
1. Duchcovská zámecká zahrada 15. Socha Walthera von der Vogelweide 25. Kašna se sochou sv. Floriána

2. Zahradnický domek 26. Zámek a zámecký kostel Zvěstování P.Marie
16. Evangelický kostel

3. Sfingový rybník
27. Fara  církve římsko-katolické, pamětní deska 
F.Heilmanna

17. Busty B. Smetany a L. v. Beethovena od 
4. Socha sv. Jana Nepomuckého

H. Zettlitzera
I. Trojboký sloup s reliéfy (u fotbalového hřiště)

19. Historická budova gymnázia se sochou 29. Pavilon pro Reinerovu fresku
K. H. Borovského 

6. Sloup Nejsvětější Trojice

20. Historická budova, Masarykova ul. 7

A. Sloup sv. Vavřince

9. Heymannův dům

10. Duchcovský viadukt 22. Husova ul. 13

* červeně uvedené popisky označují významné památky

24. Sloup Nejsvětější Trojice od M.Kühnela

13. Kaple sv. Barbory

 – vznikla podle návrhu  – socha   – na soklu sochy je G. Památník Duchcovského viaduktu – památník stojí 
arch. J.F.Schora (1686-1767), umístěny barokní sochy od středověkého „pěvce lásky“, který se údajně narodil v letopočet 1728; autorem původní sochy byl jeden z duch- nedaleko místa, kde kdysi stával duchcovský pivovar, 
M. Brauna; přeměněna na anglický park.; v zahradě se Duchcově, od sochaře. H.K.Scholze z roku 1911, jejímž covských  purkmistrů barokního období Jan Ignác Poppel; založený roku 1671 Janem Bedřichem z Valdštejna; 
dnes můžeme setkat s některými vzácnými a chráněnými odhalení předcházely Hallwichovy výzkumy a objev jména dnešní repliku zhotovil duchcovský kameník Josef Mrá- autorem výtvarného návrhu na Památník Duchcovského 
zástupci hmyzu, obojživelníků i plazů. Walter von der Vogelweide staré městské knize zek; sv. Florián byl uctíván jako patron proti požáru. viaduktu je Karl Lerch.

duchcovské
 – klasicistní obydlí někdejších  – H. Pomník generálmajora A. Sochora – A. Sochor se 

valdštejnských zahradníků vystavené počátkem 19. st.  – postaven v roce 1902 podle náv- kostel byl postaven ve  20. letech 18. st. arch. narodil dne 16. 7. 1914 v Lohbergu, pocházel však ze 
botanikem Františkem Adamem z Valdštejna; k domku rhu arch. Schillinga a Graebnera; kostel má zajímavou M.A.Canevallem; významná sochařská výzdoba od severočeské hornické rodiny; pracoval jako sklářský 
přiléhaly skleníky a oranžerie. vnější výzdobu- motiv pelikána, živícího svou krví mlá- M.B.Brauna a oltářní obraz od V.V.Reinera; shořela v roce a stavební dělník na Duchcovsku, po záboru v Sudet byl 

ďata uštknutá zmijí, jedná se o starobylý symbol Krista; 1945 , dochovala se pouze část bočního oltáře poslán na nucené práce do Německa; v Sovětském svazu 
 – s barokními plastikami sfing od 

vchod od věže kostela zdobí portréty tvůrců německé re- se podílel na formování československé vojenské jednotky 
M.B.Brauna a stylizovaného delfína; umístění soch je 

formace M.Luthera a učeného F.Melanchtona. v letech 1941 - 42; vyznamenal se v mnoha bitvách 
druhotné z 19. st.  – na stavbě jsou patrné renesanční prvky 

a v roce 1945 obdržel titul hrdina SSSR; zahynul dne 
s krásným loubím a sloupy, které údajně pocházejí z duch-

 – pochází z druhé polo- 16. 8. 1950 při autonehodě.
 – symbolizují hudbu, která spojuje národy, covského kostelíka sv. Jiří, zbouraného v roce 1845; na 

viny 18. st.; reliéf světcova jazyka obklopený paprsky, 
autorem obou soch je  Herrmann Zettlitzer, který se narodil fasádě je umístěna pamětní deska připomínající působení  – na 

jazyk tohoto světce, který byl považován za mučedníka 
v Duchcově dne 22. 8. 1901; odhalené v roce 1932, znovu českého spisovatele z jezuitského řádu F. Heilmanna, který tomto trojbokém sloupu z roku 1742 se nacházejí reliéfy 

zpovědního tajemství, právě sv. Jan Nepomucký posvětil 
odhalení na původním místě proběhlo dne 29. 6. 2002. se narodil v Duchcově 11. 4. 1733 sv. Josefa, sv. Jana Nepomuckého a sv. Theodora, jehož 

