Kdo se to na nás dívá
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Pod renezančním podloubím hotelu Salva Guarda na Mírovém náměstí
je umístěna busta ﬁlipínského národního hrdiny José Rizala. Ve svých
dílech bojoval proti španělské nadvládě a útlaku ﬁlipínského lidu.
O španělský koloniální svět se zajímal i Ferdinand Blumentritt, profesor
litoměřického gymnázia. V roce 1886 si začal dopisovat s J. Rizalem.
Mezi oběma muži se zrodilo velké přátelství. Rizal dokonce v roce 1887
svého přítele v Litoměřicích navštívil. Po návratu na Filipíny byl zatčen
a odsouzen k trestu smrti. Jeho jméno nesou také parkány, na nichž
je umístěna druhá busta J. Rizala – dar od ﬁlipínské vlády městu
Litoměřice.

Morový sloup

V roce 1680 postihl město, stejně jako celou zemi, velký mor. Z vděčnosti
za překonání této epidemie, při níž zemřelo asi 400 osob, bylo na památku
v letech 1681-1683 postaveno dle návrhů G. Broggia barokní sousoší.
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Barokní kašny

Horní kašna byla postavena roku 1715 na místě původní dřevěné kašny
z roku 1541. Dolní kamenná kašna byla zničena v průběhu třicetileté války.
V polovině 19.století zde nechalo město postavit kopii horní kašny.
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Busta Felixe Holzmanna
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Barokní sousoší z roku 1746
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Pamětní deska Pavla Stránského

Na budově Oblastního muzea naleznete pamětní desku Pavla Stránského,
který byl litoměřickým rektorem a městským písařem a pro své
protestantské přesvědčení musel opustit v roce 1627 vlast. Je autorem díla
O státě českém, v němž shrnul mnoho cenných údajů o dějinách Českého
království.
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Dům U Pěti panen

Nejkrásnější barokní fasáda ve městě, jejímž autorem je Octavio Broggio,
kterému dům patřil. Na domě skutečně najdeme pět dívčích obličejů.

Busta Václava Havla

Bronzová busta prvního českého prezidenta Václava Havla od autorky
Alžběty Kumstátové je umístěna v parku Václava Havla. Slavnostně
byla odhalena za účasti Dagmar Havlové v roce 2012. Tedy jen několik
měsíců poté, co prezident Havel zemřel.

Socha Rolanda

Kopie nejstarší exteriérové plastiky ve městě je umístěna na pilíři při
severním rohu budovy Oblastního muzea na Mírovém náměstí. Originál
sochy sem byl umístěn už v roce 1539 a dnes se nachází v expozici
muzea. Ve středověku se sloupy s Rolandovou sochou staly symbolem
svobodných měst a jejich volného obchodu.

Socha K. H. Máchy

Cestou z Mírového náměstí na parkány míjíme sochu K. H. Máchy
autora Václava Blažka. Pomník byl odhalen roku 1936 při příležitosti
100. výročí úmrtí básníka. V roce 1938 byl odvezen do Bohušovic
a ukrýván po celou dobu války.

Fasádu domu na Mírovém náměstí č. 25 zdobí busta českého komika
laskavého humoru F. H. V tomto domě jeho tatínek provozoval obchod
s potravinami. Jejím autorem je litoměřický sochař Libor Pisklák.

Na nároží budovy Komerční banky spatříte barokní sousoší se svatým
Vavřincem, dvěma andílky a reliéf svatého Floriána. Sv. Vavřinec i sv. Florián
byli mučedníci ve 3. století n. l.
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Busta José Rizala
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Máchova socha na úpatí Mostné hory

V říjnu 2010 byl na úpatí Mostné hory instalován bronzový odlitek
slavné Myslbekovy sochy K. H. Máchy. Myslbek jej původně tvořil pro
Litoměřice, ale Pražanům se natolik zalíbil, že nakonec byl usazen
na Petříně. Až po letech byla historická křivda napravena zásluhou
litoměřického patriota Jana Grimma, Nadačního fondu Kalich, Města
Litoměřice a za pomoci veřejné sbírky.

Děvčátko s proutkem v ruce

Před budovou Všeobecné zdravotní pojišťovny v Dlouhé ulici stávalo pítko,
které v roce 2012 nahradilo pítko s bronzovou sochou, z něhož tryská voda
jako symbol naděje. Autorem je Libor Pisklák
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Socha svatého Jana Nepomuckého

Ve Velké Dominikánské ulici je ve výklenku domu č. 37 umístěna socha sv.
Jana Nepomuckého. Tohoto světce najdeme na několika dalších místech
v Litoměřicích. Jan Nepomucký hájil práva církve proti králi Václavu IV.
Byl umučen a vhozen z Karlova mostu do Vltavy. Stal se patronem při
povodních.
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Panna Marie s Ježíškem

Na Kostelním náměstí vidíme na jižní straně děkanského kostela Všech
svatých Pannu Marii s Ježíškem, která má svatozář v podobě zlatých
paprsků. Stojí nad bývalým hromadným hrobem morové epidemie v roce
1680.

Informační centrum
Mírové náměstí 16/8a
412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 916 440
e-mail: info@litomerice.cz
www.litomerice.eu
Otevírací doba infocentra:
duben – září denně od 9 do 18 hod.
říjen – březen Po až Pá od 9 do 17 hod.
So od 9 do 12 hod.

Vydal Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu MěÚ Litoměřice.
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město s energií
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Socha K. H. Máchy (Mostná hora)
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