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Úředníci místo řeholníků  
Přestavba dominikánského kláštera v Litoměřicích na krajský úřad (1813–1814) 
a jeho další stavební úpravy 

Eliška Nová

Budova bývalého krajského úřadu, původně 
dominikánského kláštera čp. 48 v Krajské ulici (dnes Státní 
oblastní archiv Litoměřice), je první výraznou klasicistní 
stavbou v Litoměřicích a její podoba, především velkoryse 
pojatá fasáda s vysokým pilastrovým řádem (obr. 1), měla 
bezpochyby velký dopad na tvorbu litoměřických stavitelů 
a zednických mistrů v období klasicismu. Dosud však 
nebylo o návrhu a průběhu přestavby kláštera nic známo. 
Systematický výzkum přinesl řadu zajímavých poznatků, 
především pozoruhodné souvislosti vzniku právě této 
fasády. Věnovat se však budeme celému procesu přestavby 
kláštera pro účely krajského úřadu i jeho o něco mladší 
stavební etapě. 

Na počátku 19. století se začala řešit naléhavá potřeba 
umístění krajského úřadu. Postátnění krajských úřadů 
v roce 1751 vyvolalo nutnost stálého sídla úřadu v krajském 
městě1 a nárůst úřední agendy vyžadoval také přiměřené 
prostory. V Litoměřicích byla situace řešena tím způsobem, 
že krajští hejtmani neoficiálně vlastnili výstavný dům čp. 
157 na severní straně náměstí (formálně byl majitelem 
měšťan), v němž byl jak byt hejtmana, tak v přízemí dva 
kvelby pro kancelář a registraturu. Když dům v roce 1803 
koupil obchodník Anton Wagner, zavázal se ponechat 
v něm bydlet krajského hejtmana do sv. Jiří roku 1804.2 To 
bylo zřejmě důvodem, proč se právě v roce 1804 začalo 
řešit nové umístění krajského úřadu. Bylo navrženo 
odkoupit od města obecní dům čp. 12 v jižní frontě náměstí, 
který však byl velmi zchátralý, navíc s prodejem městského 
                                                           
1 Dobeš, J. – Hledíková, Z. – Janák, J.: Dějiny správy v českých 
zemích od počátků státu po současnost. Praha 2005, s. 160. 
2 Macek, P. – Zahradník, P.: Litoměřice Mírové náměstí, čp. 157. 
Standardní stavebně-historický průzkum, textová příloha, s. 4–7. 
Uložení: Národní památkový ústav ÚOP Ústí n. L., sbírka SHP, 
sign. 1277. 

majetku nesouhlasil zemský podkomořský úřad; proto 
z návrhu sešlo. Prostory v přízemí měl krajský úřad 
pronajaty i nadále, bydlení krajských úředníků bylo zřejmě 
řešeno variabilně, např. v roce 1812 bydlel v domě čp. 157 
krajský komisař, zatímco krajský hejtman měl byt pronajatý 
v domě čp. 150.3 V roce 1807 se jednalo s novým 
majitelem Wagnerem i o možnosti odkoupení domu. 
Wagner požadoval 20 000 zlatých a na dalších 10 000 byly 
odhadovány náklady adaptace, což byla zřejmě v dané 
chvíli příliš vysoká částka. Po další tři léta nebylo ve věci 
nic podniknuto.4 

V roce 1810 se naskytlo nové řešení, a sice získání 
bývalého dominikánského kláštera. Za josefských reforem 
byl v roce 1785 ve městě zrušen minoritský klášter (na 
dnešním Dominikánském náměstí) a do jeho budovy byli 
přestěhováni dominikáni. V budovách dominikánského 
kláštera byl zřízen kněžský seminář. Ten zde setrval právě 
do roku 1810, kdy se nastěhoval do bývalé jezuitské 
rezidence v Jezuitské ulici, která po zrušení jezuitského 
řádu sloužila jako kasárna. 

Budovy bývalého kláštera založeného ve 13. století 
leží při hradbách na západní straně města (obr. 2). Na 
počátku 19. století se skládal z trojkřídlého konventu 
gotického původu kolem rajského dvora (čtvrté křídlo 

                                                           
3 Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosisích (dále 
SOkA Lovosice), Archiv města Litoměřice (dále AM Litoměřice), 
bez i. č. Daňový rejstřík – přehled domů a majitelů 1812. 
4 Národní archiv (dále NA), České gubernium – Publicum (ČG-
publ.), per 1806–1815, sign. Pub 28/3, kt. 4949. 

Obr. 1: Litoměřice, čp. 48. Hlavní (východní) průčelí (foto 
M. Nový 2018). Obr. 2: Litoměřice na císařském povinném otisku stabilního 

katastru z r. 1843, budova krajského úřadu vyznačena 
šipkou (Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, sign. 
4171). 
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tvořila jen křížová chodba), raně barokního kostela 
a samostatné barokní obdélné budovy noviciátu, která byla 
s konventem spojena úzkým krčkem s průjezdem 
a schodištěm nad ním. Pro využití krajským úřadem tak 
skýtal dostatečnou prostorovou kapacitu. Navrhované 
využití uprázdněné budovy bylo plně v souladu s dobovou 
praxí byrokratizujícího se státu – utilitárních přestaveb 
zrušených klášterů na státní úřady proběhla celá řada.5 

 
Návrh přestavby od Josefa Gaubeho 
O přestavbu kláštera usiloval (a také jí dosáhl) krajský 
hejtman Josef rytíř z Goldammeru. 9. června 1810 obšírně 
v dopise zemskému guberniu sděloval důvody pro získání 
budovy kláštera pro krajský úřad. Zmiňoval, že náročnost 
krajského úřadování je rok od roku větší a pronajaté 
prostory v domě čp. 157 jsou nedostatečné a nevyhovující. 
Šlo o dva středně velké kvelby, v jednom byla registratura a 

                                                           
5 Jedním z příkladů může být např. přestavba augustiniánského 
kláštera v Brně na dikasteriální budovu. K tomu např. Kroupa, J.: 
Antropologický obrat a umění v českých zemích kolem roku 1800. 
In: Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 
1800. Sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 
19. století. Praha 2000, s. 18. Z rakouských zemí lze uvést např. 
přestavbu minoritského kláštera v Bruckan der Mur ve Štýrsku na 
krajský úřad. Österreichisches Staatsarchiv FHKA NHK Kaale Ö 
Akten 1687. 

