
ROUDNICE NAD LABEM A JEJÍ HISTORICKÉ PAMÁTKY 

 

Románský hrad První známí majitelé Roudnice n. L., pražští biskupové, nechali na konci 12. stol. vystavět 

na skalnatém ostrohu nad řekou mohutný románský hrad. Šlo o první stavbu svého druhu u nás, provedenou 

podle francouzských vzorů. Vlastní obdélníkový palác byl asi 40 m dlouhý a 15 m široký. Zdi z opukových 

kvádrů, v základech silné 2 metry, byly zpevněny na severní straně a nárožích věžicemi. Komplex doplňovaly 

další budovy na jih od paláce, obehnané hradbou s opevněnou bránou. Hrad byl později několikrát 

modernizován. V době gotické byl palác prodloužen východním směrem a zde zakončen velkou věží. V polovině 

16. stol. bylo přistavěno na jihovýchodě renesanční křídlo a na počátku 17. stol. byl komplex dále doplněn 

v západní části. Po radikální barokní přestavbě zůstalo severozápadní nároží hradu zachováno pod terasou 

nového zámku. 

 

Augustiniánský klášter Biskup Jan IV. z Dražic strávil dlouhou dobu na papežském dvoře v Avignonu. 

Zkušenosti a inspirace, získané v tomto centru evropské politiky a kultury, pak aplikoval po svém návratu také 

v Roudnici. Zde založil klášter pro nový řád augustiniánů kanovníků. Základní kámen stavby, na které se 

podíleli i francouzští mistři, byl položen v roce 1333. Výstavba trvala přes 20 let. Klášterní komplex tvoří kostel 

Narození Panny Marie a budova vlastního konventu, která ke kostelu přiléhá z jihu. Původně měla konventní 

budova čtvercové ambity s rajským dvorem, na východní straně s kapitulní síní. Severní křídlo ambitu bylo 

zbouráno při barokní přestavbě chrámu. Klášter se stal významným centrem vzdělanosti a duchovní obrody. Do 

kláštera směli být podle zakladatele původně přijímáni pouze Češi. Toto nařízení později papež zrušil. V roce 

1421 byl klášter husitským vojskem pobořen a mniši na čas odešli. Augustiniáni i přes pokusy o následné 

obnovení klášterního života v závěru 15. století z Roudnice odešli. Celý objekt přes občasné opravy dlouho 

chátral a byl později v 16. a 18. století upravován pro farní účely. 

 

Starý židovský hřbitov Židovské osídlení v Roudnici n. L. sahá až do středověku. Prvním místem, kde zdejší 

židé sídlili, byla osada na jih od zámku zvaná Koňský trh. Zde se také nacházel první hřbitov. Výstavba 

kapucínského kláštera si na počátku 17. století vynutila přestěhování židovského obyvatelstva do prostoru za tzv. 

Hasskou branou, dnešní ulice Třebízského a Havlíčkova. V těchto místech byla vybudována vedle obytných 

domů i synagoga, škola a špitál. Vznikl zde také nový hřbitov s cennými renesančními, barokními a klasicistními 

náhrobky. Byly sem přestěhovány rovněž některé náhrobky ze zrušeného hřbitova  u zámku. 

 

Hláska  Věž Hláska je jediným dochovaným  pozůstatkem opevnění nejstarší části Roudnice. Pro obranu města 

nechal biskup Arnošt z Pardubic vystavět po roce 1345 zděnou hradbu s městskými branami. Součástí opevnění 

byla i nová strážní věž na vyvýšeném místě při jedné z bran. Věž přečkala válečné konflikty středověku, byla 

však vážně poškozena při velkém požáru města v roce 1665, musela být tedy někdy v 18. stol. rekonstruována. 

