ve 14. a 15. stol. k nejmocnějším
rodům a jejich sídelní hrad Házmburk byl významnou oporou krále i církve.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Na místě starší gotické tvrze nechal v letech 1560–1564 Jan z Lobkowicz
vybudovat renesanční zámek. Pozdější majitel Gudakar z Dietrichštejna ho
nechal v letech 1682–1690 přestavět barokně. Autorem architektonického
návrhu byl proslulý italský stavitel Antonio della Porta. V roce 1685 byla u
zámku založena okrasná zahrada. Na objektu je k vidění klasická interiérová
instalace se sbírkami vzácných gobelínů, skla, porcelánu a unikátní barokní
kachlová kamna. Na výzdobě hlavního tzv. Saturnova sálu se podíleli italští
štukatéři i sochař Jan Brokof. Zámek je rodiště vědce J. E. Purkyně.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Bývalý královský hrad vznikl zřejmě již ve 2.polovině 13.století. První
písemné zmínky jsou z doby vlády Karla IV, který zde i několikrát pobýval.
Při rekonstrukci objektu v letech 2007-2011 byla objevena původní městská
brána a gotická kaple. Nyní je zde nově otevřena expozice českého vinařství.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Renesanční dům vybudovaný na dvou gotických parcelách v letech 1570-80.
Stavbu zahájil stavitel italského původu A. Balli pro měšťanskou rodinu
Mrázů z Milešovky, jejichž erb je vytesán na vstupním portálu a vymalován
ve dvorním traktu. Dnes sídlo městského úřadu.

Litoměřice, Máchovy schody 276/3 Divadlo Karla Hynka Máchy

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Litoměřice, Mírové náměstí 171/40 Oblastní vlastivědné muzeum

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Patří mezi jedno z nejstarších městských divadel v Čechách. Vzniklo r. 1822
přestavbou starší hospodářské budovy. Autorem stavby je J. Gaube.
Parkánové průčelí je členěno slepými arkádami a pásovou rustikou. Boční
přístavby jsou z konce 19. stol. V letech 1968-91 zde probíhala rekonstrukce.
Základem je budova gotické radnice, poprvé doložené roku 1397. Po požáru
města r. 1537 byla vážně poškozena a přestavěna v renesančním slohu. Na
severním rohu je umístěna na pilíři kopie renesanční, nejstarší exteriérové
plastiky ve městě (r.1539). Nyní je zde umístěno Oblastní vlastivědné
muzeum.
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Litoměřice, Mírové náměstí 21/13 Historické podzemí s lapidáriem

Litoměřice, Michalská 29/7

Galerie výtvarného umění
Litoměřice

Galerie a muzeum litoměřické
Litoměřice, Mírové náměstí 24/16 diecéze

Litoměřice, Máchova 177/5

Litoměřice, Václavské náměstí
2216

Litoměřice, Mírové náměstí

Litoměřice, Dómské náměstí

Dům "Na Vikárce"

Kostel sv. Václava

Kostel Všech svatých

Katedrála sv. Štěpána

15.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

V jádře renesanční dům s barokním vrstveným volutovým štítem, barokně
přebudován na přelomu 17. a 18. stol. V roce 1975 byla odtud zpřístupněna
prohlídková trasa části historických sklepů pod tímto a okolními domy.
Tato budova stojí na místě dvou až tří menších, původně gotických domů. V
roce 1569 byla renesančně přestavěna. Štukové průčelí bylo znovu opraveno
kolem roku 1730 ve stylu vrcholného baroka. Galerie uchovává řadu
cenných děl: románské plastiky, obrazy z počátku 16.století, významná
barokní díla,...