archiv, v druhém krajská kancelář. První 
z nich byl tmavý a vlhký.6 23. června 1810 
skutečně gubernium rozhodlo, že budova 
bývalého kláštera, patřící náboženskému 
fondu, bude odkoupena pro krajský úřad. 
Zároveň bylo přislíbeno, že po vyklizení 
budovy seminářem bude do Litoměřic 
vyslán některý z inženýrů zemského 
stavebního ředitelství, aby vypracoval plány 
(krajští inženýři posilující státní stavební 
byrokracii byli pro jednotlivé kraje 
jmenováni až v následujícím roce).7 V srpnu 
však zemské stavební ředitelství sdělilo, že 
z důvodu malého počtu zaměstnanců a 
velkého objemu práce nemůže nikoho do 
Litoměřic vyslat, a navrhlo, aby plány 
vypracoval litoměřický stavitel Josef 
Gaube,8 který se minulou zimu nechal u 
zemského stavebního ředitelství zkoušet a 
byl shledán schopným a obratným.9 Když se 
seminář z budovy skutečně vystěhoval, 
konala se 27. listopadu 1810 na místě 
schůzka, jíž se nakonec účastnil i úřední 
inženýr zemského stavebního ředitelství 
Valentin Mohrschulz. Jeho úkolem však 
bylo pouze vypracování podrobných 
instrukcí, podle nichž měl plány navrhnout 
Josef Gaube. Bylo stanoveno zadání, jaké 
prostory má adaptovaná budova obsahovat. 
Pro krajský úřad to bylo sedm místností: 
předsíň, krajská kancelář, konceptní pokoj 
pro krajské komisaře a sekretáře, kancelář 
krajského hejtmana, příruční registratura, 
archiv a komisní pokoj, dále dvě místnosti 

pro krajskou pokladnu (samotná pokladní místnost a 
manipulační místnost). Byt hejtmana měl obsahovat síň, 
předpokoj, jídelnu, dva obytné pokoje pro hejtmana, pokoj 
služebných, „sedací“ pokoj pro paní, ložnici, šatnu, dámský 
pokoj, dva rodinné pokoje, hostinský pokoj, pokoj pro 
ženské služebnictvo, příruční spíž, spížní kvelb, kuchyň. 
Dále měla k bytu patřit vozová kolna, prádelna, dřevník, 
stáje pro šest koní a komora na sedla.10 Během 
následujícího měsíce Mohrschulz vypracoval pro Josefa 
Gaubeho podrobnou písemnou instrukci.11 

                                                           
6 Citace v pozn. 4. 
7Státní oblastní archiv Litoměřice (dále SOA Litoměřice), Krajský 
úřad Litoměřice I (dále KÚ Litoměřice I), per 1813–1817, sign. 
Pub 1/16, kt. 977. 
8 Josef Gaube (1785–1861) byl nejvýznamnějším stavitelem klasi-
cistní éry v Litoměřicích, činný od r. 1810, kdy získal povolení 
k provozování živnosti, až do 50. let 19. stol. Kromě projekční a 
stavitelské činnosti provozoval též cihelnu, vápenku a kamenolom. 
Krom toho podnikal v nemovitostech – kupoval starší domy a 
přestavoval je či nahrazoval novostavbami s nájemními byty. 
Podrobněji Nová, E.: Klasicistní stavitelství v Litoměřicích a jeho 
doznívání 1800–1870. Od zednického mistra ke stavebnímu pod-
nikateli. Disertační práce FF UPa 2018, s. 164–171. 
9 Citace v pozn. 4. 
10 Citace v pozn. 7. 
11 Citace v pozn. 4. 

Obr. 4: Litoměřice, areál bývalého dominikánského kláštera, stávající stav na 
plánu Josefa Gaubeho z r. 1811, půdorys patra (citace v pozn. 4). 
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Obr. 3: Litoměřice, areál bývalého dominikánského kláštera, stávající stav na plánu Josefa Gaubeho z r. 1811, půdorys 
přízemí (citace v pozn. 4). 

Obr. 5: Litoměřice, areál bývalého dominikánského kláštera, stávající stav na plánu Josefa Gaubeho z r. 1811, východní 
pohled, řezy (citace v pozn. 4). 
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Začátkem března 1811 už byl Josef Gaube upomínán, 
aby plány co nejdříve dodal. 22. března 1811 krajský 
hejtman Goldammer zemskému guberniu Gaubeho návrh 
zaslal. Plány a výkaz prací nejsou datovány, rozpočet v 
celkové výši 87 441 zlatých 38 ½ krejcaru v bankocetlích 
však nese datum 12. března 1811. K rozpočtu Goldamer 
dodal, že prodá-li se starý materiál, mohla by se cena snížit 
asi o 18 tisíc. Kromě návrhu adaptace zhotovil Gaube i 
výkresy stávajícího stavu (obr. 3–5). V návrhu umístil 
v přízemí v předním (východním) křídle krajskou kancelář, 
kancelář hejtmana a místnost pro komisaře (krajská 
kancelář byla situována do bývalé kapitulní síně, od níž 
měla být odbourána pětiboká kaple). Při kancelářích byla 
také uhelna a dřevník. V dostavovaném severovýchodním 
nároží bylo navrženo schodiště a vedle něj záchody. 
V severním křídle byly prostory krajské pokladny a další 
místnosti úřadu, dále prádelna a kvelb na potraviny. 
Průchozí síň v západním křídle umožňovala přístup 
k dalšímu záchodu přistavěnému k západnímu průčelí 
(zatímco klášterní záchody umístěné do hradební věže byly 
zrušeny), byl zde také malý byt krajského biřice a zadní 
schodiště k bytům v patře. V bývalé sakristii a přilehlé 
chodbě byl navržen archiv a dřevník pro byty v patře. 
Arkády rajského dvora zůstaly otevřené. V přízemí 
samostatné budovy bývalého noviciátu, která byla spojena 
s budovou značně prodlouženým průjezdem, se nacházel 
byt domovníka, velký dřevník, vozová kolna, stáj pro pět 
koní, kvelb se studnou a místnost pro kočího. Celé patro 
zaujímaly byty. Velkoryse koncipovaný byt krajského 
hejtmana zaujímal celé východní křídlo, prostory nad 
průjezdem i patro bývalého noviciátu. Obytné pokoje 
rodiny se nacházely především v hlavním křídle, v přilehlé 
budově byla jídelna, kuchyň se sporákem (!) a další 
místnosti. Východní křídlo bylo původně trojtraktem se 
střední chodbou rozšiřující se k jihu, po jejíchž stranách 
byly situovány cely dominikánů. Gaube trojtrakt změnil na 
dvoutrakt se zachováním šikmo ubíhající západní 
mezitraktové zdi; západní trakt tvořila široká chodba, 
východní prostory bytu. Severní a západní křídlo zaujímaly 
tři byty, dva větší s černými kuchyněmi pro sekretáře a 
krajského komisaře a jeden dvoupokojový bez kuchyně pro 
svobodného kancelistu. Nové propojení východního křídla 
s bývalým noviciátem a dostavba severovýchodního nároží 
spolu s nutným zvýšením patra si vyžádaly návrh 
složitějšího systému propojených střech, jimž Gaube 
obětoval i barokní štít noviciátu a rezignoval na jednotnou 
výšku této stavby. Autorem plánu zachycujícím systém 
krovů s převahou ležatých stolic je pozdější přední 
litoměřický tesařský mistr Ignaz Salomon, který s Gaubem 
často spolupracoval. Fasáda je řešena zcela jednouchým 
utilitárním způsobem, okna upravená do pravidelného 
rozmístění jsou lemována pásovými šambránami 
s obvodovými lištami, jinak je průčelí členěno pouze 
soklem, kordonovou a korunní římsou. Jediným 
výzdobným prvkem je edikulové rámování průjezdu mezi 
hlavní budovou a bývalým noviciátem tvořené římsou 
nesenou zdvojenými konzolami, které jsou podpírány 
kanelovanými pilastry.12 Na plánu zaujme především 

