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Vydejte se společně s námi za krásami královského
města Litoměřice. Veškeré potřebné informace získáte v informačním centru 1 v podloubí radnice na
Mírovém náměstí. V doprovodu průvodce 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 či navštívit Muzeum Křišťálový
dotek 4 – unikátní expozici autentických otisků
rukou slavných osobností v podobě českého křišťálu.
Jen několik desítek metrů od IC můžete spatřit dům
U Černého orla 5, tedy jeden z nejvýznamnějších
renesančních domů, postavený v první polovině
16. století. Nepřehlédnutelnou dominantou náměstí
je kostel Všech svatých 6. Naproti němu se nachází
impozantní renesanční budova muzea 7 se stálou
expozicí historie regionu od pravěku až po současnost. Opodál stojí i bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii 8, který je významnou památkou
barokní architektury, postavenou v letech 1701–1731
věhlasným italským stavitelem Octaviem Broggiem.
V její blízkosti se nachází Gotické dvojče 9,
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 je zde umístěna expozice, kterou provozuje Severočeská galerie výtvarného
umění. Úchvatný pohled na Dómské náměstí nabízejí
parkány José Rizala 10, jež jsou součástí vnějšího
opevnění města z roku 1513. Umístěna je zde i busta
José Rizala, filipínského národního hrdiny, jehož
vázalo přátelství s litoměřickým středoškolským
profesorem Ferdinandem Blumentrittem. Odsud se
dostaneme k domu Na Vikárce, respektive k Máchově světničce 11, kde strávil slavný básník poslední
týdny svého života. Na veřejně nepřístupnou biskupskou rezidenci 12 můžeme pohlédnout z vyhlídkové
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věže katedrály sv. Štěpána 13. V těsném sousedství Dómského náměstí stojí další unikátní stavba,
kterou je barokní kostel sv. Václava 14. Zavítat můžeme i do nedaleké Severočeské galerie výtvarného
umění 15, 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 16 s nejvýznamnější
barokní fasádou v Litoměřicích. Obzvláště děti pak
nepochybně zaujme galerie loutek 17 ve věži jezuitské hvězdárny, jež je součástí zachovalé části městského opevnění s cimbuřím. Stojí hned vedle nového
parku Václava Havla 18, 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 19
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 20. 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 21. Neméně zajímavým je i výlet na vrch Radobýl 22, z něhož budete
mít jako na dlani romantické Litoměřice, nacházející
se na soutoku řek Labe a Ohře, rámované kouzelnou
krajinou Českého středohoří.
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Otevírací doba:
duben–září denně
9.00 – 18.00 h
říjen–březen
Po–Pá 9.00 – 17.00 h
So 9.00 – 12.00 h
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