Horní Litvínov
Identifikationsangaben
Lokalita

Horní Litvínov

Gemeinschaft

Litvínov

Bezirk

Most

Erdstrich

Ústecký kraj

Katastrální území

Horní Litvínov, Kode: 686042

GPS-Koordinaten

50° 36' 13.8''
13° 36' 57.4''

Německý název

Ober Leutensdorf

Výměra

23 179 m²

Číslo kulturní památky

43731/5-366

Vlastnictví

Město

Kontakt

Městský úřad Litvínov
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
Tel.: +420 476 767 600
E-mail: info@mulitvinov.cz
URL: https://www.mulitvinov.cz

Vlastník

Město Litvínov
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
Tel.: +420 476 767 600
E-mail: info@mulitvinov.cz
URL: https://www.mulitvinov.cz
Římskokatolická farnost - děkanství Litvínov
Masarykovo nám. 38, 436 01 Litvínov
Tel.: +420 476 753 388
E-mail: farnost.litvinov@dltm.cz

Stav

Obnovený - jen pietní místo

Opuštěno

Nein

Stručný popis
Litvínov (německy Ober Leutensdorf, do roku 1949 Horní Litvínov), je druhé největší město okresu Most. V roce 2011 zde
trvale žilo 24.905 obyvatel.
Nejstarší zmínka pochází z roku 1352 (Lutwinow). Původně zde byla dvě sídla – Horní a Dolní Litvínov s tvrzemi. Roku 1715
zde hrabě Jan Josef Valdštejn založil velkou manufakturu na výrobu sukna, jednu z prvních v českých zemích. Císař Karel VI.

povýšil 7. května 1715 Horní Litvínov na městečko s právem pečeti a výročního trhu.
V 19. století se v Litvínově rozvinula také hrnčířská výroba a v širokém okolí těžba hnědého uhlí. Městem byl Litvínov
prohlášen 5. srpna 1852. Roku 1939 byl v Záluží jižně od města pod názvem STW (Sudetenländische Treibstoffwerke)
založen velký chemický závod na výrobu syntetického benzínu z uhlí, dnešní Unipetrol RPA.
Litvínov je významným střediskem chemického a textilního průmyslu, též křižovatkou dálkových ropovodů. V okolí probíhá
těžba hnědého uhlí (hlubinný důl Centrum v Záluží, dnes v likvidaci, doly v okolí Bíliny, Mostu a Jirkova).
Zaniklý hřbitov - Pietní park
Zrušený hřbitov v Horním Litvínově (dnes Pietní park) na Mostecku se nacházel v Žižkově ulici. Místo bylo později upraveno
na městský park, dochovaná hřbitovní kaple je chráněna jako nemovitá kulturní památka České republiky.
Roku 1823 dal majitel panství hrabě František Adam z Valdštejna - Vartenberku příkaz ředitelství panství v Duchcově k
založení nového hřbitova v Horním Litvínově. Bylo to z důvodu rušení starého hřbitova u litvínovského kostela. Nový hřbitov
byl založen mimo město na okraji lesa při cestě do Loučné. Dochovala se pouze hřbitovní kaple Valdštejnů a několik
náhrobků při okraji.
Většina hrobů byla, na požádání pozůstalých, po zrušení hřbitova přestěhována do nového hřbitova mezi Litvínovem a
Lomem.
Podle posledního přání byl hrabě Valdštejn po své smrti 23. května 1823 pohřben do rodinné hrobky na tomto hřbitově. Jeho
manželka, hraběnka Karolina Valdštejnovna, poté dala roku 1829 nad hrobkou postavit zděnou klasicistní kapli, kde byla po
své smrti roku 1844 pohřbena po manželově boku. Kapli a její vybavení navrhl a zhotovil Franz Johann Pettrich (1770-1844),
dvorní sochař u saského královského dvora v Drážďanech (původem z Třebenic). Uvnitř kaple se nachází reliéfní náhrobek z
jemného pískovce, po vnitřních stranách kaple jsou mramorové pamětní desky zemřelých.
Počet obyvatel v roce 1930 … 24.136
Počet obyvatel v roce 2011 … 24.905
Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový
katalog
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