                                                           
12 Citace v pozn. 4. 

velkolepý byt krajského hejtmana, který tvořilo více než 15 
místností. Neméně zajímavá je skutečnost, že v jeho bytě 
nalezneme na plánu v kuchyni sporák, který lze v dané 
době v našem prostředí ještě považovat za novinku. 
Přikládáno do něj však mělo být nepřímo, z topeniště 
v tloušťce zdi. Jde o typ s kruhovými výřezy pro zapuštění 
hrnců, Gaubem používaný ještě v době kolem roku 1840. 
Ve zbývajících bytech jsou však zakresleny ještě obvyklé 
dymníkové kuchyně s podestou, na níž se vařilo na 
otevřeném ohni. Výhradně v bytě hejtmana a také v jeho 
kanceláři v přízemí byla navržena kamna válcového tvaru, 
v ostatních bytech a úředních prostorách jen obyčejná 
kachlová kamna kvádrového tvaru (obr. 6–9) 

Gubernium předalo návrh k vyjádření zemskému 
stavebnímu ředitelství a státní účtárně. Stavební ředitelství 
považovalo návrh za účelný, provedlo jen drobné změny – 
zrušení záchodů v přízemí vedle schodiště a úpravy 
některých topenišť, nově zhotovilo plán krovů. Upravilo 
také rozpočet na 85 914 zl. 29 ½ kr. v bankocetlích nebo 17 
182 zl. 53 a devět desetin krejcaru v šajnech. Státní účtárna 
však sdělila, že veškeré stavební akce nad 12 tisíc zlatých 
musí schvalovat dvorská stavební rada, proto byly plány a 
rozpočet zaslány ke schválení do Vídně. Dvorská kancelář 
poté v srpnu schválila adaptaci budovy pro krajský úřad, 
nařídila však přepracování plánů. Gubernium požadavek 
přetlumočilo krajskému úřadu se stanovením lhůty dvou 
měsíců na přepracování. Zásadní byl požadavek redukce 
velikosti bytu hejtmana, aby bylo možné umístění dalšího 
bytu. V další korespondenci se za vzor velikosti bytu bral 
byt krajského hejtmana v Žatci.13 

 
Návrh přestavby od zemského stavebního ředitelství 

Po stížnosti krajského hejtmana na stanovenou lhůtu 
se 29. října 1811 sešla v Litoměřicích komise, kde 
zhotovení nových plánů v co nejkratší lhůtě přislíbil 
Mohrschulz. Komise se shodla, že byt hejtmana nemůže být  

                                                           
13 Citace v pozn. 4. 

Obr. 8: Litoměřice, areál bývalého dominikánského 
kláštera, návrh adaptace pro krajský úřad od Josefa 
Gaubeho z r. 1811, detail kuchyně se sporákem v bytu 
krajského hejtmana (citace v pozn. 4). 
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Obr. 6: Litoměřice, areál bývalého dominikánského 
kláštera, návrh adaptace pro krajský úřad od Josefa 
Gaubeho z r. 1811, půdorys přízemí (citace v pozn. 4). 
 

Obr. 7: Litoměřice, areál bývalého dominikánského 
kláštera, návrh adaptace pro krajský úřad od Josefa 
Gaubeho z r. 1811, půdorys patra (citace v pozn. 4). 
 

Obr. 9: Litoměřice, areál bývalého dominikánského kláštera, návrh adaptace pro krajský úřad od Josefa Gaubeho z r. 1811, 
východní pohled, řezy (citace v pozn. 4). 
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nikde příhodněji než v předním traktu v prvním patře, které 
ale musí být zcela přestavěno, protože tam jsou nyní malé 
cely. Také schody do prvního patra jsou nepohodlně a 
neúčelně umístěny. Trakt je vysoký jen 9 stop a několik 
palců a cely mají špatné hliněné stropy. Krajská kancelář, 
krajská pokladna a registratura mohou být jen v předním 
traktu pod bytem hejtmana a z části v pravém traktu (to 
nevyžaduje větší úpravy). Budova by dle návrhu 
Mohrschulze obsahovala: Pro krajský úřad: kancelář 
krajského hejtmana, prostornou kancelář a expediční 
místnost, pokoj pro konceptní personál, pokoj pro příruční 
registraturu, kvelb pro archiv, kvelb pod zemí pro uhlí. Pro 
krajskou pokladnu: pokladní manipulační pokoj, rezervní 
sklad. Pro hejtmana: v 1. patře předpokoj, jídelnu, pokoj 
s kabinetem pro hejtmana, dva pokoje pro jeho manželku, 
ložnici se šatnou, malý pokoj pro služebnou, dětský pokoj, 
pokoj pro služebního posla, hostinský pokoj, kuchyň, 
příruční spíž, komoru na ukládání různých věcí; v přízemí 
prádelnu, dřevník, vozovou kolnu, stáj pro čtyři koně, tři 
malá sklepní oddělení. Dále pět nájemních bytů pro 
personál úřadu, a sice dva v patře pravého křídla, jeden 
v patře zadního křídla, jeden v přízemí pravého a jeden 
v přízemí zadního křídla. Byt domovníka hned vedle 
vjezdu.14 

