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Putování po stavbách Carlo Luraga a rodu Luragů v Čechách 2015   
 
Letos vzpomeneme 400. výročí narození Carlo Luraga a 250. výročí úmrtí Anselmo 
Luraga, dvou vynikajících vlašských architektů působících v Praze a v českých zemích. 
Patřili k rozvětvené rodině Luragů pocházejících ze severní Itálie a k velké rodině 
vlašských zedníků, kameníků, stavitelů a architektů, kteří se nesmazatelně zapsali do 
architektonického dědictví naší země. 
 
Stavby těchto významných stavitelů a architektů v Praze, ve Středočeském, 
Královéhradeckém, Ústeckém kraji a dalších místech tvoří významnou část jejich tvorby  
v naší zemi. 
 
Právě prostřednictvím Putování po stavbách Carla a Anselma Luragů v jednotlivých 
krajích, městech a místech bychom chtěli ukázat alespoň část jedinečného 
architektonického a kulturního dědictví zachovaného do dnešních dnů.  
 
Prostřednictvím publikace Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách, putovní výstavy s 
komentovanými prohlídkami i prostřednictvím webových stránek www.SlavneStavby.cz  
bychom rádi vyzdvihli hodnotu tohoto dědictví a zvýšili zájem o návštěvu těchto 
architektonických skvostů. 
 
Součástí projektu: 
 

 vydání knižního průvodce Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách 

 realizace putovní výstavy Slavné stavby vlašských architektů - Carlo a Anselmo 
Luragů v Čechách  

 komentované prohlídky a besedy při výstavách  
 architoulky po stavbách vlašských architektů a stavitelů Carlo a Anselmo 

Luragových v jednotlivých místech jejich staveb 

 prezentace staveb a míst působení Carlo Luraga a Anselmo Luraga v Čechách a 
programu putování po jejich stavbách na internetovém portálu 
www.SlavneStavby.cz 

 
 
 
I. 
 
Publikace: Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách 
 
Editor:  Prof. PhDr. Pavel Vlček 
Náklad: 3000 ks  
Formát:  210 x 210 mm 
Rozsah: cca 60 stran  
Barevnost: 4/4,  
Jazykové verze: česká 
 
 
 

http://www.slavnestavby.cz/
http://www.slavnestavby.cz/


II. 
 
Výstavní expozice:  Slavné stavby vlašských architektů Carlo a Anselmo Luraga v 
Čechách 
15 vybraných výstavních panelů 100 x 70 cm (v rámech Nielsen), výstižní text o stavbě, 
bohatá fotodokumentace, barevné 
plány a další dobové exponáty  
 
V Praze (širší výběr):  

 klášter dominikánů u chrámu sv. Jiljí v Husově ulici 
 klášter křížovníků na Křižovnickém náměstí 
 klášter sv. Jiří na Jiřském náměstí Pražského hradu 
 Klementinum s kostelem sv. Salvátora 
 kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (U Hybernů) Náměstí Republiky 
 kostel Panny Marie pod řetězem v Lázeňské ulici 
 kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí 
 Lobkowiczký palác v Jiřské ulici 
 Schönbornský palác v ulici Tržiště 

 interiéry paláce Sylva-Taroucca v ulici Na Příkopě 

 kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu 

 kostel sv. Klimenta v areálu Klementina 

 palác Goltz-Kinských na Staroměstském náměstí 

 úprava průčelí Černínského paláce na Loretánském náměstí  

 Ústav šlechtičen v Jiřské ulici na Pražském hradě  

 části areálu Strahovského kláštera 

 zvonice chrámu sv. Mikuláše na Malostranském náměstí 
 
Ve Středočeském kraji (širší výběr):  

 Jesuitská kolej a kostel sv. Fr. Xaverského a sv. Ignáce v Březnici 1642–1650 

 Poutní kostel Svatý Jan pod Skalou1657–1661, okres Beroun 

 Poutní kostel na Svaté Hoře u Příbrami  1659 - 1674 

 Klášter Hájek u Kladna 1663 – 1668 

 Nová hospoda Křížovnické rezidence v Tursku 1664 (Praha západ) 

 Interiér zámecké kaple v Hoříně (okr. Mělník) 

 Kostel sv. Jana Křtitele v Osově (okr. Beroun) 

 Kostel sv. Václava ve Vysoké u Mělníka  

 Farní kostel sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem 
  
V Královéhradeckém kraji (širší výběr):  

 barokní radnice v Náchodě 1637 – 1659) 
 přestavba zámku v Náchodě (1650 – 1659) 
 Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové (1654 – 1666) 
 přestavba zámku v Novém Městě nad Metují (1655 - 1661) 
 zámek  Humprecht  u Sobotky (1667-72)  
 zámek v Milíčevsi (1677–78)  
 kostel sv. Václava ve Veliši (1747-52)  
 kaple sv. Jana Nepomuckého v Bukvici (domnělé autorství) – 1767 

 
V Ústeckém kraji (širší výběr):  

 kostel Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří 
 zámek v Klášterci nad Ohří  



 kostel sv. Ignáce v Chomutově 
 farní kostel Povýšení sv. Kříže v Kadani 
 klášter Dolní Ročov 

Ostatní 

 kostel sv. Ignáce v Klatovech 
 kostel sv. Vavřince v Jezvé u České Lípy 
 kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích 

 
 
III. 
 
Prezentace na internetovém portálu www.SlavneStavby.cz 
Portál www.SlavneStavby.cz je budován jako zdroj informací o mnohovrstevnatých 
aspektech architektury a stavebnictví. Je také budován jako živá tribuna architektury a 
nemovitých památek. 
Prezentace míst a staveb a program Putování po stavbách Carla a Anselma v Čechách 
budou postupně uváděny na uvedených webových stránkách. Bude zvát na akce, 
Architoulky, výstavy. 
  
 
 
Pořadatelé, partneři a spolupracující organizace a instituce: 
 
Foibos books 
Kotěrovo centrum architektury o.p.s. 
Hlavní město Praha 
Královéhradecký kraj 
Ústecký kraj 
Trmalova vila, Dům muzeum V Praze 
Italský kulturní institut Praha  
 
 
Kontakt: 
 
FOIBOS BOOKS 
Kotěrovo centrum architektury o.p.s., metodické a organizační centrum projektu 
Trmalova vila, Vilová 11 
100 00 Praha 10 Strašnice 
 
Dr.Oldrich Janota – o.janota@foibos.cz 
Martina Vrbova – m.vrbova@foibos.cz , phone: +420 604 235 442 
 
www.SlavneStavby.cz 
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