český jazyk tím, že jím mluvil.
ostatky se nalézaly v kostele Zvěstování P. Marie a jehož 

18. Pomník padlých a umučených Sokolů – pomník 28. Rodný dům F.X.Partsche – rodný dům hudebního 
5. Jilmová alej – památné stromy – alej – 70 jilmů obraz nechal vyrýt jeden z Valdštejnů proslulým barokním 

završený stylizovanou soškou Sokola s jmény členů skladatele F.X.Partsche, který se zde narodil dne 30. 1. 
(objem: 180 – 470 cm, výška: 10 – 20 metrů), vyhlášena za grafikem A.Birckhartem.

Sokola, kteří padli nebo byli umučeni. 1760, zemřel dne 6. 4. 1822 v Praze.
památné stromy a to jako „poslední torzo barokní krajiny 

J. Teplická ul. 89, pamětní deska filologa Vítězslava  
této části Podkrušnohoří“  – stavba pavilonu za-

Tichého – V. Tichý se narodil v Duchcově dne 8. 1. 1904; 
– v roce 1920 se začalo jednat o zbudo- hájena v roce 1973 arch. Janem Sokolem; dílo bylo dokon-

 -  na vrcholu se nachází Sv. od roku 1914 studoval na reálce v Duchcově, zde také 
vání gymnázia českého; vybrán byl prostor bývalého vald- čeno v roce 1976, v letech 1980-82  byla freska od 

Trojice : Bůh Otec, ukřižovaný Bůh Syn a rozkřídlená v roce 1922 odmaturoval; v roce 1933 byl promován 
štejnského hospodářského dvora, který se začal bourat V.V.Reinera ze zbouraného duchcovského špitálu osazena 

holubice Božího Ducha, pod nimi se nachází sv. František doktorem filozofie; v Duchcově je znám především jako 
v roce 1923; stavba byla provedena v letech 1924-26 podle a v roce 1983 byl pavilon zpřístupněn veřejnosti; v součas-

Xaverský, nachází se tu i reliéfy P. Marie Krupské, autor knihy Casanova v Čechách z roku 1958; zemřel 
návrhu arch. Ing. Ladislava Skřivánka, před budovou stojí nosti je pavilon veřejnosti nepřístupný.

zobrazení převozu obrazu  P.Marie do Duchcova 26. 6. 1962
Fojtíkova socha K. H. Borovského, která byla poprvé 

- na vytvoření fresky v kopuli duchcovského špitálu 
7. Vila Hengst – rodný dům významného matematika odhalena dne 28. 10. 1927; podruhé byla odhalena dne K. Osecká ul. 10, bývalá slévárna Bernharda Marra – 

uzavřel smlouvu Jan Josef z Valdštejna s V.V. Reinerem 
Bohumila Bydžovského, který se zde narodil dne 14. 3. 28. 10. 1948. B.Marr byl lokální historik, casanovista, matematik, 

v roce 1728; špitál byl zbourán v souvislosti s těžební 
1880, zemřel dne 6. 5. 1969 v Jindřichově Hradci kabalista, dramatik, básník; narodil se na Slovensku dne 

 -  muzeum činností v roce 1958; dva roky před tím byla sejmuta 
19. 4. 1856, velkou část svého života prožil v Duchcově, 

8. Bergschule – dřív německá hornická škola, dále sídlí v bývalém měšťanském domě, který mj. patřil Janu freska; v roce 1968 byla freska instalována na světové 
nejvýznačnější byl jeho přínos světové casanovistice, 

odborná škola hornická přesídlila v roce 1872 z Ignáci Poppelovi výstavě v Montreálu
svědčí o tom litografické kopie Casanovovy pozůstalosti, 

Chabařovic do Duchcova; od roku 1885 pak již sídlila ve 
21. Bednářská ulice - „Švédská“ koule ve fasádě domu,  – původně Vavřinecké náměstí, na monotematická, několikaset-svazková knihovna zaměřená 

vlastní budově na mosteckém předměstí Duchcova
někdejší středověké vězení – od konce 14. st. tu stávala němž stávala až do roku 1844 tzv. Teplická brána; sloup na Casanovu a hlavně korespondence (vše v Muzeu města 

 – se znakem a nápisem nad vchodem, Hájská brána, která byla zbourána v roce 1817; bývalo tu  sv. Vavřince připomíná velký požár Duchcova, založený Duchcova); zájem o Casanovu přivedl Marra k studiu 
připomínající osobu valdštejnského komorníka v 16. st.  vězení, třicetiletou válku a švédské drancování vdovou J. Zechelovou roku 1709. hebrejštiny a kabaly; zabýval se českými nápisy na 
J.K.Heymanna, který tu byl zavražděn, u domu byla Duchcova podle lidového podání připomíná dělová koule náhrobcích nalezených při bourání duchcovského 