Nové plány jsou datovány 22. ledna 1812 stejně jako 
rozpočet ve výši 29 152 zl. 6 a jedna dvanáctina krejcaru 
vídeňské měny signovaný Mohrschulzem a stavebním 
ředitelem Jiřím (Georgem) Fischerem. Přízemí (obr. 10) se 
ve východním křídle a budově bývalého noviciátu téměř 
neliší od Gaubeho návrhu, v účelněji řešeném severním a 
západním křídle jsou však kromě prostor úřadu také dva 
byty. V patře (obr. 11) byl navržen ve východním a části 
severního křídla byt hejtmana, v severním a západním 
křídle po jednom bytu, další byt pak byl v patře bývalého 
noviciátu. Byt hejtmana je řešen jako trojtrakt se střední 
chodbou, dispozice je kompletně nová bez použití starších 
zdí. I byt v samostatné budově je tvořen pouze novými 
konstrukcemi. Napojení střech těchto budov je řešeno jiným 
způsobem, průjezd končí valbou a nepříliš šťastným 
úžlabím při bývalém noviciátu; všechny krovy jsou 
hambalkové s ležatými stolicemi. Nárys východního průčelí 
nebyl zpracován, zřejmě mělo být provedeno dle Gaubeho 
návrhu, shodně je totiž řešena i edikula průjezdu patrná 
v řezu (obr. 12). Na bývalém noviciátu však zůstal 
zachován barokní štít. V dopise zemského stavebního 
ředitelství guberniu je výslovně zdůrazněno, že v návrhu je 
pět bytů místo tří, což je výhodné pro personál, protože 
v Litoměřicích je bytů velký nedostatek a jsou drahé. 
Fischer s Mohrschulzem odhadovali výtěžek z prodaného 
materiálu asi na 3500 zlatých, což se však ukáže až během 
stavby.15 I na tomto plánu zaujme hierarchizace kvality 
topenišť v bytech dle postavení jejich obyvatel. V bytě 
hejtmana (a jeho kanceláři), stejně tak ale i v dalších dvou 
„lepších“ bytech v patře jsou místo obyčejných kamen 
zakreslena válcová. Ne zcela jasné je z plánu zakreslení 
hejtmanovy kuchyně, která se způsobem vyobrazení 
odlišuje od ostatních (dymníkových) kuchyní v objektu. 

 
                                                           
14 Citace v pozn. 7. 
15 Citace v pozn. 4. 

Realizace přestavby dle návrhu dvorské stavební rady a 
řešení fasády 

Schvalovací proces trval další více než rok a dvorská 
stavební rada ve Vídni při něm vytvořila zcela nové plány, 
podle nichž pak byla adaptace skutečně realizována. Ty 
však bohužel nejsou dochovány, takže neznáme jejich 
podobu. Z plánu stávajícího stavu z roku 1824 (k dispozici 
je jen fotokopie půdorysu přízemí) vyplývá, že prostorové 
využití přízemí bylo řešeno ještě účelněji, dvě křídla 
kvadratury byla při zazdění arkád využita, a sice 
v západním křídle jako součást bytu, v jižním jako část 
úřadu. Hlavní schodiště nebylo umístěno 
v severovýchodním nároží, ale téměř uprostřed severního 
křídla, zadní pak v ose severní chodby. Propojení obou 
budov průjezdem nebylo realizováno vůbec a do objektu 
bývalého noviciátu bylo vloženo nové schodiště. Rozpočet 
nově dosahoval výše 26 462 zl. 19 ½ kr. 

Po opakovaných stížnostech krajského hejtmana, že 
ve stávajících prostorách je nemožné úřadovat, se konečně 
stavba v červnu 1813 rozběhla. Její vedení měl na starosti 
krajský inženýr David Dialler,16 který přišel do Litoměřic 
v prosinci 1811. Jeho úkol byl v době napoleonských válek 
při stále stoupajících cenách a nedostatku pracovních sil 
vskutku nelehký, mnohá nepříjemná překvapení poskytla i 
stavba sama. Hned po zahájení stavebních prací se zjistilo, 
že některé zdi jsou špatné, některé jsou hrázděné s výplní 
z nepálených cihel anebo 6 palců tlusté roubené. Proto bylo 
nutné počítat s vícenáklady, místo povolené částky 
předpokládal Dialler 27 270 zl. 47 kr. Během 11 týdnů se 
dle jeho hlášení podařilo realizovat všechny změny zdí 
předního traktu včetně přístavby pro krajskou pokladnu (ta 
měla být zjevně umístěna v severozápadním nároží), byla 
vyzdvižena část krovu a na další část a na stropy bylo 
otesáno dřevo, čtvrtina zdí byla omítnuta, v kancelářích 
byly hotovy truhlářské a zámečnické práce. Zbývalo zde 
položit podlahy, na které bylo už připraveno ohoblované 
dřevo, osadit dveře a kamna. Po pokrytí střechy a zhotovení 
vnější omítky by se mohlo zbourat lešení. I přesto, že 
Dialler přišel o většinu stavebních dělníků, kteří byli 
povoláni k fortifikačním pracím, podařilo se mu i 
s využitím shromážděných dezertérů do konce listopadu 
1813 přivést stavbu do stavu k nastěhování kanceláře 
krajského úřadu, registratury a archivu. K tomu však bylo 
nutné zbourat lešení, a tedy provést fasádu. Protože od 
dvorské stavební rady nebyl žádný plán fasády dodán, 
navrhl Dialler fasádu už v létě sám. Protože kvůli špatnému 
stavu obvodové zdi musely být navrženy pilíře a zeď byla 
značně nerovná (odchylky 9–12 palců ve vertikálním i 
horizontálním směru), navíc ještě okna nebyla rozmístěna 
rovnoměrně, byl to dosti obtížný úkol. Jako nejúčelnější se 
Diallerovi, jak sám později vysvětloval, jevilo umístění  

                                                           
16 David Dialler (kol. 1781–1821) byl od r. 1811 prvním litomě-
řickým krajským inženýrem. Pocházel z Tyrolska, před konkur-
zem na místo krajského inženýra působil jako praktikant u dvorské 
stavební rady ve Vídni. S J. Gaubem ho pojily zřejmě nejen pro-
fesní vztahy, jak lze soudit z toho, že před dokončením přestavby 
kláštera na krajský úřad bydlel v Gaubeho domě v Dlouhé ulici. 
Jeho projekční činnost téměř neznáme, i když byla bezpochyby 
velmi široká. Mimo jiné se zasloužil o obnovu České Lípy po 
ničivém požáru v r. 1820. Podrobněji v díle cit. v pozn. 8, s. 36–42. 
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Obr. 10: Litoměřice, areál bývalého dominikánského kláštera, návrh adaptace pro krajský úřad od zemského stavebního 
ředitelství z r. 1812, půdorys přízemí (citace v pozn. 4). 

