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CSEH KISVÁROSOK

részt németek voltak, az addig csak cseh nyelvű Louny két-
nyelvűvé vált, de a városházán a cseh nyelvhasználat is meg-
maradt 1864-ig, amikortól ismét kizárólagossá vált.

A nehezen talpra álló várost 1802-ben és 1808-ban is tűzvész
sújtja, melyek az 1517 után épült házak zömét elpusztította, s
szerény, klasszicizáló épületekkel pótolták.

Az 1820-40-es években a kor szokásainak megfelelően a
feleslegesnek tartott középkori városerődítéseknek mintegy
kétharmadát lebontották: így a városfalak keleti és déli részét,
a prágai kaput és a žateci kapu belső részét.

A város gazdasági fejlődésnek indult az 1860-as évek végén
a vasúti közlekedésbe való bekapcsolódás ipari üzemek létesí-
tését segítette, meggyorsult az átépítés – új, eklektikus épüle-
tekkel –, a külső városrészek kiépülése. 1904-ben Louny vasú-
ti csomóponttá vált, ezért a vasút igazgatósága a vasutasok szá-
mára 28 földszintes családi házból álló telepet épített („régi
kolónia”), 1912-ben pedig a neves prágai építész, J. Kotěra ter-
vei szerint építeni kezdték az 56 házból álló „új kolóniát”. A
családi házas, villaszerű építkezés magán vonalon is fellendült,
s négy új városnegyed jött létre az óváros körül, több száz új
családi házzal.

A város jó földrajzi, közlekedési s egyéb adottságai révén a
II. világháború után szinte kivételezett helyzetbe került, annál
is inkább, mert a korábban kedvezményezett Žatec fejlődését
talán hajdani német volta miatt gátolták. Louny ipara fejlődött,
a lakosok száma rohamosan nőtt, 1980-ra a háború előttihez
képest megduplázódott. Az új lakók elhelyezését az 1960-70-es
években csak panelházakban tudták megoldani, a jórészt
lebontott külvárosokban. Ily módon a város ősi részét jelentő
žateci előváros eltűnt, ma a két régi temploma kivételével
csupa panelház. További bontással járt, hogy az új
Prága–Chomutov útvonalat közvetlenül a városmag déli olda-
lán alakították ki, sőt a Mostba vezető út éppen a žateci kapu
előtt keresztezte a prágai utat.

Az 1990-es évek elején ez a folyamat abbamaradt. Az óvá-
rost 1992-ben műemlék zónává nyilvánították, később a védel-
met kiterjesztették az 1810 körül épült Ohře-hídra. A prágai és
mosti utat a várost elkerülő módon újra építették, így Louny
mentesült az átmenő forgalomtól.

Kisvárosunkban több, Csehország szerte ismert, híres ember
született, mint Jaroslav Vrchlický költő, aki csehre fordította az
Ember tragédiáját, Kamill Herbert építész, aki a prágai Szent
Vitus-templom rekonstrukcióját befejezte, Václav Hlavatý,
világhírű matematikus, Karel Konrad író.

Turistáknak feltétlenül ajánlott a Lounyban való megállás,

néhány óra alatt mindent megnézhetünk, ami érdekes. Legfon-
tosabb célpont a Szent Miklós-templom, melyet szezonban
hétfő kivételével 10-től 17 óráig, azon kívül 14-től 16 óráig
meglátogathatunk. Nem szabad kihagyni a torony megmászá-
sát, ahonnan a Cseh középhegység távoli vulkáni kúpjait és a
város panorámáját, de közelről a sátortetők kialakítását is meg-
tekinthetjük.

A templom mögötti körzeti múzeum szép gótikus épületben
található, nagyterme hálóboltozatos. Közel hozzá a volt sörgyár
épületében működik a Benedikt Rejt Galéria, az egyik közép-
kori bástyában sokmillió éves, megkövesedett fatörzseket állí-
tottak ki. Érdemes megnézni a Mírové náměstín a „Daliborka”
feliratú épületet: a hajdani bíróság árkádjai alól hirdették ki a
halálos ítéleteket. A közhit szerint Dalibor z Kozojed nemesét
is, akit a szomszéd földesúr jobbágyainak elcsábításával vádol-
va bebörtönöztek, majd Prágában kivégeztek. A legenda meg-
ható, de nem lehet igaz: Dalibort 1498-ban végezték ki, az épü-
let 1600 körül épült. Kihagyhatatlan a žateci kapu, a megmaradt

városfalak, bástyák megtekintése.
Evés-ivás vonatkozásában is kellemes

élményeket kínál a város. Különösen hangu-
latos a Szent Miklós-templomhoz közeli U
kalicha (Kehelyhez) vendéglő, mely nemcsak
Husz János és az itt lakók barátságáról kapta
a nevét, sokkal inkább arról a legendáról van
szó, mely szerint Jan Žižka ebben a házban
találkozott titkos kedvesével. Ha ez nem így
volt, akkor is jól érezhetjük magunkat a
Kehelyben.
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