Tipy pro turisty

Vstupenky a čerpání odměny

Další turistické cíle v Litoměřicích
• Důl Richard v proměnách času*
- expozice v podzemí Litoměřic

Vstupenku pro Okruh církevní památky si můžete zakoupit
v Informačním centru (Mírové náměstí 16/8a) nebo v kostele
Všech svatých a v katedrále sv. Štěpána.

Ceny celého okruhu:

• Galerie Felixe Holzmanna*

Dospělí 100 Kč
Děti 50 Kč (6-15 let)
Snížené vstupné 75 Kč (studenti, senioři, ZTP a ZTP/P)

• Máchova světnička*

• Vyhlídková věž Kalich*
(červenec, srpen)

• Muzeum Křišťálový dotek

Možno zakoupit vstupné i na jednotlivé památky.

• Dílna ručního papíru s expozicí
Zázrak jménem papír

Po zhlédnutí minimálně tří památek a získání tří razítek, mohou
návštěvníci čerpat ZDARMA odměnu v podobě láhve piva
v Biskupském pivovaru U sv. Štěpána, nebo si zvolit kávu dle
vlastního výběru v hodnotě 50 Kč ve Fér Kafe v parku Václava Havla.
Děti mají za odměnu domácí limonádu - pouze ve Fér Kafe.
Čerpání odměny je možné pouze jednou.

• Vinařská expozice
na Hradě Litoměřice s možností
ochutnávek (od 8 osob)

Turistické trasy a naučné stezky
• Labská stezka – cyklotrasa č. 2
• Litoměřická vinařská stezka

• Naučná stezka Hlinná – Kamýk
• Vrchol Radobýl

Kompletní informace pro turisty
Informační centrum
LITOMĚŘICE
Telefon: +420 416 916 440
E-mail: info@litomerice.cz
Adresa:
Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice
GPS: 50°32’0.824’N, 14°7’52.706’E

Fér Kafe

Komenského 748/4
412 01 Litoměřice
www.biskupskypivovar.cz
rezervace@biskupskypivovar.cz

Park Václava Havla
412 01 Litoměřice
www.facebook.com/ferkafe
info@ferkafe.cz

Biskupský pivovar U sv. Štěpána
se nachází v Diecézním domě
kardinála Trochty v Litoměřicích.
Tato budova byla postavena již
v roce 1858, jako původní sídlo
Institutu pro hluchoněmé.
V roce 1925 získal objekt podobu
uchovanou řadu desetiletí.

Kavárna Fér Kafe je malá
soukromá kavárnička
s nabídkou znamenité kávy
a čaje, vhodná pro menší
kulturní akce a besedy nebo
pro prezentaci fairtradových
výrobků.

Od roku 2015 je v diecézním
domě v provozu pivovar
a restaurace.

Letní otevírací doba infocentra: Denně 9:00 - 17:00 hodin
*Prohlídky po dohodě v infocentru

@stredohori.cz

Biskupský pivovar
U sv. Štěpána

Kavárna je vybavena WiFi, nabízí
vnitřní a venkovní příjemné
posezení a je kompletně
nekuřácká.

Litoměřice
OKRUH
CÍRKEVNÍ
PAMÁTKY
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Okruh církevní památky vás
provede po nejvýznamnějších
sakrálních stavbách královského
města Litoměřice. Ve vybraných kostelech
na vás navíc čekají milí průvodci!
Voucher zahrnuje vstup do pěti památek.
Zakoupíte jej v informačním centru, v kostele
Všech svatých nebo v katedrále sv. Štěpána.
Po návštěvě libovolných tří památek můžete
čerpat ZDARMA odměnu - kávu v hodnotě 50 Kč
ve Fér Kafe nebo láhev piva v Biskupském
pivovaru U sv. Štěpána.

@stredohori.cz

stredohori.cz

Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
+ 420 412 871 140-1 • info@ceskestredohori.info
www.stredohori.cz

Okruh církevní památky
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Město Litoměřice
vzniklo na počátku
13. století, již
předtím zde ale
existovala kapitula
s kostelem
sv. Štěpána
(rok 1057) a menší
osada, která byla
později (rok 1219)
povýšena na město.
Od roku 1655 jsou
Litoměřice sídlem
biskupa.
Také díky tomu je
v tomto královském
městě množství
církevních památek.