Obr. 11: Litoměřice, areál bývalého dominikánského kláštera, návrh adaptace pro krajský úřad od zemského stavebního 
ředitelství z r. 1812, půdorys patra (citace v pozn. 4). 
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Obr. 13: Litoměřice, plán pro demolici kostela sv. Michala s úpravou přilehlé části krajského úřadu od krajského inženýra 
Martina Kottnauera (citace v pozn. 30). 
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lizén zpevňujících zeď a činících nepravidelnosti co možná 
nejvíc nenápadnými. Pro docílení nutných 
architektonických poměrů opatřil lizény (tedy ve 
skutečnosti pilastry) iónskými hlavicemi. Dále pro větší 
reprezentaci zemského úřadu navrhl reliéfní výzdobu 
(v suprafenestrách oken přízemí vegetabilní motivy, 
v parapetech patra alegorické motivy). Plán a rozpočet se 
opět dostal do zdlouhavého úředního „kolečka“, v němž je 
nadřízené úřady zachovaly dle obvyklého scénáře. Zemské 
stavební ředitelství plán neschválilo a navrhlo jiný. Ten opět 
zkritizovala dvorská stavební rada a zhotovila vlastní návrh. 
Ani jeden z nich není dochován, ze spisu jen vyplývá, že ve 
Vídni byly v návrhu zemského stavebního ředitelství 
kritizovány jakési frontony či římsy nad okny 
(Verdachungen) a čtyři pilíře či pilastry (Wandpfeiler), 
fasáda měla být dle dvorské stavební rady zcela hladká. 
Plán však byl ve Vídni zhotoven až 4. února 1814, kdy už 
byla fasáda dávno zrealizovaná. Už 12. července 1813 byla 
na iónské hlavice a výplně polí uzavřena smlouva 
s ústeckým sochařem Josefem Schusterem. Ten však 
smlouvě nedostál, což odůvodnil tím, že 20. srpna se kvůli 
ruskému kvartýrování musel vrátit domů, pak se nemohl 
vzdálit z domova kvůli francouzským vojákům, práce na 
fasádě však bylo nutné dokončit, proto je nechal Dialler 
zhotovit od pražského štukatéra Johanna Renna. Touto 
svévolí se však dostal krajský inženýr do velkých problémů 
kvůli realizaci neschválených víceprací. Jejich vyúčtování 

se řešilo až na podzim 1815. Předmětem sporu byly kromě 
fasády i parketové podlahy do bytu krajského hejtmana a 
jeho výmalba a měděné kotle do prádelny (dle gubernia je 
měl platit nájemník sám). Další nutné vícepráce zahrnovaly 
také výměnu krovu nad západním křídlem. Nad rámec 
původně plánovaného byly také zazděny arkády severního a 
východního křídla a vyplněny okny. Diallerovi se nakonec 
podařilo dosáhnout dodatečného schválení fasády 
s odůvodněním, že náklady na štukatérské a kovářské práce 
byly vyšší jen o 788 zl. 48 kr., což se vyplatilo, protože 
zastavením stavby by při stále stoupajících cenách došlo 
k většímu prodražení. V tom ho podpořil i nový krajský 
hejtman Heinrich von Blumenkron.17 

Architektonicky velmi výrazná fasáda krajského 
úřadu, která beze všech pochyb ovlivnila další 
architektonickou produkci ve městě, tedy vznikla z invence 
krajského inženýra Diallera, determinována nejen vkusem 
svého tvůrce, ale i stavebním stavem budovy (pilastry jako 
prvek opticky potlačující nerovnosti stěny) a zcela proti vůli 
nadřízených úřadů. Velmi pravděpodobně se však Dialler 
snažil také vyrovnat s barokní fasádou přilehlého kostela sv. 
Michala (obr. 14). 

Realizace vnitřního zařízení se táhla ještě během roku 
1814, v říjnu se však krajský úřad nastěhoval. Dokončen 
byl i byt krajského hejtmana. 28. října 1814 bylo schváleno 
také pronajmutí bytu krajskému inženýru Diallerovi, a sice 
v odděleném traktu (tzn. bývalý noviciát), čtyři pokoje, 
kvelb, kuchyně a dřevník. I krajský inženýr tak mohl začít 
obývat stavbu, jejíž adaptaci řídil. Další byty byly však 
dokončeny až v roce 1817.18 

Dle celkového vyúčtování ze 4. listopadu 1817 stála 
adaptace kláštera pro krajský úřad 51 676 zl. 1 a dvanáctinu 
krejcaru, a to včetně kupní ceny za budovu ve výši 9510 
zl.19 Vyúčtování bylo předloženo nadřízeným úřadům 
v roce 1818. To mělo ještě smutnou dohru. S velkým 
zpožděním – až v roce 1825 – byla dána Diallerovi 
k náhradě škoda ve výši 53 zl. 32 kr. vídeňské měny, 
vzniklá jeho početní chybou v účtech. Dialler však mezitím 
v roce 1821 zemřel, takže škodu měli zaplatit dva pozůstalí 
nezletilí sirotci. Jich se však zastal krajský hejtman 
Blumenkron a s poukazem na fakt, že Dialler svou služební 
horlivostí ušetřil při stavbě značné náklady, se mu podařilo 
dosáhnout odpuštění náhrady škody.20 

 
Problémy budovy s vlhkostí 

Budova krajského úřadu však začala mít už velmi 
brzy po dokončení značné problémy, především s vlhkostí. 
Už v lednu 1819 psal krajský hejtman Heinrich von 
Blumenkron guberniu, že přízemí je jak v přední, tak 
v zadní části tak vlhké, že houby neobyčejné velikosti 
rostou nejen z podlahy u starých zdí, ale i ze zárubní a 
obložek do tří stop výšky, z nichž mnohé byly udělány 
v roce 1813 nově a nyní jsou trouchnivé, rozpadají se na 
kusy a podlaha podél zdí je zničena hnilobou, takže vícero 
kusů bude muset být uděláno nově. Příčina této mimořádné 
vlhkosti je v čedičovém kameni, z něhož sestávají z větší 

                                                           
17 Citace v pozn. 7. 
18 Citace v pozn. 7. 
19 Citace v pozn. 7. 
20 NA, ČG-publ., per 1816–1825, sign. Pub 28/15, kt. 6548. 