15.09.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Na raně gotických základech byl vybudován pozdně gotický měšťanský dům
s původními profilovanými okny, římsami a vrstveným stupňovitým štítem.
V ose průčelí štítek s letopočtem 1513. V loubí částečně zachován pozdně
gotický portál.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Empírový dům, který byl postaven na přelomu 18. a 19. století, ve kterém žil
jeden z největších českých básníků Karel Hynek Mácha a dne 6. 11. 1836
také zemřel. Zpřístupněna Máchova světnička, kde je expozice jeho díla. V
minulém století přistavěno křídlo, kde je vybudována vinárna Vikárka.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Barokní stavba na místě gotického kostela, postavena nákladem města v
letech 1714-16 O. Broggiem, jako dík za přestálou morovou nákazu.
Centrální dispozice s přiřazeným polygonálním presbytářem je završena
válcovým nástavcem s kopulí a lucernou.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Děkanský kostel Všech svatých a městská věž - poprvé dobovými prameny
připomínány k r. 1235. Před pol. 14. stol. tvořil součást městského opevnění.
Dnešní podélná stavba bazilikálního typu s trojbokým závěrem je výsledkem
celkové barokizace z let 1717-29.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Původně románská bazilika, připomínaná k roku 1057, byla goticky
přestavěna ve 2. pol. 14. století. V letech 1662-63 byla původní stavba
zbořena a bezprostředně v letech 1663-70 postavena dnešní katedrála.
Hlavního stavitele neznáme, dokončena Dominikem Orsim.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.
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Litoměřice, Křížová

Kostel sv. Vojtěcha

Litoměřice, Dominikánské náměstí Kostel sv. Jakuba

Litoměřice, Horní Dubina

Kaple sv. Jana Křtitele

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Barokní kostel byl v letech 1698-1703 vystavěn O. Broggiem. Podélná
jednolodní stavba s odsazeným a pravoúhle uzavřeným presbytářem má
dvojdílné průčelí, které je členěno mělkým rizalitem s vysokými pilastry.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Bývalý dominikánský kostel sv. Jakuba, připomínaný k roku 1233 jako kostel
minoritský, od r. 1788 dominikánský - pozdně barokní z doby okolo 1730,
připisován Octaviu Broggiovi, svěcen v r. 1750.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Barokní kaple z roku 1677 od Gulia Broggia, postavená za biskupa
Štemberka jako pohřební kaple na místě staršího kostela, zničeného za
třicetileté války. Uvnitř kaple se nachází renesanční náhrobek z roku 1573.

Litoměřice, Jezuitská

Kostel Zvěstování Panny Marie

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Louny, Beneše z Louny

Chrám sv. Mikuláše

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Byl postaven v l. 1704-1731 pro jezuity významným litoměřickým stavitelem
italského původu Octaviem Broggiem v barokním slohu. Svou stavební
hmotou i siluetou tvoří neoddělitelnou součást prospektu města Litoměřic.
Po zrušení řádu jeziutů roku 1773, sloužil kostel v letech 1793-1810 jako
skladiště městského pivovaru. V roce 1810 byl opětovně vysvěcen a od roku
1811 využíván pro potřeby bohosloveckého semináře. V roce 1818 kostel
spojila s protější bývalou jezuitskou kolejí podklenutá krytá chodba. Dnes je
kostel využíván Severočeskou galerií výtvarného umění ke koncertům a
výstavám.
Dominanta a chlouba města, jedno z vrcholných děl české pozdní gotiky.
První písemná zmínka o lounském farním kostele pochází z roku 1332, kdy
byl ještě zasvěcen sv. kříži. Monumentální oltář z let 1701 - 1706 vytvořil
sochař Jeroným Kohl se svým žákem Františkem Preissem a truhlářem
Markem Nonnermacherem. Spolu s vnitřkem kostela je přítupný také ochoz
věže.

Louny, Žatecká

Žatecká brána

15.09.2012 10.00 - 15.30 hod.

Součást městského opevnění, vnější barbakán Žatecké brány je datován do
roku 1500.
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Louny, Jimlínská

Vodárenská věž

15.09.2012 10.00 - 15.30 hod.

Vodárenská věž leží na jižním okraji města. Tento dnes již bývalý vodojem
slouží několika mobilním operátorům a je v současné době osvětlen. Výstup
na věž je vhodný pouze pro fyzicky zdatné osoby.

Louny, Osvoboditelů 638

Sokolovna

15.09.2012 10.00 - 15.30 hod.

Novorenesanční budova podle projektu Kamila Hilberta z roku 1898.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Muzeum je vhodně umístěno v centru historického jádra města v budovách
památkové hodnoty. Jednou z těchto budov je Dům Sokolů z Mor, jehož
průčelí zdobí mohutný pozdně gotický arkýř a v jeho přízemí se nachází
gotická síň.