V té době byla upravena pro nový účel – byl zde umístěn vodojem pro kašnu na Koňském trhu (dnešní Husovo 

náměstí). Pestré osudy měla Hláska i ve 20. století. Za druhé světové války byla leteckou pozorovatelnou, poté 

zde měli klubovnu Hitlerjugend. Dnes mohou návštěvníci z jejího ochozu pozorovat krásné panorama Roudnice 

a jejího okolí.  

 

Zvonice Společnými prostředky rodu Lobkowiczů a města Roudnice byla v roce 1715 vystavěna nová chrámová 

zvonice. Stavba byla provedena způsobem, který zaručoval stabilitu objektu. Zvony jsou zavěšeny na trámové 

konstrukci, stojící na zděných pilířích samostatně uvnitř pláště věže. Údery zvonů se tak nepřenáší na zdi stavby 

a nenarušují ji otřesy. Zvony z let 1541, 1586 a 1619 pochází z původní zvonice, která shořela v roce 1676. 

 

Kaple sv. Viléma V místech někdejšího popraviště, v polích za městem, nechali Filip Hyacinth z Lobkowicz a 

jeho druhá manželka Anna Vilemína z Althan postavit litoměřickým stavitelem Octaviem Broggiem v letech 

1726 – 1728 kapli sv. Viléma. Kaple je obdélníkového půdorysu s dynamicky prohnutým průčelím s postranními 

pilastry  nesoucími kladí s bohatě profilovanou římsou. Portálu dominuje lobkowiczký erb s iniciálami F v A – 

Fürstin von Althan. Štít byl původně ozdoben  freskou, průčelí doplňují sochy sv. Jeronýma a sv. Máří 

Magdaleny. Interiér kaple s presbyteriem s dřevěným oltářem zdobí v klenbě fresky Václava Vavřince Rainera. 

Představují Nejsvětější Trojici s anděly v nebesích a alegorii čtyř ctností – Víry, Naděje, Lásky a Spravedlnosti. 

 

Sv. Vavřinec, sv. Jan Nepomucký, mistr Jan Hus, sv. Vojtěch Sloup se sochou sv. Vavřince byl na 

roudnickém náměstí vztyčen v roce 1738 jako poděkování za odvrácení morové epidemie. Prostor před 

barokním špýcharem zdobí sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého. Socha z roku 1721 připomíná jednu 



z morových epidemií. Pomník mistra Jana Husa na Husově náměstí nechal v roce 1928 zbudovat roudnický 

„Spolek pro postavení historických pomníků“. Autorem byl Rudolf Březa. Socha sv. Vojtěcha, dílo sochaře 

Stanislava Hanzíka, stojící v dolní části Karlova náměstí, byla odhalena v roce 1996. 

 

Rozhledna Stavba roudnické rozhledny z roku 1934 v parku nad městem je příkladem moderní 

funkcionalistické architektury meziválečné doby. Výstavbu investovala tehdejší Rolnická záložna podřipská, 

projektantem stavby byl pražský architekt Otakar Štěpánek. Pamětní deska, umístěná na rozhledně, připomíná 

statkáře Václava Kratochvíla, přední osobnost na Podřipsku v 19. století. Elegantní stavba rozhledny kruhového 

půdorysu se zvedá na vyzděné rampě. Vlastní vyhlídkovou terasu nese šest štíhlých pilířů, mezi nimiž se vine 

vřetenové schodiště. Po obvodu terasy na zábradlí byla původně umístěna panoramatická mapa města a jeho 

okolí od Antonína Kalouse. 

 

Most První roudnický most přes řeku Labe nechal v letech 1333 – 1340 postavit biskup Jan IV. z Dražic. Tento 

jeden  z prvních kamenných mostů u nás byl těžce poškozen za třicetileté války a již nebyl opraven. Nový most 

byl vystavěn v letech 1906 – 1910, spolu s vodohospodářskou úpravou řeky. Železná konstrukce  mostu spočívá 

na osmi betonových  pilířích, mezi kterými byl  v řece zbudován jez. V souvislosti  se stavbou mostu došlo 

k úpravám předmostí, z nichž nájezdová rampa pod zámkem na levém břehu výrazně zasáhla do vzhledu města. 

