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Věž u katedrály sv. Štěpána

Určeno pro: Rodina, skupina, Menší děti s doprovodem, Senior, Výletník, běžný turista, Školní kolektiv,
Zahraniční turista
Jak: pěšky, na kole, autem, autobusem, vlakem
GPS: 50°31'55.680"N, 14°7'41.319"E
Vzdálenost od centra: 0.33 km
Otevírací doba:

Pondělí zavřeno
Úterý

zavřeno

Středa zavřeno
Čtvrtek zavřeno
Pátek

zavřeno

Sobota 10:00 - 17:00
Neděle 10:00 - 17:00
Praktické informace:
Ceny vstupenek a otevírací doba:
Květen + říjen So - Ne 10 - 17 hodin, od června do září Po - Ne 10 - 17 hodin.
Vstupné: dospělí 50, - Kč, studenti, důchodci a držitelé průkazu ZTP 25, - Kč.
Rodinné vstupné 2 dospělí + 1-3 děti 100, - Kč. Děti do 6 let zdarma.
Prohlídky věže jsou bez průvodce, vstupenky lze zakoupit v přízemí věže.
Web: vez-litomerice.cz/
E-mail: info@inprincipio.cz
Telefon: +420 416 707 505
Adresa: Dómské náměstí, 412 01 Litoměřice

Od května roku 2010 je v Litoměřicích zpřístupněná věž katedrály sv. Štěpána, ze které je
z výšky více než 50 metrů výhled na město i okolí. Věž je součástí katedrály, která byla
postavena v 17. století. Katedrála původně neměla věž, s její výstavbou začal v 18. století
biskup Köenigsegg, ale stačil vybudovat jen 11 metrové základy, na kterých byla postavena
barokní zvonice. Až biskup Antonín L. Frind inicioval dostavbu věže, která byla dokončena
roku 1889.
Od začátku sezony 2012 věž provozuje In Principio s.r.o., Dómské náměstí 9/9, Litoměřice.
Ceník vstupenek a otevírací doba:
květen + říjen So - Ne 10:00 - 17:00 hod., červen - září Po - Ne 10:00 - 17:00 hod.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, studenti . důchodci a držitelé průkazu ZTP 25,- Kč
Rodinné vstupné 2 dospělí+ 1-3 děti 100,- Kč. Děti do 6 let zdarma.
Prohlídky věže jsou bez průvodce, vstupenky jsou k zakoupení přímo v přízemí věže.

Historie věže katedrály sv. Štěpána
Samostatnou věž mimo kostel začal stavět biskup Hugo hrabě Koenigsegg (1711-1720).
Barokní katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích, ani předchozí gotický chrám, původně věž
neměly. Stačil ale vybudovat jen jedenáctimetrové základy, na něž postavili dřevěnou
barokní zvonici. Až biskup Antonín L. Frind (1879-81), známý historik, vyvolal dostavbu
věže, která byla vystavěna až v letech 1883-89 podle návrhu vídeňského architekta

Heinricha Ferstela, litoměřickým stavitelem Franzem Sanderem.
Na spojovacím oblouku mezi katedrálou a věží se nachází osobní znak 14. litoměřického
biskupa Emanuela Jana Schöbela.
Foto: CCR Litoměřice, p. o.