Obr. 12: Litoměřice, areál bývalého dominikánského 
kláštera, návrh adaptace pro krajský úřad od zemského 
stavebního ředitelství z r. 1812, řezy (citace v pozn. 4). 
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části veškeré staré zdi přízemí. Tento kámen se tím víc potí, 
čím víc cítí teplo, tedy i při největších vedrech v létě voda 
po kapkách teče po zdech, v zimě se zase potí kvůli 
vytápění.21 Při přestavbě to nebylo tak patrné, protože 
prostory v přízemí byly do té doby používané hlavně jako 
kvelby, nevytápěné. Zdi zadního traktu jsou zase postaveny 
z nejhoršího materiálu a většinou uvnitř vyplněné sutí. 
Mnohé přistavěné opěrné pilíře dokazují, že už dříve byly 
zdi ve špatném stavu. A přestože byly zdi podchyceny a 
přistavěny další pilíře, nedá se na solidnost zdí zcela 
spolehnout. V patře, kam už pilíře nedosahují, jsou navíc 
zdi ze stejně špatného materiálu. Důvodem tohoto 
hejtmanova působivého popisu situace však bylo především 
jednání o výši nájmů v bytech. K tomu hejtman dodal, že ví 
nejlépe z vlastní zkušenosti, jaké škody vlhkost dělá na 
nábytku, zařízení a šatstvu. V listopadu téhož roku se navíc 
řešila vlhkost v prostorách krajské pokladny. Možným 
řešením bylo buď zvýšení podlahy a realizace cihelných 
plent (za 1140 zl. 30 kr.), nebo přestěhování krajské 
pokladny do přízemí samostatné budovy místo bytu 
krajského pěšího posla. Ta totiž nebyla postavena z čediče, 
ale z pevné opuky, i když její prostory také nebyly zcela 
suché. Náklady na přestěhování by byly jen 232 zl. 23 kr., 
proto byla zvolena tato varianta. Ve věci vlhkosti v budově 
však nebylo podniknuto nic.22 

25. března 1824 psal opět krajský hejtman guberniu a 
odvolával se na korespondenci z roku 1819. Situace se prý 
zhoršila natolik, že hrozí zřícení částí budovy. Nechal ji 
prohlédnout krajským inženýrem (po zemřelém Diallerovi 
nastoupil Wenzel Geržabek23) a ten zhotovil rozpočet na 
opravy ve výši 3325 zl. 13 a třetina krejcaru konvenční 
měny. Hejtman vyjádřil obavu ze zřícení stropů nad svým 
bytem. Byly ale shledány i další škody: z důvodu 
hlubokého položení úrovně podlah a kvůli tomu vznikající 
vlhkosti jsou prkenné podlahy a obložky dveří v přízemí 
v kanceláři krajského úřadu, kanceláři hejtmana, komisní a 
konceptní místnosti tak shnilé, že jich kusy odpadávají. 
Proto se musí podlaha zvýšit nasypáním suché suti. U 
stropů pak je potřeba osadit nové vazné trámy a rákosníky. 
Zemské stavební ředitelství 20. dubna 1824 upravilo 
rozpočet na 3286 zl. 25 kr. V září 1824 akci schválila také 
dvorská kancelář. Zakázku získal v roce 1825 ve veřejné 
dražbě Josef Gaube za 3225 zl.24 

                                                           
21 I dobová literatura považuje čedič za nevhodný pro obytné 
stavby (Jöndl, J. P.: Poučení o stavitelství pozemním vůbec a 
zvláště vzhledem na privátní a obecní stavení ve venkovských 
městech, městečkách a vesnicích. Praha 1840, s. 302). Řada dal-
ších mladších příruček přímo uvádí, že „čedič se potí“. V oblasti 
Českého středohoří však byl vždy – jakožto dostupný místní zdroj 
– hojně užíván nejen na dláždění, ale i na stavby včetně obytných. 
22 Citace v pozn. 20. 
23 Wenzel Geržabek (1792–1835) byl druhým krajským inženýrem 
v Litoměřicích, kam byl poslán jako výpomoc nemocnému Dialle-
rovi a po jeho smrti zaujal jeho místo. Předtím byl od r. 1811 
kresličem na zemském stavebním ředitelství. Díky zachovanému 
konvolutu plánů můžeme sledovat jeho nesmírně geograficky i 
tematicky širokou projekční činnost na veřejných stavbách i zása-
hy do projekce soukromých staveb. Jedním z nejvýznamnějších 
otisků, které po sobě v Litoměřicích zanechal, je projekt tzv. Jezu-
itských schodů. Podrobněji v díle cit. v pozn. 8, s. 42–46. 
24 Citace v pozn. 20. 

 
Demolice kostela sv. Michala a její důvody 

Barokní kostel sv. Michala od Domenica Orsiho 
přiléhající k jižní straně budovy byl i po přesunu 
dominikánů do zrušeného minoritského kláštera dále 
využíván, dokud v bývalém klášteře sídlil kněžský seminář. 
Po adaptaci kláštera na krajský úřad ztratil kostel svou 
funkci a byl prodán v dražbě. Ze tří uchazečů nabídl nejvíc 
Wenzel Benesch, a sice 3450 zlatých a dle smlouvy z 28. 
října 1814 mu byl kostel prodán.25 Dva oltáře a kazatelna 
byly věnovány do vyhořelého kadaňského kostela, a sice 
hlavní oltář s poprsím archanděla Michaela a boční oltář 
s růžencovou Pannou Marií a sv. Dominikem. Další boční 
oltáře Nejsv. Trojice a Jana Nepomuckého se dostaly do 
Dobranova (?),26 sv. Ludvík do kostela v Touchořinách, sv. 
Tomáš, Josef a Anna do Homole.27 Kostel pak sloužil 
Beneschovi jako skladiště. Tento kostel se stal trnem v oku 
krajskému hejtmanu Josefu Klezanskému, který přišel do 
Litoměřic v roce 1837. 

