
V  ý  n  o  s
ministerstva kultury České socialistické republiky

ze dne 27. října 1978, čj. 22 260/78 o prohlášení
historického jádra města   L i t o m ě ř i c   za památkovou rezervaci

     Ministerstvo kultury ČSR v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní 
správy a Severočeským krajským národním výborem v Ústí nad Labem

p r o h l a š u j e
historické jádro města Litoměřic podle § 4 odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních 
památkách,

z a   p a m á t k o v o u   r e z e r v a c i .

     Účelem prohlášení historického jádra města Litoměřic za památkovou rezervaci je 
zabezpečit  tomuto  vynikajícímu  urbanistickému  útvaru  zvýšenou  ochranu  jakožto 
významnému  historickému  centru,  které  v průběhu  osídlování  krajiny  Severních 
Čech od období raného středověku plnilo důležité správní a kulturně politické funkce. 
Celá  historická  městská  soustava  na  bohatě  členitém  terénu  při  řece  Labi 
s významnými prostory a dominantami vyžaduje řádnou konzervaci a obnovu v rámci 
socialistické výstavby tak, aby se stala centrem plánované sídelní aglomerace a jako 
součást nového životního prostředí sloužila kulturním a společenským potřebám.

Čl. 1.
     (1) Rozsah památkové rezervace v Litoměřicích, vyznačený v grafickém plánu, je 
vymezen  hranicí,  vedoucí  na  severní  a  východní  straně  ulicí  Na  valech  a 
komunikačním  tahem  v prostoru  přednádraží.  Na  jihu  jde  hranice  ulicemi  Starou 
mosteckou,  Vodní  a  Dolní  rybářskou,  odkud  pokračuje  po  severní  straně  tělesa 
železniční trati až za čp. 223, Na straně západní probíhá po hranici parcel č. 1534, 
1527 do ulice Zahradnické, Nemocniční a Mariánské a dále podél parcely č. 1321 
zpět k ulici Na Valech.

     Podrobně je rozsah památkové rezervace vyznačen v grafickém plánu 1 : 1000, 
který je uložen u MěNV v Litoměřicích, Severočeského KNV v Ústí n/L a v Krajském 
středisku  státní  památkové péče  a  ochrany přírody v Ústí  n/L,  kde  lze  do  plánu 
nahlédnout.

     (2) Předmětem státní památkové péče v rezervaci jsou:
a) historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské 

interiéry včetně povrchu komunikací, plochy zvýšené ochrany, ostatní chráněné 
plochy a podzemní prostory,

b) hlavní městské dominanty v dálkových a blízkých pohledech,
c)  vybrané  nemovité  kulturní  památky  uvedené  v příloze  A  tohoto  výnosu  a 

vyznačené v plánu,
d)  nemovité  kulturní  památky  uvedené  v příloze  B  tohoto  výnosu  a  vyznačené 

v plánu rezervace tmavě zeleně,
e)  ostatní  objekty  dotvářející  prostředí  památkové  rezervace,  s nimiž  z hlediska 

zájmů památkové péče lze v závažných, podstatně měnících úpravách nakládat 
pouze po dohodě s orgány státní památkové péče,

f) veřejná zeleň.



     (3) Obvod památkové rezervace a všechny chráněné památkové objekty 
v rezervaci se vyznačí v příslušných územně plánovacích podkladech a  základní 
územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu sídelního útvaru a 
dalších podrobnějších stupních územně plánovací dokumentace, jimiž se řídí 
výstavba a přestavba města. Zaznamenají se také v mapových a evidenčních 
(písemných) operátech.

Čl. 2.