Louny, Pivovarská 28

Most, Kostelní 289

Ploskovice,

Rumburk, Tř. 9. května 149/27

Oblastní muzeum Louny

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v
Mostě
08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Po požáru města v roce 1515 zahájil Jörg z Maulbornu výstavbu kostela
podle plánů Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu. Nový chrám s hranolovou
věží v hlavním průčelí a předsíní na severní straně se stal stavitelským
skvostem. V roce 1964 bylo rozhodnuto o likvidaci historického města
Mostu z důvodů důlní činnosti; zásluhou tlaků odborné veřejnosti vydala
vláda roku 1971 usnesení o záchraně kostela formou transferu. V roce 1975
byl unikátní přesun na místo vzdálené 841,1 metru uskutečněn. V bývalých
bočních kaplích je instalována expozice gotického a renesančního umění
severozápadních Čech.

Státní zámek Ploskovice

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Současný zámek nechala vybudovat v letech 1720 – 1730 ve stylu
vrcholného baroka princezna Anna Marie Františka Toskánská z rodu vévodů
Sasko-Lauenburských. V roce 1805 přechází panství do soukromého majetku
toskánské větve Habsburků a od roku 1849 se stává letním sídlem
odstoupivšího rakouského císaře Ferdinanda I. Habsburského, posledního
českého korunovaného krále. V současné době je pro návštěvníky otevřena
dobová interiérová instalace poloviny 19. století, která navozuje atmosféru
letních pobytů penzionovaného císařského páru.

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.
11.09.2012-15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Loretánská kaple Panny Marie byla vybudována z podnětu knížete Antona
Floriána z Liechtensteinu v letech 1704-1709 podle plánů J. L. Hildebrandta
jako přesná kopie italského originálu. Poutní areál dotváří ambit se 4
kaplemi a Svatými schody.

Loretánská kaple s ambitem v
Rumburku
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16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Areál Ravelinu č. XVIII je součástí obranného systému pevnostního města
Terezín postaveného v letech 1780-90. Inženýrsky navržený dodnes
zachovaný systém opevnění Terezína - Hlavní pevnost s jejími předsunutými
částmi Horním a Dolním retranchementem a Malou pevností, tvoří nedílný
celek tří obranných valů s podzemními galeriemi a vodotechnického
systému s příkopy a inundačními kotlinami. Ravelin č. XVIII je společně s
okolím dlouhodobě udržovaným hradebním úsekem, jenž návštěvníkům
nabízí ukázkovou prohlídku vrcholné fáze bastionového typu opevnění.
V pevnosti Terezín byla vybudována dokonalá síť podzemních chodeb o
celkové délce asi 30 km. Těmito chodbami byly opatřeny téměř všechny
pevnostní prvky. Ve vnějším obraném okruhu pevnosti byla zřízena hustá síť
minových chodeb. Ty měly sloužit jako účinná preventivní obrana proti
podkopům a následným útokům náložemi na obranné valy. Dalším prvkem
podzemního obranného systému byly chodby naslouchací, které měly
sloužit k odposlouchávání nepřítele, jenž by se pevnost pokusil podkopat.
Dále se zde nacházejí střelecké galerie opatřené podstavci pro střelce,
střílnami, atd.
Zámek nechal postavit Albert Nostic v letech 1856-1863, v novorenesančním
stylu ho navrhl architekt Heinrich Ferstel. Původní interiér se nezachoval. V
současné době se zde nachází expozice k dějinám hornictví, modelové
železnice, IS k výstavbě D8. Pořádají se zde výstavy,koncerty i svatební
obřady.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Zámek Velké Březno byl postaven v letech 1843-1845 pro tehdejšího
nejvyššího purkrabího Českého království, hraběte Karla Chotka z Chotkova a
Vojnína. Původní zámek byl postaven ve stylu pozdního rakouského empíru
a mezi lety 1885 a 1910 přestavěn ve stylu romantické novorenesance.
Interiéry vybavené dobovým nábytkem připomenou život rodiny Chotků na
konci 19. století, kdy na zámku pobývala také Žofie Chotková, vnučka
zakladatele zámku, později manželka následníka habsburského trůnu
Františka Ferdinanda d´Este, která byla spolu s ním v roce 1914 zastřelena
při sarajevském atentátu.

