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    HISTORIE
Královské město Louny bylo založeno Přemyslovci v polovině 13. století na dvou důležitých dopravních tepnách, a to vodní – řeka Ohře
a zemské – cesta z Prahy do Norimberka či Lipska. Již kolem 11. – 12. století však existovala osada Luna, situovaná v místě dnešního
kostela sv. Petra, který byl vystavěn v polovině 15. století. Z konce téhož století se nám dochovaly významné lounské památky, jako hradby
s baštami a Žateckou bránou, kostelík Matky Boží a dům Sokolů z Mor. V březnu roku 1517 propukl ve městě zhoubný požár. V jeho důsledku
byli lounští nuceni postavit také nový kostel. Dle plánů královského stavitele Benedikta Rejta byla roku 1538 dokončena stavba chrámu
sv. Mikuláše v pozdně gotickém slohu. Z renesančního období můžeme také obdivovat dům zvaný „Daliborka“, jehož fasáda pochází z přelomu
16. a 17. století. Do konce 17. století nám dovolí nahlédnout například „Barokní špitál“ či socha Panny Marie, umístěná na morovém sloupu
v centru města. Počátkem 19. století byla na místě původní radnice, z roku 1398, postavena budova dnešní městské knihovny v empírovém
slohu. Také byl vystavěn Inudační most se 40 oblouky, který sloužil pro udržení komunikace Louny – Lipsko v době častých záplav. Z konce
téhož století můžeme shlédnout např. židovskou synagogu, Jiráskovy mlýny, či dnešní radnici, která byla postavena v historizujícím slohu
na místě domu „U tří lip“. 

Místní zajímavosti 
Chrám sv. Mikuláše
Dominanta a chlouba města, jedno z vrcholných děl české pozdní
gotiky. První písemná zmínka o lounském farním kostele pochází
z roku 1332 – to byl ještě zasvěcen sv. Kříži. Ke změně jeho
patrocinia došlo po přestavbě v 80. letech 14. století. Z původního
kostela se zachovala pouze věž. V jejím druhém podlaží, v dosud
zachovalých dubových truhlách, ukládala ve středověku městská
správa nejcennější privilegia. Dne 25. března 1517 kostel, spolu
s celým vnitřním městem, vyhořel. Dva roky nato požádali Lounští
královského architekta Benedikta Rejta o pomoc. Dílo bylo
dokončeno roku 1538. Na místě původního kostela vzniklo síňové
trojlodí s krásnou krouženou klenbou a jehlancovou střechou, tvořící
protějšek blízkých kopců Českého středohoří. Monumentální oltář
z let 1701 – 1706 vytvořil sochař Jeroným Kohl se svým žákem
Františkem Preissem. Skvostným kamenickým dílem je kazatelna
z roku 1540. Na konci minulého století byl kostel opravován pod
vedením renomovaných architektů Josefa Mockera a Kamila
Hilberta. V současné době je možnost výstupu na ochoz věže, ze
kterého se Vám otevře výhled na celé město Louny a okolí.
Další zajímavosti najdete na stránkách
http://farnostlouny.com/kostel.html 
Vyhlídka otevřena: úterý – neděle.





Místní zajímavosti 
Oblastní muzeum Louny 
Podle majitelů nazývaný též domem Sokolů z Mor, jejichž erb je umístěn na krásném pozdně gotickém arkýři. Jeho vznik bývá kladen mezi
roky 1470 a 1480 – Sokolové vlastnili dům od roku 1466. Ze stejné doby je i sál v přízemí, sklenutý masivní žebrovou klenbou. V první
polovině 16. století byl obecním majetkem. Roku 1890 ho restauroval Josef Mocker. V domě je stálá expozice okresního muzea, zaměřená
na dějiny husitství v severozápadních Čechách. V gotickém sále a dalších prostorách jsou pak pořádány různé tématické výstavy. Instituce
je pokračovatelkou městského muzea, které vzniklo roku 1889. Od počátku zde byla systematicky budována archeologická sbírka, která se
doplňuje. Nákupní politika muzea se orientuje na zachycení hmotné kultury a každodenního života v průběhu posledních sta let. Protější dům
čp. 28 s pozdně gotickým portálem v průjezdu, třípodlažními středověkými sklepy a rokokovou fasádou, se nazývá U jednorožce. Slouží jako
provozní budova muzea.
Otevřeno: úterý - neděle 
Kontakt: +420 415 652 456, info@muzeumlouny.cz, www.muzeumlouny.cz