     (1) Pro stavební činnost v památkové rezervaci se stanoví tyto další podmínky:
a) veškeré úpravy nemovitých kulturních památek i jejich souborů musí být řešeny a 

prováděny se  zřetelem k trvalému zabezpečení  jejich  hmotné  podstaty,  k jejich 
přiměřenému společenskému využití a dalšímu zhodnocování jejich výtvarných a 
dokumentárních funkcí,

b)  úpravy  terénní  i  sadové,  stavby  dopravní,  vodohospodářské,  energetické  i 
podzemní  a  inženýrské  sítě  musí  být  prováděny  s ohledem  na  památkovou 
hodnotu objektů i území,

c)  při  nové výstavbě a při  vnějších úpravách nechráněných objektů je třeba dbát 
architektonických vztahů ke kulturním památkám a jejich souborům, navazovat na 
jejich  objemovou  a  prostorovou  skladbu  i  prostředí  a  dotvářet  jejich  celky 
přiměřenými prostředky současné architektonické tvorby,

d) všechny úpravy městských interiérů, zejména úpravy fasád, povrchů komunikací, 
veřejné osvětlení i reklamní zařízení musí být v souladu s historickým prostředím 
rezervace,

e)  stavebně  technické  práce  musí  směřovat  k obnově  a  funkčnímu  zhodnocení 
hlavních  historických  prostorů,  památkových  souborů  a  objektů  zároveň 
s odstraňováním nevhodné vnitroblokové zástavby,

f)  při  stavebně  udržovacích  pracích  je  třeba  soustředit  pozornost  především  na 
zabezpečení  technického  stavu  památkových  objektů  tak,  aby  byly  uchráněny 
před dalším chátráním do doby, než bude přikročeno k jejich obnově,

g) hlášení o veškerých výkopových pracích na území rezervace musí být doručeno 
Okresnímu  národnímu  výboru  v Litoměřicích  nejméně  tři  dny  před  jejich 
zahájením,

h) při plánování údržby a investic na obnovu města je třeba ve smyslu zákona č. 
22/1958  Sb.,  o  kulturních  památkách,  věnovat  prvořadou  pozornost  ochraně 
památkových  objektů  v rezervaci,  dbát,  aby  nedocházelo  k zvyšování  nákladů, 
kulturním a ekonomickým ztrátám zanedbáváním jejich řádné údržby. 

     (2) K veškeré činnosti uvedené v odstavci (1) pod písmeny a) až g) musí být 
předem vyžádáno vyjádření Okresního národního výboru v Litoměřicích jako orgánu 
státní památkové péče.

Čl. 3.

Tento výnos nabývá účinnost dnem oznámení ve sbírce zákonů.

Ministr:
v zast. Dr. Švagera v.r.



P ř í l o h a   A

Seznam vybraných nemovitých kulturních památek
v památkové rezervaci v Litoměřicích

I.   M ě s     t o  
1.   městské opevnění
2.   čp. 265, bývalý královský hrad
3.   děkanský kostel Všech svatých
4.   Městská věž při kostele Všech svatých
5.   bývalý jezuitský kostel Zvěstování P. Marie, Jezuitská ulice
6.   bývalý dominikánský kostel sv. Jakuba, Klášterní ulice
7.   čp. 171, Mírové nám. 40 - Stará radnice
8.   čp. 1, Jezuitská 20
9.   čp. 4, Jezuitská 12
10. čp. 5, Jezuitská 20
11. čp. 6, Jezuitská 8
12. čp. 237, Jezuitská 7
13. čp. 9, Mírové nám. 1 - Jezuitská 2, „U zlaté hvězdy“
14. čp. 12, Mírové nám. 4, „U černého orla“
15. čp. 15, Mírové nám. 7, „Pod kalichem“
16. čp. 16, Mírové nám. 8, „U severní hvězdy“
17. čp. 19, Mírové nám. 11, „U anděla“
18. čp. 20, Mírové nám. 12
19. čp. 21, Mírové nám. 13
20. čp. 24, Mírové nám. 16
21. čp. 25, Mírové nám. 17
22. čp. 41, Mírové nám. 19
23. čp. 42, Mírové nám. 20, „U pěti panen“
24. čp. 152, Mírové nám. 25
25. čp. 155, Mírové nám. 28 - ulic 5. května
26. čp. 162, Mírové nám. 35
27. čp. 29, Michalská 7
28. čp.36, Michalská 10 - Krajská ulice
29 čp. 48, Krajská 1, Státní archív
30. čp. 178, Dlouhá 15, „U černého medvěda“
31. čp. 182, Dlouhá 23
32. čp. 192, Dlouhá 43
33. čp. 193, Dlouhá 45
34. čp. 204, Dlouhá 22