13. prosince 1838 napsal krajský hejtman Klezansky 
provinčnímu stavebnímu ředitelství dopis, v němž si 
stěžoval na podmínky v budově. Prostory krajského úřadu 
nejsou ani dostatečně prostorné, ani osvětlené. Krajští 
komisaři, krajský inženýr a krajský fyzik museli dokonce 
opustit kanceláře a vykonávat práci doma, ostatní úředníci 
si stěžují na nedostatek světla. Je v nich nedostatek slunce a 
sucha, když se netopí, je v kancelářích hrozná zima. 
Úředníci musejí mít na hlavách čepice a čas od času vyjít 
ven a hledat slunná místa, kde by se zahřáli. Prostory určené 
pro archiv jsou tak vlhké, že v nich papír plesniví. Za to 
všechno může dle Klezanského kostelní budova po celé 
jižní straně budovy úřadu. Kostel také svojí výškou brání 
                                                           
25 Dražební protokol je datován 10. března 1813 (citace v pozn. 7). 
26 V originále „Dobernauf dem reichenberger Herrschaft“. Dobern 
je Dobranov, ten však neležel na libereckém panství. Dnes je 
součástí České Lípy. Zároveň na libereckém panství není žádná 
lokalita, která by název „Dobern“ byť jen vzdáleně připomínala. 
27 Citace v pozn. 7. 

Obr. 14: Litoměřice, budova krajského úřadu s bývalým 
klášterním kostelem sv. Michala před jeho demolicí, 1838 
(SOkA Lovosice, nezpracovaná dokumentace). 
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proudění vzduchu a zabraňuje tahu komínů. Je majitelem 
užíván jako sklad slámy a dřeva, což je samo o sobě pro 
úřad požárně nebezpečné. Také jeho údržba vyžaduje velké 
náklady, což ale majitel Benesch nedělá, takže kostel čím 
dál tím víc chátrá a kusy střešní krytiny a říms padají a 
poškozují střechu krajského úřadu. Ani stavební podoba a 
dekorace dle hejtmana nevykazují žádnou zvláštní 
architektonickou hodnotu, takže kostel ani nepřispívá ke 
zkrášlení města. Proto hejtman viděl jedinou možnost, 
kostel koupit a zbořit. Prostor by se pak mohl proměnit 
v květinovou zahradu, jižní strana úřadu by byla vystavena 
slunci a mohly by se do ní přestěhovat kanceláře z východní 
a severní strany. Hejtman domluvil s Wenzlem Beneschem 
kupní cenu 3000 zlatých a také uzavřel předběžnou dohodu 
s novým majitelem sousedního domu čp. 259 stavitelem 
Josefem Gaubem o výměně části pozemku a o tom, že 
Gaube musí při přestavbě domu postupovat tak, aby to 
úřadu neškodilo. 

Gaubemu byla také přenechána zakázka na demolici, 
protože byl v Litoměřicích jediný, kdo měl možnosti a 
prostředky ji provést. Část stavebního materiálu měla jít na 
stavební úpravy krajského úřadu, část dle přání Gaubeho na 
stavbu silnice přes Tlučeň a Sebuzín do Ústí nad Labem, 
protože tuto zakázku měl Gaube zadánu také. Ačkoliv 
povolení k demolici obdržel krajský úřad od nadřízených 
úřadů až 25. ledna 1839, bylo už v listopadu 1838 
Gaubemu nařízeno, aby s demolicí kostela a stavbou silnice 
do Sebuzína začal co nejdříve.28 Dle protokolu sepsaného 
25. listopadu 1838 měl Gaube započít s demolicí nejpozději 
1. prosince a dokončit ji do konce března 1839 včetně 
odstranění materiálu.29 

Krajský inženýr Martin Kottnauer zhotovil pro 
demolici a nutnou úpravu budovy úřadu dva alternativní 
plány a rozpočty, jeden počítal se zachováním předstupující 
části v jihovýchodním nároží, druhý s jejím odbouráním a 
vyrovnáním průčelí. Krajský hejtman sám se přikláněl 
k první variantě, která byla levnější a rychlejší. Rozpočet 
dosahoval výše 2340 zl. 14 ½ kr. konvenční měny. 
Z plánové dokumentace je zachován jen půdorys prvního 
patra, počítající se zachováním předstupující části (obr. 
13).30 Nakonec však při demolici vznikly takové trhliny, že 
se tato část musela zbourat a fasáda budovy provést v jedné 
linii. Zachovány byly nejen prostory přiléhající ke kostelu, 
ale do budovy úřadu byla zapojena i severní část příčné lodi 
kostela.31 Dle uzavřené smlouvy dostal majitel čp. 259 
Josef Gaube pozemek, na němž stála jižní část transeptu 
kostela, za to postoupil krajskému úřadu pozemek za 
zbořeným kostelem. Z kostelní stavby zůstala zachována 
část jeho jižní zdi, která byla součástí domu čp. 259 (dům 
byl ke kostelu přistavěn) a Gaube si vyhradil právo zakončit 
střechu na této straně valbou.32 Na domě je dodnes 

                                                           
28 SOA Litoměřice, KÚ Litoměřice I, per 1837–1838, sign. Pub 
1/40, kt. 1684. 
29 SOkA Lovosice, AM Litoměřice, i. č. 1538 Kostely, kt. 1223. 
30 SOA Litoměřice, KÚ Litoměřice I, per 1839–1842, sign. Pub 
1/6, kt. 1797. 
31 NA, České gubernium – Všeobecná registratura (dále ČG-vš.), 
per 1836–1840, sign. 18 21/3, kt. 42. 
32 Citace v pozn. 30. 

zachován pilastr kostela (patrno též na historickém 
vyobrazení obr. 15). 

Stavební úprava krajského úřadu byla provedena 
v průběhu roku 1839. Dle vyúčtování z 31. prosince 1839 
dosáhly náklady i s odkoupením kostela a vícepracemi výše 
6947 zlatých 16 krejcarů. Zednické práce prováděl Josef 
Gaube, tesařské Adam Werner.33 Dle hlášení krajského 

                                                           
33 Citace v pozn. 30. 

Obr. 15: Litoměřice, budova krajského úřadu po demolici 
kostela sv. Michala a vzniku zahrady (SOkA Lovosice, 
nezpracovaná dokumentace). 
 

Obr. 15: Litoměřice, budova krajského úřadu po demolici 
kostela sv. Michala a vzniku zahrady (SOkA Lovosice, 
nezpracovaná dokumentace). 
 

Obr. 16: Litoměřice, Krajská ulice s budovou bývalého 
noviciátu od jihu na fotografii z r. 1870 (Oblastní muzeum 
Litoměřice). 

