PUTOVÁNÍ PO SAKRÁLNÍCH PAMÁTKÁCH

																															
H
ra s cenami pro úspěšné řešitele V LOUNECH
Každý den kolem nich chodíme – kaple, kříže, kostely, Boží muka. Často je už ani
nevnímáme. Přesto jsou to místa, která naši předkové vybrali a zasvětili Bohu.
Římskokatolická farnost – děkanství Louny a město Louny společně připravily
šestnáct zastavení na těchto místech, kde sakrální stavba stojí, stála či měla stát,
a zvou Vás takto k malé procházce po místech, která někdy i jen bezmyšlenkovitě
míjíme.

zdroj: www.mapy.cz
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Chrám svatého Mikuláše

6

Evangelický kostel

12

Kostel svatého Petra

je pravděpodobně nejstarší stoje trojlodní stavba postavená v pozdbyl postaven v roce 1932 ve funkcijící stavbou v Lounech. Je prvně
ně gotickém slohu v letech 1520 -1538
onalistickém slohu podle projektu
připomínán v roce 1359, ale jeho
podle projektu Benedikta Rejta po
architekta Pavla Bareše. O čtyři roky
jižní a západní stěna obsahují mnovelkém požáru města Loun. Věž kospozději byl přistavěn i byt faráře
hem starší románské zdivo. Kostel
tela je však starší, protože požár Loun
a později i malá modlitebna.
Souřadnice:
i s přilehlým hřbitovem byl zrušen
přečkala a pochází již ze 14. století.
Souřadnice: N 50°21.353 E 013°48.483
Souřadnice:
N 50°21.427
při reformách za Josefa II. Koncem
N 50°21.537
7 Kostel Matky Boží
E 013°47.705
19. století krátce sloužil evangelické
E 013°47.230
si město postavilo v letech 1491 –
reformované církvi.
2 Mariánský sloup
1493 jako náhradu za zbořený kostel
13 Kostel Nejsv.Trojice a 14 sv. Pomocníků
se nachází na Mírovém náměstí.
v klášteře dominikánů. Věž s hlavSloup se sochou Neposkvrněné Panním portálem tvaru oslího hřbetu
byl vybudován na místě morového
ny Marie – Immaculaty (šlape po
pak byla přistavěna až v roce 1612.
hřbitova roku 1718 podle projektu
draku, symbolu hříchu) je skromnějSouřadnice: N 50°21.288 E 013°48.196
lounského stavitele Ludvíka Nayší obdobou o 21 let staršího sloupu
mayera, který upravil Pavel Ignác
na Staroměstském náměstí. Zhoto- 8 Obřadní síň u židovského hřbitova
Bayer.
vil jej stejný pražský sochař Jan
Souřadnice:
Souřadnice: N 50°21.507 E 013°47.109
byla
postavena
v
roce
1874
u
nově
Jiří Brandl roku 1673 na objednávN 50°21.433
vzniklého židovského hřbitova na
ku příslušníka erbovní rodiny Šiflů
E 013°47.838
14 Výklenková kaple u Černčic
pozemku Josefa Glasera.
z Vasrštejna jako poděkování za kose nachází po levé straně silnice do
nec útrap třicetileté války.
Černčic těsně před mostem přes žeSouřadnice: N 50°21.173 E 013°48.026
3 Kostel Církve československé husitské
lezniční trať.
byl postaven v roce 1932 ve funkci- 9 Kříž na hlavním hřbitově
onalistickém slohu podle projektu
byl postaven na nově vzniklém hřbi- Souřadnice: N 50°21.632 E 013°50.011
Otokara Poláka jako kostel s nátově u silnice na Cítoliby. Ten byl zazvem „Sbor Dr. Karla Farského“. Do
ložen v roce 1887 jako náhrada za 15 Bývalá kaple					
sv. Máří Magdalény
té doby náboženská obec založená
zrušený hřbitov u Matky Boží.
stávala mezi špitálem a řekou
v
roce
1920
užívala
nejprve
děkanSouřadnice:
a byla vybudována roku 1481. I tato
ský
chrám
svatého
Mikuláše
a
po
N 50°21.350
kaple byla za Josefínských reforem
šesti
letech
pak
využívala
prostory
					
E 013°47.903
Souřadnice: N 50°21.072 E 013°48.281
zrušena a v roce 1834 byla stržena.
v dívčích a chlapeckých školách.
4

Bývalý klášter Panny Marie řádu dominikánů

Souřadnice:
N 50°21.416
E 013°48.043
5

Synagóga

se rozprostíral zhruba mezi dnešními ulicemi Pražská a Hilbertova od
Bezejmenné po Klášterní ulici. Byl
založen prakticky současně s povýšením Loun na město v polovině 13.
století. Ještě před vypuknutím husitských válek jeho obyvatelé před
nebezpečím uprchli a později byl
klášter pobořen a velmi brzy rozparcelován na nové měšťanské domy.

10

Boží muka U Spravedlnosti

Souřadnice: N 50°21.513 E 013°47.615
stojí napravo od silnice na Cítoliby
				
a připomínají místo, kde byly vyko- 16
Nerealizovaný
kostel
v
Kotěrově
kolonii
návány hrdelní tresty. Toto místo se
se nikdy nedočkal své výstavby
však nacházelo vlevo od silnice.
stejně, jako se realizace nedočkal
ani projekt kostela v Plzni –
					
Doubravce či v Holoubkově
Souřadnice: N 50°20.788 E 013°48.302
u Rokycan.
11 Kaple Panny Marie Svatohorské
					
Souřadnice: N 50°21.495
E 013°49.351
stojí u staré cesty na Líšťany v poloze
zvané „Skalka“. Dnes je obklopena
zástavbou rodinných domů. Kaple
stojí v ulici Vavřince z Březové.

stojí na místě, kde do požáru v září
1849 stály domy č.p. 70 a 71. Pochází z let 1871 – 1874. Je postavena
v maurském slohu podle projektu
Souřadnice: N 50°21.013 E 013°47.048
architekta Jana Staňka.
Souřadnice: N 50°21.438 E 013°47.973
					

Zde v Městském informačním centru si lze vyzvednout hrací list s otázkami k jednotlivým místům. Po
odevzdání správně vyplněného hracího listu obdržíte odměnu v podobě vystřihovacího papírového
modelu kostela sv. Petra nebo kostela Matky Boží
(do vyčerpání zásob).