Žatecká brána
Byla postavena roku 1500. Je to uvedeno v jedné ze tří latinských sentencí vytesaných na průčelí. Nešlo o bránu v pravém slova smyslu 
– ta stávala poněkud východněji v Žatecké ulici; doba jejího zničení není známa. Dnešní Žatecká brána tvořila její předbraní a nebyla opatřena
cimbuřím, nýbrž až do roku 1841 prkenným podsebitím. Druhá městská brána se jmenovala Pražská a stála u vyústění Pražské ulice proti
základní škole. Zbořena byla roku 1861. Žatecká brána je součástí městského opevnění. To vznikalo souběžně se založením města. Od
2. poloviny 15. století. Vnitřní gotické opevnění se nezachovalo úplně. Je patrné zejména v zadních prostorách domů v České ulici
a i s parkánovým příkopem v ulici Na Valích. Místy jsou ve zdivu naznačeny i půdorysy hranolovitých bašt. Hradby je možno sledovat na jižní,
západní i severní straně města, zejména procházka na šancích nad řekou je působivá. V Žižkově ulici jsou dvě dělové bašty. Hranolová věž
a několik půlkruhových bašt je patrno – spolu s renesančním městským znakem – na severní straně města na zmíněných šancích.

Galerie Benedikta Rejta
Galerie vznikla v roce 1965 osamostatněním oddělení výtvarného umění okresního muzea. V současné době je v nově zrekonstruovaném
historickém objektu bývalého městského pivovaru v Pivovarské ulici prezentována část sbírek galerie expozicí českého abstraktního umění
druhé poloviny 20. století. První část expozice je věnována představitelům českého geometrického konstruktivismu. Jejími hlavními
představiteli jsou Zdeněk Sýkora, bývalý docent Vysoké školy pedagogické v Praze, který je průkopníkem aplikace počítačové techniky ve
výstavbě uměleckého díla, a Vladislav Mirvald, emeritní středoškolský profesor deskriptivy zdejšího gymnázia, který povýšil tvrdou estetiku
deskriptivní geometrie na umělecké dílo. Další expozice tvoří reprezentativní výběr děl z autorských souborů klasiků současného českého
výtvarného umění, zaměřený na abstraktní  tendence všech druhů.V roce 1998 byla dokončena rekonstrukce bývalého městského pivovaru.
Autorem rekonstrukce objektu je architekt Emil Přikryl.
Otevírací doba: úterý – neděle 
Kontakt: +420 415 652 634, gbr@gbr.cz, www.gbr.cz





Doporučené restaurace, bary a kavárny

Caffe Moak
Na Valích 330, Louny, +420 415 653 826 
www.moaklouny.cz, info@moaklouny.cz, 50 míst

Restaurace Černý kůň
Beneše z Loun 140, Louny, +420 415 655 096 
www.hotel-louny.cz, kinosvet@ln.cz, 70 míst

Pivovarská restaurace Na Letňáku
Rybalkova 1267, Louny, +420 736 400 655
info@pivozloun.cz
150 míst

Deja Vu Café Bar
Mírové náměstí 49, Louny, +420 724 593 655
www. facebook.com/dejavulouny
60 míst

De Presso – mexická restaurace
Na Valích 348, Louny, +420 777 811 918
www.depresso.cz, vejlup@seznam.cz
40 míst + salónek 14 míst

Restaurace & café Caramell
Mírové náměstí 56, Louny, +420 417 638 808
www.caramell.cz, hotel@caramell.cz             
40 míst + zahrádka

Restaurace Merlot
Žatecká 186, Louny, +420 415 653 025, 
www.hotelmerlot.cz, info@hotelmerlot.cz
22 míst + nekuřácký salónek 16

Restaurace Na Hradbách
Hilbertova 62, 64, Louny
+420 415 658 349, +420 415 658 350
www.hotelnahradbach.cz
rezervace@hotelnahradbach.cz, 35 míst