15.09.2012 9.00 - 18.00 hod.
Terezín,

Ravelin č. XVIII - pevnost Terezín

16.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

08.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Terezín,

Podzemní chodby pevnostního
systému města Terezín

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
Trmice, Zámecká 12

Velké Březno, Zámecká 1

Zámek Trmice

Státní zámek Velké Březno
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Velké Březno,

Zubrnice, 74

Kostel sv. Václava

Soubor lidové architektury
Zubrnice

Zámek Krásné Březno - sídlo ÚOP
Ústí nad Labem, Podmokelská 1/38 NPÚ v Ústí nad Labem

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

11.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
13.09.2012 10.00 - 14.00 hod.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
Ústí nad Labem, Fibichova 392

Větruše - vyhlídková věž

15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Ústí nad Labem, Panská 23

Městské lázně v Ústí nad Labem

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
Ústí nad Labem, Pražská 120

Vodní elektrárna Střekov

15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Kostel pochází z let 1573-74. Pozdněgotický halový prostor s křížovou
klenbou. Pískovcová polychromovaná kazatelna se znakem pánů ze
Salhausenu. Kamenný oltář a polychromované figurativní náhrobní kameny
jsou ve stylu saské renesance a náležejí mezi nejvýznamnější památky
severních Čech.
V urbanisticky i krajinářsky jedinečně umístěné obci v krajině Českého
středohoří se nachází soubor lidové architektury, kde vedle sebe stojí stavby
roubené, hrázděné i zděné. Návsi vévodí barokní studna z roku 1695, která
byla převezena ze Střížovic u Ústí nad Labem. Roubená patrová budova čp.
61 je částí komplexu staveb, připomínající život a práci lidí na hospodářské
usedlosti. Zděný patrový dům, vystavěný v polovině 19. století, prezentuje
expozici starého vesnického obchodu s mnoha cennými detaily. Unikátní je
též malý vodní mlýn na horní pohon, napájený z Lučního potoka.
Před rokem 1600 nechal postavit na místě původní tvrze Rudolf z Býnova
renesanční zámek, který je propojen se zámeckým kostelem sv. Floriána. Po
roce 1750 byl zámek přestavěn v barokním slohu Ludvíkem Richardem
Cavrianim. Ve 2. plovině 20. století sloužil zámek jako výpočetní středisko
ČD. Po rozsáhlé rekonstrukci se v roce 2011 stal zámek sídlem NPÚ ÚOP v
Ústí nad Labem.
Objekt Větruše byl realizován koncem 19. st. jako romantická stavba se
secesními prvky. Věž umožňuje nádherné vyhlídky na vlastní město, řeku
Labe, České středohoří a Krušné hory. Po požáru v roce 2000 prošel objekt
rekonstrukcí. V areálu zrcadlové bludiště. Nedaleko památné popraviště z
16. století.
Budova městských lázní je postavena v secesním slohu. Ke slavnostnímu
otevření došlo v r. 1908. Artéský pramen z přelomu let 1911 a 1912 byl
hluboký 357 m. Nad hlavním vchodem štuková busta harpyje.Lázně slouží i
dnes svému účelu,i když nikoli v tak velkém rozsahu jako v první polovině
20. století.
Hydroelektrárna začala být budována v r. 1931, r. 1935 zkušební provoz, r.
1936 plný provoz. Elektrárna je průtočné konstrukce a jsou zde instalovány
tri vertikální Kaplanovy turbíny o celkovém výkonu 19,5 MW. Zařízení je
dimenzováno na vzdutí horní hladiny na 143 m.n.m.

14

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI

Severočeské divadlo v Ústí nad
Ústí nad Labem, Lidické náměstí 10 Labem

Ústí nad Labem, Na Schodech 10

Palácová vila Carla Friedricha
Wolfruma

15.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Neobarokní divadelní budova z r. 1909 od vídeňského architekta A. Grafa s
bohatě štukovaným interiérem. Tři foyery v geometrické secesy. Figurální
výzdoba galerií.Pokroková železobetonová konstrukce stropu, zdobeného
alegorickou malbou E. Veita. Kovová opona od P. Menše s názvem
Commedia dell´arte.