II.   P ř e d m ě s     t í  
35. kostel sv. Václava na „Novém městě“, (bývalé přehradí)
36. kaple sv. Jana Křtitele na Dubině, Máchova ulička (bývalé podhradí)

III.   D ó m s     k     ý   v     r c h   -   církevní okrsek  
37. hradební zeď litoměřické kapituly a biskupství s branami
38. katedrální kostel sv. Štěpána, Dómské nám.
39. Biskupská rezidence, čp. 1d, Dómský vrch
40. kapitulní konzistoř, čp. 9d, Dómské náměstí.



P ř í l o h a   B
Seznam ostatních kulturních památek
v památkové rezervaci v Litoměřicích

I.   M ě s     t o  
41.   bývalý kapucínský kostel sv. Ludmily, Kapucínské nám.
42.   čp. 206, bývalý klášter, Kapucínské nám.
43.   torso bývalého dominikánského kostela sv. Michala, Krajská ulice
44.   čp. 7, Jesuitská 8
45.   čp. 8, Jesuitská 4
46.   čp. 234, Jesuitská 1 - Kostelní náměstí 2 
47.   čp. 235, Jesuitská 3
48.   čp. 236, Jesuitská 5 
49.   čp. 11, Mírové náměstí 3, „U bílého koně“ 
50.   čp. 3, Máchovy schody, Městské divadlo
51.   čp. 17, Mírové náměstí 9
52.   čp. 18, Mírové náměstí 10
53.   čp. 22, Mírové náměstí 14
54.   čp. 148 - 151, Mírové náměstí 23 - 24, Lidická ul.
55.   čp. 157, Mírové náměstí 30
56.   čp. 158, Mírové náměstí 31 - Novobranská ul.
57.   čp. 160 - 161, Mírové náměstí 33 - 4, hotel „Rak“
58.   čp. 168, Mírové náměstí 37
59.   čp. 26, Michalská 1
60.   čp. 27, Michalská 3
61.   čp. 38, Michalská 6
62.   čp. 39, Michalská 4
63.   čp. 26, Lidická 9, dříve zájezdní hostinec „U města Rumburka“
64.   čp. 57, Lidická 11, (součást pivovaru)
65.   čp. 58, Lidická 13 (součást pivovaru)
66.   čp. 258, Lidická 10
67.   čp. 141, ulice 5. května 8
68.   čp. 147, ulice 5. května 9 - Okružní 8, „U modré hvězdy“
69.   čp. 83, Novobranská 15
70.   čp. 85, Novobranská 35 - Na valech
71.   čp. 89, Klášterní 3 (zčásti torso)
72.   čp. 92, Klášterní - Dominikánské nám. 1, (bývalý minoritský klášter)
73.   čp. 272, Velká dominikánská 9, (původně hospodářská budova kláštera)
74.   čp. 274, Velká dominikánská (zadní část čp. 22)
75.   čp. 164, Velká dominikánská 3
76.   čp. 165, Velká dominikánská 5
77.   čp. 132, Velká dominikánská 4
78.   čp. 131, Velká dominikánská 6
79.   čp. 130, Velká dominikánská 8
80.   čp. 120, Velká dominikánská 20
81.   čp. 100, Velká dominikánská 19
82.   čp. 102, Velká dominikánská 23, (bývalý špitál sv. Kříže)
83.   čp. 103, Velká dominikánská 25