Restaurace Nový Svět
Husova 2642, Louny, +420 731 411 490
www.restaurantlouny.cz, info@restaurantlouny.cz
130 míst + terasa

Restaurace Stromovka
Benátky 275, Louny
+420 415 652 978, +420 736 111 488
www.restaurace-stromovka.webnode.cz
restaurace.stromovka@email.cz, 150 míst

Kavárna Svět
Beneše z Loun 140, 141, Louny
+420 415 652 500, +420 739 609 802 
www.hotel-louny.cz, kinosvet@ln.cz, 80 míst

Restaurace Šalanda
Beneše z Loun 139, Louny, +420 734 220 331 
www.restauracesalanda.cz,salandalouny@seznam.cz
100 míst   

Restaurace U Radnice
Pivovarská 575, Louny, +420 737 503 143 
www.restauraceuradnice.cz
info.uradnice@seznam.cz, 40 míst

Restaurace U Žida
Česká 182, Louny, +420 415 658 191 
www.restauraceuzida.cz,uzida@restauraceuzida.cz
42 míst + terasa

Restaurace Zlatý lev
Na Valích 620, Louny, +420 415 655 533 
www.hotel-zlatylev.cz
info@hotel-zlatylev.cz, 48 míst

Rodinný minipivovar Domov
Rybalkova 1323, Louny +420 731 453 082
www.lounskyzejdlik.cz 
lounskyzejdlik@email.cz, 100 míst





Kulturní zařízení

Vrchlického divadlo 
adresa: Osvoboditelů 411, Louny 
tel.: +420 415 653 142
e-mail: info@divadlolouny.cz
www.divadlolouny.cz

Stálé loutkové divadlo 
adresa: Pod Cukrovarem 832, Louny 
tel.: +420 777 108 000
e-mail: louny@loutkove-divadlo.cz
www.loutkove-divadlo.cz

Kino Svět 3D 
adresa: Beneše z Loun 141, Louny
tel.: +420 415 652 500
e-mail: kinosvet@ln.cz
www.kinolouny.cz

Městská knihovna 
adresa: Mírové náměstí 1, Louny
tel.: +420 415 653 491
e-mail: mkl@mkl.cz
www.mkl.cz

Galerie Města Loun 
adresa: Osvoboditelů 411, Louny
tel.: +420 415 653 137, 415 653 141
e-mail: gaml@gaml.cz
www.gaml.cz

Galerie Benedikta Rejta 
adresa: Pivovarská 29-34, Louny
tel.: +420 415 652 634, +420 415 653 948
e-mail: gbr@gbr.cz
www.gbr.cz

Kulturní a společenský sál Zastávka 
adresa: Poděbradova 1135, Louny
tel.: +420 415 653 142

více na www.louny.eu



Nejvýznamnější akce 

březen – „Memoriál Lucky Náprstkové“ – tradiční jarní přespolní
běh, veřejně přístupná akce pro děti od 1 roku až po 100 leté kmety

duben – „Dům a zahrada“ – jarní prodejní a kontraktační výstava,
zaměřená na úpravu a zařízení interiéru obydlí a potřeby pro
zahrádkáře

květen – „Memoriál Karla Raise“ – závod silničního běhu a závod
vozíčkářů z Počerad do Loun, závod pro vrcholové, výkonnostní
sportovce i pro naprosté amatéry

červen / červenec – „European Handbike Circuit Louny“ – tradiční
a celosvětově uznávaný závod zdravotně postižených a zdravých
sportovců

srpen – Letní lounské vábení – tradiční kulturně-sportovní akce, 
při které si můžete vyzkoušet hrát házenou, volejbal, baseball, jízdu
na dračích lodích, prohlédnout si město z horkovzdušného balónu,
vidět známé i neznámé hudební skupiny, a mnohem více. Akce se
koná v centru města a jeho nejbližším okolí.

srpen – „Dům“ – všeobecné stavební výstava, kde načerpáte
inspiraci či koupíte vše pro váš dům a zahradu. Akce je pořádána v
největším přírodním výstavišti kraje.

září – „Člověk v přírodě“ – tradiční výstava drobného zvířectva
a chovatelských potřeb v areálu místního výstaviště.