15.09.2012 13.00 - 17.00 hod.
16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Postavena na sklonku 19.století. Vila je neoslohovou eklektickou stavbou, u
které převažují neorenesanční prvky. Interiér vily je založen na tzv. anglickém
typu, který byl na přelomu 19. a 20.století velmi oblíben. C. F. Wolfrum byl
čelním představitelem významné ústecké továrnické rodiny.

Ústí nad Labem, Revoluční
1930/86

Správní budova Spolku pro
chemickou a hutní výrobu, a. s.

Ústí nad Labem, Hostovická ul.

Muzeum lehkého opevnění VZ. 36 15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 16.30 hod.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
Ústí nad Labem, Církvice 1

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v
Církvicích
15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Ústí nad Labem, Revoluční 84

Správní budova Výzkumného
ústavu anorganické chemie

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Základy Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem sahají až do
roku 1856, kdy jeho název zněl Rakouský spolek pro chemickou a
metalurgickou výrobu. Nová správní budova Spolku pro chemickou a hutní
výrobu byla postavena v r. 1930, kdy byla nejvyšší výškovou budovou v ČSR.
Rekonstruovaný objekt, vybudovaný v roce 1936, je součástí systému
československého opevnění z let 1935-1938. Těžištěm expozice jsou dva
těžké kulomety z výzbroje prvorepublikové armády, dále součásti výzbroje a
výstroje čs. armády či finanční stráže.Je snaha expozici neustále doplňovat a
obměňovat.

Kostel je poprvé zmiňován v r.1352. Dnešní barokní stavba pochází z
r.1701.Kostel nemá věž,pouze sanktusník,v němž se nacházel zvon z r.
1712.Jižně od kostela stojí zvonice.Jedná se o jedinou hrázděnou zvonici v
Česku.Na zvonici dnes visí pouze malý litinový zvon od J. Pragnera z r.1918.
Neogotická budova z r. 1895 postavená architektem R. Langsem. Vstupní
prostor a zasedací síň jsou opatřeny alegorickou výmalbou s portréty
osobností spojených s firmou na pozadí s městem Ústí n. L. a průvod cechů
jednotlivých profesí spojených s chemií. Novogotický interiér zasedací
místnosti.
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08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

V r.1923 začala být budována tehdy největší vodní stavba na území ČSR, celé
vodní dílo se podařilo dokončit až v r.1936. Zdymadlo v sobě zahrnuje jez,
dvě plavební komory pro čluny, hydroelektrárnu a přechod přes řeku pro
chodce. Max. možná využívaná hladina může dosáhnout výšky 141,85 metrů
n.m.
Pozdně gotický halový prostor se síťovou klenbou.Hlavní oltář ze 16. st. s
reliéfy Nanebevzetí proroka Eliáše.Celá stavba vč. vnitřního vybavení
(náhrobníky,epitafy,hlavní oltář,kazatelna,křtitelnice) náležejí do okruhu tzv.
saské renesance a řadí se k nejvýznamnějším památkám v severních
Čechách.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Luxusní vila, dnes obřadní síň a ZUŠ. Stavba pochází z r. 1890, rozšířena v r.
1902 a 1934, pozoruhodná je díky dochovaným interiérovým detailům a
materiálům: mramor, řezbované i štukované stropy, řezbované deštění,
kovové mříže, mramorový krb s měděným dýmníkem, secení svítidla s
opálovými skly.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Luxusní rodinná vila postavená počátkem 30.let 20. st. v pseudoslohovém
pojetí, inspirovaném raným francouzským klasicismem a doznívající secesí, s
funkcionalistickým uspořádáním domu. Hlavní halu s litinovým zrcadlovým
krbem s bohatou rokajovou novorokokovou řezbou osvětlují velká
francouzská okna.

Ústí nad Labem, Vaňov 49

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
Masarykovo zdymadlo na Střekově 15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Ústí nad Labem,

Kostel sv. Jakuba Většího

Ústí nad Labem, Winstona
Churchilla 4

Ústí nad Labem, Winstona
Churchilla 6

Palácová vila Ignaze Petschka

Palácová vila Franze Petschka

08.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
09.09.2012 12.00 - 16.00 hod.
15.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
Ústí nad Labem, Bílinská ul. 3

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

16.09.2012 12.00 - 16.00 hod.