B. Pomník obětem 1. světové války – s druhotně vsaze-
postavena okolo roku 1700 barokní Heymannova kaple. vsazená do fasády jednoho zdejšího domu valdštejnského dvora, zemřel v Duchcově  dne 4. 3. 1940

nou deskou, obsahující český nápis a s reliéfy, vzniklými 
 – byli tu zastřeleni četnictvem  – dům barokního typu s reliéfem podle návrhů R. Brauna v roce 1928. L. Teplická ul. 15, bývalý hostinec U slunce, pamětní 

demonstrující dělníci dne 4. 2. 1931. z 18. st., reliéf ukazuje Krista s  trnovou korunou, pláštěm deska – hornického spolku (1875) a stávky severočeských 
C. Pomník Rudé armády – původně tzv. „Schillerstein“ 

a třtinou v ruce; na fasádě je pamětní deska připomínající havířů (1882) -  pamětní deska připomínající ustavující 
11. Studniční ulice -  zde se narodil dne 17. 11. 1870 malíř památník velkého německého básníka Schillera, který zají-

pobyt pozdějšího maršálka Radeckého v roce 1813 v době schůzi odborného spolku (1875) a sídlo ústředního výboru 
Josef Vogel, je autorem oltářního obrazu ze zaniklého žděl studovat do duchcovského valdštejnského archivu 

války proti Napoleonovi první všeobecné stávky severočeských havířů (1882)
kostela v Ledvicích, zemřel dne 24. 8. 1896, jeho pozů- dokumenty, které využil ve svém vrcholném díle 
stalost získalo od umělcovy matky duchcovské muzeum. 23. Husova ul. 8 (dnešní prodejna Mototechny), „Wallenstein“; pomník byl odhalen v roce 1907; v roce 

barokní portálek – nachází se zde barokní portálek 1946 byl změněn na památník Rudé armády.
12. Památník katastrofy na dole Döllinger – uvedena 

z 18. st. s medailonkem na němž je vidět polopostava 
všechna jména 23 horníků, kteří zahynuli na dole dne D. Pomník obětem okupace 1938-45 - s uvedením jmen.

sv. Jana Nepomuckého
10.2.1879, což byla jedna z prvních velikých důlních kata-

E. Památník obětem Holocaustu – památník zřízený jako 
strof na Duchcovsku.  – sloup 

vzpomínka na židovské obyvatelstvo Duchcova zavraždě-
vznikl v letech 1750-60; má tvar jehlanu na jehož vrcholu 

 – barokní stavba, na jejím místě né v době okupace; obsahuje český a hebrejský text. Městské informační centrum Duchcovspočívá Nejsvětější Trojice, pod ní se nachází barokní 
však stála kaplička zřejmě již v 16. st., stavbu obklopoval 

kartuš s protimorními světci sv. Rochem a sv. Šebestiánem, F. Památní deska Hynka Holuba, Střední průmyslová Masarykova 71/7, 419 01 Duchcovhřbitov s krásnou branou a kostnici; pohřbívalo se také v 
pod jehlanem je umístěn kamenný kvádr se dvěma reliéfy škola, Kubicových 2 – Hynek Holub byl  revolucionář, 

samotné kapli; dodnes se dochovaly náhrobky z 18. st.; na e-mail: info.duchcov@tiscali.cza ležícího sv. Františka Xaverského; okolo jehlanu jsou bojovník za českou školu; narozen 19. 5. 1855 v Moždě-
kapli je umístěna pamětní deska G. Casanovy, jenž je nej-

rozestavěny sochy: P. Marie, sv. Josefa, sv. Jana Nepomuc- nicích; v roce 1897 v Duchcově zorganizoval školní tel./fax: 417 835 456pravděpodobněji pohřben na někdejším hřbitově 
kého, sv. Barbory; na soklech soch sv. Josefa a sv. J. Nepo- stávku; začal vydávat časopis „Duch českého severu“ 

u sv. Barbory. www.infoduchcov.czmuckého jsou umístěny znaky Valdštejnů a Trautmans- a řídil také „Hornické noviny“; v roce 1938 musel opustit 
14. Rybník Barbora – známý např. pověstí o zhotovení dorffů Duchcov; zemřel v Mladé Boleslavi  dne 26. 11. 1944.
dveřního zámku pro zdejšího vodníka chudým záme-
čníkem (dnes vystaven v Muzeu města Duchcova).
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