říjen – Lampiónový Halloween – tradiční halloweenské odpoledne
pro děti a dospělé, s průvodem masek, soutěžemi a ohňostrojem

listopad/prosinec – „Rozsvícení vánočního stromu“ – vánoční
kulturní odpoledne na Mírovém náměstí za přispění místních klubů
a spolků.

prosinec – „Vánoční trhy v Oblastním muzeu“ – tradiční předvánoční
akce s ukázkou výroby vánočních prvků a mnohá jiná překvapení



Sport a rekreace

Městské koupaliště 
Prokopa Holého 1920, Louny
+420 603 291 914
www.tsmlouny.cz

Městská plavecká hala 
Rakovnická 2505, Louny
+420 734 268 004
www.tsmlouny.cz

Městský zimní stadion 
Cukrovarská zahrada 480, Louny
+420 415 652 321
e-mail: zdenekslavicek@seznam.cz
www.zimnistadionlouny.cz

Městská sportovní hala 
Rybalkova 2673, Louny
+420 415 653 027
e-mail: tjloko@ln.cz

Tenis Club Louny
adresa: Masarykovy sady 2790, Louny
+420 604 475 338 
e-mail: info@tenis-louny.cz
www.tenis-louny.cz

Bowling Nový Svět 
adresa: Husova 2642, Louny
+420 731 411 491
e-mail: info@bowlinglouny.cz
www.bowlinglouny.cz

Fitness Studio Hofmann ových
Kosmonautů 2302, Louny
+420 415 674 914
e-mail: info@fitnesslouny.cz
www.fitnesslouny.cz

Minigolf 
adresa: Sladovnická ul., Louny
+420 415 627 940
e-mail: barokni.spital@iol.cz
www.barokni-spital.cz

Minigolf Alfa – (indoor dráhy)
Mánesova 2367, Louny
+420 705 005 009
alfalouny@atlas.cz,
www.alfalouny.cz 

více na www.louny.eu



  Zajímavosti okolí Loun:

Březno u Loun
Archeologický skanzen Oblastního muzea v Lounech. Vybudován
na místě dlouhodobého archeologického výzkumu. Podle
archeologických nálezů, z autentických materiálů a částečně
i původních technologií postavené repliky staveb od mladší doby
kamenné po slovanské osídlení.
Otevírací doba od 1. 5. – 30. 9., denně kromě pondělí.

    Cítoliby
Barokní zámek z konce 17. stol. (Torr, Passarini), hlavní průčelí
s římsami, arkády na nádvoří, gotický kostel sv. Jakuba Většího
zbarokizován v průběhu 18. stol., oltáře se sochařskou výzdobou
M. Brauna z r. 1718, obrazy od V.V. Reinera, morový sloup též z dílny
Braunovy.

Hnojnice u Libčevse 
Kamenná slunce (národní přírodní rezervace). Bývalá lomová stěna
0,5 km jihovýchodně od obce Hnojnice vpravo od silnice Koštice
-Hnojnice v CHKO České středohoří. Lokalita je unikátním dokladem
sopečné činnosti v třetihorách.

Lenešice
Kostel sv. Šimona a Judy, původně románský, barokně přestaven,
hranolovitá věž se 2 řadami románských okének, barokní zámek.

Nový Hrad Jimlín
Barokní zámek Nový Hrad, založený Albrechtem Bezdružickým
z Kolovrat, leží na vrchu nad obcí Jimlín. Zámecké objekty jsou
zrekonstruovány a v současné době se zde nabízí několik
prohlídkových okruhů a tematické výstavy. Speciální prohlídky 
a program je o květnové Novohradské pouti.



Oblík (u obce Mnichov)
Nápadně izolovaný čedičový kopec v CHKO České středohoří.

Panenský Týnec
Nedostavěný klášterní kostel klarisek, budovaný po požáru
původního kostela r. 1382 až do roku 1410, kdy byla stavba
přerušena a už nikdy nebyla dokončena.