84.   čp. 172, Dlouhá 3
85.   čp. 175, Dlouhá 9
86.   čp. 179, Dlouhá 17
87.   čp. 180, Dlouhá 19 - Malá dominikánská
88.   čp. 187, Dlouhá 33
89.   čp. 195 - 6, Dlouhá 49 - Velká dominikánská
90.   čp. 201, Kapucínské náměstí 2
91.   čp. 202, Dlouhá 26
92.   čp. 203, Dlouhá 24
93.   čp. 30, Michalská 9
94.   čp. 209, Dlouhá 14
95.   čp. 210, Dlouhá 12
96.   čp. 222, Dlouhá 4, „U jelena“
97.   čp. 223, Dlouhá 2 - Mostecká 1
98.   čp. 225, Mostecká 5, (děkanský úřad ř. k.)
99.   čp. 232, Mostecká 4
100. čp. 250, Stará mostecká
101. čp. 249, Stará mostecká - jezuitské schody
102. čp. 253, Vavřinecká 13
103. čp. Mariánské sousoší (morový sloup), Mírové náměstí
104. dvě kašny na Mírovém náměstí
105. socha sv. Vavřince u čp. 167, Mírové náměstí
106. socha P. Marie na jižním boku děkanského kostela
107. socha sv. Jana Nepomuckého na Jezuitských schodech
108. podstavec sochy sv. Františka Xaverského  u čp. 237, ul. Jezuitská
109. socha sv. Jana Nepomuckého u kapucínského kostela
110. socha sv. Jana Nepomuckého a čp. 250, ul. Michalská
111. socha Karla Hynka Máchy, Máchovy schody

II.   P ř e d m ě s     t í  
112. kostel sv. Vojtěcha na Zásadě, Křížová ulice
113. čp. 1p, Jarošova 1 - Michalská
114. čp. 150p, Jarošova 2 - Dómská
115. čp. 9p, Jarošova 35 - Máchovy schody
116. čp. 177p, Máchova 5 (vinárna „Vikárka“, dříve „Schustermannel“)
117. čp. 227p, Dolní rybářská
118. socha P. Marie v Pekařské ulici (Mariánské nám.)
119. socha sv. Vojtěcha na Vojtěšském náměstí
120. býv. portál rybářského hřbit. u sv. Jiří (druh. zazděný v terasní zdi proti čp. 596p)

III.   D ó m s     k     ý   v     r c h   -   církevní okrsek  
121. čp. 2d, Dómský vrch, čp. 3d-8d, Dómské nám. (býv. dómské děk. a kapit. domy)
122. čp. 3d, Dómské nám. (bývalé dómské děkanství)
123. čp. 4d, Dómské nám. (kapitulní dům)
124. čp. 5d, Dómské nám. (kapitulní dům)
125. čp. 6d, Dómské nám. (kapitulní dům)
126. čp. 7d, Dómské nám. (kapitulní dům)
127. čp. 8d, Dómské nám. (kapitulní dům)
128. čp. 12d, Dómské nám. (kapitulní dům)
129. čp. 10d, Dómské nám. (býv. proboštství, nyní bohoslovecká fakulta)



------------------------------------------------------------------
 Poznámka:    Podrobné   popisy    kulturních   památek    v   přílohách    A   a   B
 jsou   uvedeny   ve   výnosu   ministerstva   kultury   ČSR,   který   je   uložen   k
 nahlédnutí   spolu    s   plánem   památkové   rezervace    1   :   1000   u    MěNV   a
 ONV   v   Litoměřicích,   u   SčKNV   a   Krajského   střediska   státní   památkové
 péče   a   ochrany   přírody   v   Ústí   nad  Labem.
 
------------------------------------------------------------------
Poznámka:   Přehled nemovitých kulturních památek v příloze A a B v současné 
době plně neodpovídá skutečnosti, neboť během doby došlo k jeho rozšíření. 

____________________

1) §§ 5 , 6 , 8 , 10 zákona č. 22/1958 Sb. , o kulturních památkách, zákon č. 89/1967 
Sb. , o národních výborech (úplné znění č. 28/1972 Sb. ), §§ 124 , 126 zákona č. 
50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu, vyhláška FMTIR č. 84/1976 
Sb. , o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, vyhláška 
FMTIR č. 85/1976Sb. , o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, § 15 
odst. 2 zákona č. 110/1964 Sb. , o telekomunikacích, § 2 zákona ČNR č. 130/1974 
Sb. , o státní správě ve vodním hospodářství.