08.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
Ústí nad Labem, Horova ul.

Kostel apoštola Pavla

09.09.2012 13.00 - 18.00 hod.

Kostel se šikmou věží z doby před r.1318 v pozdněgotické a Mockerově
přestavbě.Věž (původně pozdně románská) se vychýlila téměř 2m od osy
následkem náletu v dubnu 1945.Halový interiér s hvězdicovou klenbou je
vybaven neogoticky.Obraz od saského dvorního malíře I. Mengse "Ústecká
Madona" z poč. 18.st..
Neorománská stavba z r.1905 s režnou cihlovou fasádou.Valená klenba lodi
sestavena z betonových prefabrikátů.Stylově jednotné dobové vybavení
interiéru ovlivněné secesí.Socha žehnajícícho Krista z carrarského
mramoru.Nad vstupem do sakristie litinový reliéf s námětem Kázání Krista
na hoře Tábor.
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Ústí nad Labem, Varšavská 767

Ústí nad Labem, Hradiště 4

Činoherní divadlo města Ústí nad
Labem

Dominikánský klášter s kostelem
sv. Vojtěcha

08.09.2012 10.00 - 14.00 hod.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Ústí nad Labem, Drážďanská 23

Muzeum města Ústí nad Labem

Zoologická zahrada v Ústí nad
Labem

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

08.09.2012-16.09.2012 8.00 - 18.00 hod.

V roce 1908 založil Heinrich Lumpe šestihektarovou soukromou přírodní
ptačí rezervaci. V roce 1914 park otevřel pro veřejnost. Největšího rozmachu
dosáhla zahrada v 70. letech, kdy se rozrostla na dnešních 30 hektarů. Ve
180-ti druzích zde žije přibližně 2000 kusů zvířat z celého světa.

08.09.2012-09.09.2012 9.30 - 17.00 hod.
Ústí nad Labem, Na Zacházce 844

Hrad Střekov

Autorem barokní přestavby kostela je významný severočeský architekt
Octavio Broggio (1731). Při přestavbě se změnila orientace na severojižní.
Průčelí kostela tvoří mělký rizalit členěný pilastry a římsami, v nikách sochy
českých a dominikánských světců.

Původně obytný dům s obchodními prostory z konce 19.st. Nyní je využíván
jako specializované vědecké pracoviště FF UJEP, se zaměřením na
dokumentaci kulturního dědictví. Ve spolupráci s Muzeem města je zde
přístupná expozice „Zapomenutí hrdinové“.Ta je věnována osudům
německých antifašistů z ČSR.

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.
Ústí nad Labem, Masarykova
1000/3

V roce 1927 byla podle návrhu architekta Richarda Brosche postavena
budova dnešního činoherního divadla. Objekt v novorenesančním stylu s
klasicizujícími prvky byl určen pro kulturní účely, sídlila zde filmová
společnost Wolframfilm a do druhé světové války se tu provozovala Revue
Alhambra. Hlavní sál sloužil také jako kino a právě v něm se 26. dubna 1929
uskutečnila vůbec první produkce zvukového filmu v tehdejším
Československu. Kino fungovalo až do roku 1981. Po úpravách se v domě
zabydlelo Činoherní studio. Tradici moderní činohry v Ústí n. L. zahájilo
koncem 60 let 20. století Kladivadlo.

15.09.2012-16.09.2012 9.30 - 17.00 hod.

Středověký hrad byl založen ve 14. století. Hrad měl střežit přilehlý vodní tok
a zajistit vybírání cla. Rok 1563 je pro hrad významný především tím, že je
jeho majiteli stali páni z Lobkowicz, kteří vlastní hrad dodnes. Na hradě
pobýval např. K. H. Mácha, německý básník T. Körner či R.Wagner.
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Ústí nad Labem, Winstona
Churchilla 3

Palácová vila Hanse Weinmanna

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Rodinná vila Carla Hermanna
Ústí nad Labem, Velká hradební 49 Wolfruma

08.09.2012 9.00 - 12.00 hod.