Peruc
Barokní zámek z 18. století na místě bývalé tvrze, schodiště
se sochami J. Platzera, na okraji obce známý Oldřichův dub
připomínající pověst o setkání Boženy s knížetem Oldřichem. Dále
je zde Galerie E. Filly, Muzeum České vesnice a Čechova (Krásná)
vyhlídka.

Postoloprty
Původně zde stával benediktinský klášter z počátku 12. stol., r. 1420
zcela zničen husitským útokem, renesanční zámek z r. 1611,
několikrát přestavěn, naposledy koncem 18. stol., klasická brána
se znaky, barokní kostel Nanebevzetí p. Marie z pol. 18. stol.
postavený A. Altomontem.

Pnětluky
Zřícenina hradu Pravda, založ. v 15. století, od r. 1593 je již uváděn
jako pustý.



Raná
Mohutný čedičový vrch se stepními přírodními podmínkami, státní
přírodní rezervace o rozloze 1,5 ha, vzácné trávy jihoruských stepí
(ovsíř Besserův – Avenastrum besseri), stepní druhy plžů. Centrum
závěsného létání, výcvik a provozování závěsného a padákového
létání, soutěže leteckého modelářství – celoroční provoz.

Ročov
Albrecht z Kolovrat zde založil roku 1373 klášter augustiánů, jenž
byl několikrát poškozen husity a Sasy, poslední barokní úpravy
provedl v pol. 18. století  A. Lurago podle plánů K. I. Dietzenhoferova,
stejně jako na klášterním kostele Nanebevzetí p. Marie – malby od
V. V. Reinera a J. Kramolína, sochy F. I. Weisse.

Stříbrník
Nabízí překrásný výhled na Louny a okolí. Na Stříbrníku se nachází
Frotzelova rozhledna (274 m n. m.) a Ejemova turistická chata.
Mezi lidmi je známý spíše pod jménem Červeňák.

Slavětín
Původně románský kostel sv. Jakuba Většího s významnými
gotickými nástěnnými freskami v presbytáři. Na požádání přístupný
veřejnosti. Na hřbitově hrob básníka Konstantina Biebla. U cesty
směrem na Louny stojí v poli menhir „Bába“ – 1,9 m vysoký kámen
ze železitého pískovce.

Stradonice
Rozhledna Stradonka a keltské oppidum – Nejnižší rozhledna v ČR
stojí na pozůstatku valu Hradiště Stradonice a nabízí nádherný
výhled na České středohoří a za příznivého počasí i na Krušné hory.
Uvnitř rozhledny je nákres a pojmenování viděných kopců. Nedaleko
rozhledny se nacházejí analematické sluneční hodiny Stradonky.



Tísňová volání: (112)
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155                       
Policie ČR: 158
Městská policie: 156

Důležitá telefonní čísla: 
Městský úřad Louny: +420 415 621 111 
Okresní státní zastupitelství Louny: +420 415 579 071    
Okresní hospodářská komora Louny: +420 415 652 822   
Okresní soud Louny: +420 415 629 911 
Státní okresní archiv Louny: +420 477 755 892     
Český statistický úřad Louny: +420 415 653 264  
Okresní správa sociálního zabezpečení Louny: +420 415 627 311 
Úřad práce Louny: +420 950 134 111 
Finanční úřad Louny: +420 415 625 111 
Katastrální úřad Louny: +420 415 627 621   
Státní pozemkový úřad: +420 415 652 651   

Další informace:
Informace o telefonních číslech: 1188
Městské informační centrum Louny: +420      415 621 102

Zeměpisné údaje: 
Poloha města: Střední Evropa, území ČR, Severozápadní Čechy, Ústecký kraj
Severní šířka: 50˚21'
Východní délka: 13˚48'
Nadmořská výška: 185 m nad mořem
Počet obyvatel: cca 19 000



              

ČR

Praha, Louny

Ústecký kraj

Město
Louny

©
A

D
A

R
T 

7/
20

15

 

S

VZ

J

S

VZ

J

Galerie

Muzeum

Ohře

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Pražská 95, 440 23 Louny, Czech Republic
Tel.: +420 415 621 102, Fax: +420 415 621 100, E-mail: info@mulouny.cz

 

www.louny.eu