Na rampě byl vystaven domek pro výběrčího poplatků, byly zde také umístěny pamětní desky. Proti domku byla 

vztyčena socha Čechie a českého lva, symbolizující tehdejší postavení Roudnice na národnostní česko – 

německé hranici. 

 

Zámecká jízdárna – Galerie moderního umění Budova zámecké jízdárny pochází od stavitele roudnického 

zámku Antonia Porty a vznikla ve druhé polovině 17. století. Její dispozice odpovídá nárokům kladeným na 

stavby tohoto typu. Jde o stavbu protáhlého půdorysu, prostorný interiér je zaklenut valenou klenbou. Pozdější 

vestavby byly odstraněny v letech 1960 – 1965, kdy byl objekt adaptován pro galerijní účely. Při rekonstrukci 

byl rovněž proražen  nový vstup, který byl osazen kamenným portálem původního Portova domu, který stál na 

náměstí. Portálu dominuje stavitelův znak, probodnuté srdce a tři květiny. Galerie moderního umění, která 

v objektu sídlí, se může pochlubit mnoha hodnotnými díly českých tvůrců 20. století. Jedinečný je zejména 

soubor obrazů Antonína Slavíčka. Základem kolekce jsou díla ze sbírky místního mecenáše umění Augusta 

Švagrovského. 

 

Barokní zámek  Zámek je dílem Václava Eusebia z Lobkowicz. Tento významný český politik 17. stol. nechal 

nevyhovující hradní komplex zbořit a na jeho místě italskými architekty postavit nový, raně barokní zámek. Na 

jeho budování pracovali v letech 1652 – 1684 Pietro Colombo, Francesco Caratti, Carlo Orsolini  a především 

Antonio Porta, který stavbě vtiskl definitivní podobu. Zámecká budova má tři dvoupatrová křídla kolem téměř 

čtvercového nádvoří, jižní stranu uzavírá nižší křídlo s arkádami, v jeho středu je vystavěna věž se vstupní 

branou. Na zámeckých nádvořích jsou čtyřboké bastiony s terasami. Vlastní budova zámku byla obklopena 

dalšími užitkovými hospodářskými budovami, z nichž zaslouží pozornost především mohutný pivovar, sýpka či 

jízdárna. Lobkowiczké sídlo bylo centrem prosperujícího panství a významným kulturním střediskem, 

proslavena byla zejména zámecká obrazárna, knihovna a archiv. Svému účelu zámek soužil až do poloviny 20. 

století. Pak byly sbírky odvezeny a ze zámku se za druhé světové války stala kasárna pro armádu německou, po 

osvobození pro armádu českou. Dnes se již zámek vrátil do majetku rodu Lobkowiczů. 

 

Chrám Narození Panny Marie Původní klášterní kostel Narození Panny Marie je typickou stavbou vznosné 

české gotiky 1. poloviny 14. století. Chrám má podobu basilikálního trojlodí  s bohatě prosvětleným kněžištěm. 

Sakristii tvoří upravený původní románský kostelík postavený zde biskupem Tobiášem z Bechyně. Stavba 

utrpěla škody v husitských válkách i při četných požárech města. Chátrala a byla jen provizorně opravována. 

Teprve v letech 1725 až 1734 došlo pod lobkowiczkým patronátem k zásadní přestavbě. Litoměřický architekt 

Octavio Broggio vtiskl chrámu novou tvář ve stylu barokní gotiky, když citlivě spojil původní gotickou podobu 

s novými barokními postupy. Byla snížena výška klenby hlavní lodi, zásadní proměnou prošlo průčelí stavby, 

nově doplněné dvojicí věží. Z výzdoby interiéru stojí za pozornost kopie votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi, 

kopie obrazu tzv. Roudnické madony a dvoukřídlý deskový oltář ze 14. století. 