Červený Hrádek, 1

09.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Zámek Červený hrádek u Jirkova

Šluknov, Zámecká 642

Zámek Šluknov

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Žatec, Stekník čp. 1

Státní zámek Stekník

08.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Žatec, Husova 678

Regionální muzeum K. A. Polánka v
Žatci
15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Budova z 30.let 20. st. V současné době sídlo Severočeské vědecké knihovny
v Ústí n. L. Interiér inspirovaný italskou renezancí, v původním stavu jsou
intarzované dveře se zátišími a městskými motivy,stropy,dřevěné a
mramorové obložení. Pozoruhodný budoár paní domu a koupelny. V
kuřárně kamenný krb.
Budova z let 1914-15, postavená berlínským architekterm E. Rentschem.
Půdorys objektu projektován ve tvaru "L". Klasický interiér, dubové původní
parkety a mezipatrové schody, ostění čisté bez nástěnných maleb, částečně
osazené dřevěným obložením. Zajímavé obloukové členění některých
místností.
Zrekonstruovaný raně barokní zámek má charakteristické schodiště na čelní
straně, část výzdoby zámku je tvořena sochařskými díly Jana Brokoffa. V
okolí zámku je rozsáhlý park. Zámek je známý pořádáním svatebních
obřadů, kulturních a společenských akcí a pravidelných výstav. Zámek nabízí
i kvalitní gastronomické služby nové restaurace, vinárny a ubytování ve
stylových 2-4 lůžkových pokojích.
Zámek Šluknov - přestavěný ve slohu saské renesance z pol. 16. stol., celková
rekonstrukce objektu 2005-2008. Možnost navštívit Regionální informační
centrum, veřejný internet, cukrárnu, malou expozici dobového interiéru,
obřadní síň, půdu, připravené prostory pro muzeum, opravený zámecký
park.
Na místě dnešního zámku stávalo opevněné panské sídlo či tvrz až v době
kolem roku 1600, když se Stekník stal samostatným statkem rytířské rodiny
Kaplířů ze Sulevic. Po druhé světové válce byl velkostatek Stekník
konfiskován, půda rozparcelována a zámek začal sloužit Výzkumnému
ústavu chmelařskému v Žatci. Později jej užívala Národní galerie Praha, která
Muzeum je umístěno v budově bývalé nemocnice z r. 1857. Po r. 1899 zde
byl umístěn sirotčinec a od r. 1938 slouží celá budova muzejním účelům.
Expozice přibližují pravěk středního Poohří, historii města, žateckou
ikonografii. Raritou je kabinet chmelových známek, největší vystavená
kolekce těchto účelových známek v ČR, a funkční stroj historických věžních
hodin Ferdinanda Lontenspergera z let 1768-70. Aktuální výstavy: Ilustrátor
Cyril Bouda; Škrtni! A uvidíš...; Zdraví, sílu, najdeš v sýru.
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Žatec, Zeyerova 344