Okruh církevní památky má za úkol provést návštěvníky po pěti
nejvýznamnějších památkách tohoto typu v Litoměřicích.
Výchozími místy jsou Infocentrum Litoměřice v samotném
centru města, nacházejícím se na Mírovém náměstí, kostel
Všech svatých nebo katedrála sv. Štěpána. Ve všech třech
objektech si můžete zakoupit voucher. Ve vybraných kostelech
na vás čekají milí průvodci.
Prvním zastavením Okruhu církevních památek je kostel
Všech svatých 1 . Ten je prakticky hlavním městským kostelem
a díky své barvě je přezdívaný jako “bílý kostel“. Historicky je
poprvé zmíněn v roce 1235 a nyní je jednou z hlavních dominant
centra města. Interiér kostela disponuje unikátními uměleckými
díly. Exteriéru pak dominuje 54 metrů vysoká věž s hodinami.
A něco navíc - součástí prohlídky kostela je i vstup do pokladnice.
Druhým zastavením je kostel sv. Jakuba 2 , který se nachází na
Dominikánském náměstí nedaleko centra města. Kostel sv. Jakuba
byl původně františkánským, později pak dominikánským kostelem.
Během třicetileté války byl zcela zničen a později (18. století) znovu
obnoven. Ke kostelu ze severu přiléhají budovy kláštera, kde je
v současnosti charitní domov. Průvodce z kostela Všech svatých
vás současně pustí a provede i v tomto kostele.
Hned v sousedství kostela Všech svatých se nachází kostel
Zvěstování Panny Marie 3 . Tento původně jezuitský kostel
vystavěl významný barokní architekt Octavio Broggio (1. třetina
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18. stol.), podle plánů svého otce Gulia Broggia. Působivý
interiér vytváří destruovaná torza původní barokní výzdoby
(oltář, fresky a štuky) a umělecká díla moderního umění
(O. Zoubek, J. Koblasa). Prostor je využíván Severočeskou
galerií výtvarného umění pro výstavy současného umění.
Během léta 2021 je zde k vidění výstava - Zjevení přírody, na
jejíž prohlídku se voucher též vztahuje.
Okruh dále pokračuje z Jezuitské ulice přes parkány a Máchovu
světničku na Dómský pahorek, kde se nachází vyhlídková
věž u katedrály sv. Štěpána 4 , která byla postavena v letech
1883-89 podle návrhu vídeňského architekta Heinricha
Ferstela. Věž o celkové výšce 65 metrů nabízí vyhlídkové
patro ve 40 m, na které vede 200 schodů. Věž je zpřístupněna
od roku 2010 a je z ní výhled na celé České středohoří.
Posledním zastavením Okruhu církevní památky je
nejvýznamnější kostel litoměřické diecéze – katedrála
sv. Štěpána 5 . Ta je jednou z nejvýraznějších dominant celého
města. Na jejím místě se již v 11. století nacházela církevní
románská stavba. Současná katedrála ale pochází ze 17.
století, a její věž až z 19. století. Nedaleko této katedrály je pak
rezidence biskupa.
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Otevírací doba památek okruhu
1

Kostel Všech svatých

Út - Ne

10:00 - 18:00

2

Kostel sv. Jakuba*

Út - Ne

10:00 - 18:00

3

Kostel Zvěstování Panny Marie

Po - Ne

10:00 - 18:00

4

Věž u katedrály sv. Štěpána

Po - Ne

10:00 - 17:00

5

Katedrála sv. Štěpána

Út - Ne

10:00 - 17:00

* Určení času je na průvodci z kostela Všech svatých.

Po absolvování okruhu je možné pokračovat do Biskupského
pivovaru U sv. Štěpána
nebo do Fér Kafe
v parku Václava
Havla a využít zde své odměny. Odměnu lze čerpat již za tři
navštívená místa.

3

Vzniklo za podpory Diecéze litoměřické.