Obr. 17: Litoměřice, objekt bývalého krajského úřadu na 
pohlednici asi z 1. čtvrtiny 20. stol., kdy byl využit pro 
okresní hejtmanství (Oblastní muzeum Litoměřice). 
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úřadu z 15. ledna 1840 tak vícenáklady dosáhly výše 1720 
zl. 57 ½ kr. konvenční měny.34 

Dle dobového pohledu bylo demolicí tohoto 
barokního kostela, který nyní považujeme za stavbu 
mimořádně vysoké umělecko-historické hodnoty, dosaženo 
zkrášlení města. Do soklové části kostela, která byla 
ponechána, protože vyrovnávala terénní rozdíl mezi ulicí a 
vzniklou zahradou, byla zasazena nová kašna. Nevíme, zda 
byla přímo součástí koncepce demolice, nebo byla 
projektována až dodatečně. Plán pro ni dochován není, 
rozpočet ve výši 275 zl. 2 kr. je nedatovaný a 
nesignovaný.35 Jeho autorem byl pravděpodobně krajský 
inženýr Martin Kottnauer,36 ze spisů však víme, že zemské 
stavební ředitelství do vzhledu kašny zasáhlo.37 
Kamenickou práci na kašně provedl Joseph Jarosch a byl na 
ni použit pískovec z Děčína.38 

Teprve zbouráním kostela a prodloužením průčelí 
budovy úřadu vznikl jeho vzhled tak, jak ho známe dnes. 
V roce 1906 byla navíc demolována budova bývalého 
noviciátu, čímž se uvolnil prostor Krajské ulice a stavba 
krajského úřadu získala zcela nový urbanistický kontext.39 

 
Závěrem 

Hned při první klasicistní realizaci v Litoměřicích se 
potkaly osobnosti, které byly pro místní stavební produkci 
klíčové – Josef Gaube, bezpochyby nejvýznamnější stavitel 
klasicistní éry ve městě, a první z litoměřických krajských 
inženýrů David Dialler, o jehož tvorbě toho dosud víme jen 
velmi málo. I průběh dalšího vývoje stavby je dokladem, že 
architektonické a stavební dění v zemi v 1. polovině 19. 
století bylo determinováno symbiózou místních stavebních 
a zednických mistrů s představiteli státní stavební 
byrokracie. 
 

                                                           
34 Citace v pozn. 31. 
35 Citace v pozn. 30. 
36 Martin Kottnauer (1784–1858) byl litoměřickým krajským 
inženýrem od r. 1836. Studoval na pražské polytechnice, působil 
na zemském stavebním ředitelství a jako krajský inženýr 
v Plzeňském, Boleslavském a Prácheňském kraji. Podrobněji 
v díle cit. v pozn. 8, s. 47–50. 
37 NA, ČG-vš., per 1836–1840, sign. 36 22/10, kt. 350. 
38 Citace v pozn. 30. 
39Kotyza, O. – Smetana, J. – Tomas, J. a kol.: Dějiny města Lito-
měřic. Litoměřice 2007, s. 201. 



E. Nová – Úředníci místo řeholníků 

DĚJINY STAVEB  2019   13

 
Popisky: 
 
Obr. 1: Litoměřice, čp. 48. Hlavní (východní) průčelí (foto 
M. Nový 2018). 
 
Obr. 2: Litoměřice na císařském povinném otisku stabilního 
katastru z r. 1843, budova krajského úřadu vyznačena 
šipkou (Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, sign. 
4171). 
 
Obr. 3: Litoměřice, areál bývalého dominikánského 
kláštera, stávající stav na plánu Josefa Gaubeho z r. 1811, 
půdorys přízemí (citace v pozn. 4). 
 
Obr. 4: Litoměřice, areál bývalého dominikánského 
kláštera, stávající stav na plánu Josefa Gaubeho z r. 1811, 
půdorys patra (citace v pozn. 4). 
 
Obr. 5: Litoměřice, areál bývalého dominikánského 
kláštera, stávající stav na plánu Josefa Gaubeho z r. 1811, 
východní pohled, řezy (citace v pozn. 4). 
 
Obr. 6: Litoměřice, areál bývalého dominikánského 
kláštera, návrh adaptace pro krajský úřad od Josefa 
Gaubeho z r. 1811, půdorys přízemí (citace v pozn. 4). 
 
Obr. 7: Litoměřice, areál bývalého dominikánského 
kláštera, návrh adaptace pro krajský úřad od Josefa 
Gaubeho z r. 1811, půdorys patra (citace v pozn. 4). 
 
Obr. 8: Litoměřice, areál bývalého dominikánského 
kláštera, návrh adaptace pro krajský úřad od Josefa 
Gaubeho z r. 1811, detail kuchyně se sporákem v bytu 
krajského hejtmana (citace v pozn. 4). 
 
Obr. 9: Litoměřice, areál bývalého dominikánského 
kláštera, návrh adaptace pro krajský úřad od Josefa 
Gaubeho z r. 1811, východní pohled, řezy (citace v pozn. 4). 
 
Obr. 10: Litoměřice, areál bývalého dominikánského 
kláštera, návrh adaptace pro krajský úřad od zemského 
stavebního ředitelství z r. 1812, půdorys přízemí (citace 
v pozn. 4). 
 
Obr. 11: Litoměřice, areál bývalého dominikánského 
kláštera, návrh adaptace pro krajský úřad od zemského 
stavebního ředitelství z r. 1812, půdorys patra (citace 
v pozn. 4). 
 
Obr. 12: Litoměřice, areál bývalého dominikánského 
kláštera, návrh adaptace pro krajský úřad od zemského 
stavebního ředitelství z r. 1812, řezy (citace v pozn. 4). 
 
Obr. 13: Litoměřice, plán pro demolici kostela sv. Michala 
s úpravou přilehlé části krajského úřadu od krajského 
inženýra Martina Kottnauera (citace v pozn. 30). 
 

Obr. 14: Litoměřice, budova krajského úřadu s bývalým 
klášterním kostelem sv. Michala před jeho demolicí, 1838 
(SOkA Lovosice, nezpracovaná dokumentace). 
 
Obr. 15: Litoměřice, budova krajského úřadu po demolici 
kostela sv. Michala a vzniku zahrady (SOkA Lovosice, 
nezpracovaná dokumentace). 
 
Obr. 16: Litoměřice, Krajská ulice s budovou bývalého 
noviciátu od jihu na fotografii z r. 1870 (Oblastní muzeum 
Litoměřice). 
 
Obr. 17: Litoměřice, objekt bývalého krajského úřadu na 
pohlednici asi z 1. čtvrtiny 20. stol., kdy byl využit pro 
okresní hejtmanství (Oblastní muzeum Litoměřice). 
 

(Übersetzung K. Matásek) 
 