Žatec, Žižkovo náměstí 81

Žatec, Husitské náměstí

Křížova vila

Žatecký pivovar

Železný most přes Ohři

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Vila Dr. Kříž se nachází v bývalé historické čtvrti Skotník. Dům je unikátním
dokladem novorenesanční architektury čerpající inspiraci v severoitalské
renesanci. V prvním patře se nacházejí bohatě zdobené místnosti s
nástropními malbami ústeckého malíře Josefa Reinera z r. 1898, ve třech z
nich jsou dochována původní kachlová kamna. Červený salónek a velký
přijímací sál slouží od roku 2006 jako jedno z obřadních míst ve městě,
probíhají zde přednášky, koncerty, módní přehlídky, výstavy a jiné kulturní a
společenské akce. K dispozici je i přiléhající zahrada. Aktuálně výstava Jiřího
Boudy.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Žatecký pivovar stojí v místech bývalého přemyslovského hradu, z něhož při
zahájení stavby v roce 1798 kromě zdiva v přízemí pozdější vodárenské věže
nezbylo v té době už nic. Právovárečné měšťanstvo zrealizovalo stavbu
nového pivovaru podle plánů místního stavitele Lorenze Rotta a v srpnu
1800 byla dokončená stavba předána k užívání. První várka v množství 80
hektolitrů byla uvařena v roce 1801. Pivovar byl během 19. století postupně
modernizován a technické zařízení bylo vždy na úrovni doby. V roce 1900
dosáhl pivovar výstavu 87 775 hl. Dobré pivo z žateckého chmele se zde vaří
dodnes.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Původní řetězový most se stal prvním a největším zdařilým mostem v
Čechách, který překlenul řeku Ohři v šíři 59,72 metru. Stával v místě
nynějšího železného mostu za Husitským náměstím. Jeho základní kámen
byl položen 27. července 1826. Nosnou konstrukci mostu zrealizoval ing.
Bedřich Schnirch, rodák z Pátku u Loun. V roce 1891 byl most pro špatný
technický stav zbourán a nahrazen mostem novým, širším, který byl 13.
června 1896 slavnostně předán veřejnosti. Most slouží spojení s bývalou
historickou částí města Dvorník dodnes. Poslední opravou prošel v r. 2001,
kdy byl kompletně zrekonstruován.
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Žatec, Purkyněho ul.

Žatec, Volyňských Čechů 733

Žatec, Osvoboditelů 1948

Hlavní nádraží Žatec

Papírny

Továrna na kůže

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

V roce 1870 navrhl inženýr Chvála v devítitisícovém městě Žatci výpravní
budovu nádraží největšího typu, v pozdně klasicistním stylu. Budova
umístěná na vysokém železničním náspu je směrem od ulice Purkyněho
dvoupatrová. Roku 1902 ji Buštěhradská dráha zvětšila podle projektu
inženýra Adolfa Schrayera přístavbou restauračního pavilonu a z uliční
strany schodišťovým traktem, který umožňuje komfortnější vstup do
zvětšeného vestibulu. Nádraží je postaveno na významné křižovatce
Buštěhradské dráhy s dráhou Plzeňsko-březenskou.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Továrna na kartonáž, postavená r. 1866, byla ke konci 19. století největší
kartonážkou v celém Rakousko-Uhersku. Zaměstnávala na 300 pracovníků a
vyráběla zejména lékárnické a klenotnické krabičky, kartonáž pro cukrovinky
a kosmetiku. Závod měl svou vlastní tiskárnu. Další tovární hala byla
přistavěna v r. 1909 a součástí byla i knihtiskárna. Moritz Lüdersdorf s
manželkou vlastnil továrnu do poloviny 30. let 20. století, kdy ji převzal syn
Rudolf, jemuž byl závod v r. 1945 zkonfiskován a majitelem se stal
československý stát. Výroba zde byla zastavena v r. 2004. Nyní je objekt
nevyužitý.

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Továrna na kůže Synové Jakuba Kohna byla založena roku 1888. Vyráběla
speciálně barvené podrážkové a řemenové kůže. Výrobní budovu s
administrativním domem čp. 686 pro ni postavil Wilhelm Fuchs v letech
1889-1901. Po roce 1908 továrnu vlastnila firma Humanic Leder u. Schuh
AG, která ji ve 20. letech 20. století přestavěla a dostavěla. Budovy areálu si
zachovaly vzhled z dvacátých let: fasády do ulice z červených režných cihel
mají bíle armovaná nároží a šámbrány, ostatní jsou provedeny ve dvou
odstínech režných cihel, místy s geometrickými ornamenty.
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Žatec, Purkyněho

Šroubárna

15.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Továrnu na výrobu drátů a drátěných hřebíků založil v r. 1887 Leopold
Bechert, který byl současně spolumajitelem továrny na pilníky. Po spojení s
pilníkárnou byl název změněn na „Bechert a Co“. Ta vlastnila závod až do r.
1939, kdy ho zakoupil velkoprůmyslník V. E. Fissené. Po osvobození byla
továrna znárodněna a stala se součástí Spojených oceláren Kladno. V r. 1948
byly do závodu začleněny i závody Telatko a podkovárny Mustad a syn a po
dokončení nové haly v l. 1952 – 54 byl spojen areál Šroubárny a Podkovárny
v jeden závod. V současnosti je výroba zastavena a objekt využíván k jiným
účelům.
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