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Památky a zajímavosti Chomutov
Historické centrum Chomutova bylo v roce 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Jádro města si
zachovalo středověký půdorys, typický pro historické tržní sídlo. Do současnosti je zachována
původní uliční síť. Kostel svaté Kateřiny je nejcennější historickou památkou ve městě památkou
ve městě a jedním z nejstarších raně gotických kostelů v Evropě. Vznikl na místě staršího panského
kostela u komendy řádů německých rytířů po roce 1252. Do dnešního dne se zachovala starší
příčná loď a presbyterium z konce 13. století.Městská věž přiléhá ke gotickému kostelu
Nanebevzetí Panny Marie a tvoří dominantní stavbu městské památkové zóny. Dostavěna byla roku
1525, ale již na přelomu 15. a 16. století byla spodní část zaklenuta bohatou sklípkovou klenbou.Areál
bývalé jezuitské koleje a gymnázia vyplňuje celý jižní okraj historického centra Chomutova. Na stavbu bylo
vykoupeno 14 měšťanských domů. Základní kámen byl položen v srpnu roku 1590. Výstavbu inicioval
Jiří Popel z Lobkovic, nejvyšší purkrabí Království českého, který přivedl roku 1589 jezuitský
řád do Chomutova. Jezuitský kostel svatého Ignáce je raně barokní stavba s dvouvěžovým severním
průčelím. Byl postaven v letech 1663 až 1668 italským architektem Carlem Luragem. Nese jméno svatého
Ignáce z Loyoly, zakladatele řádu Tovaryšstva Ježíšova. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 byl
kostel součástí vojenských kasáren.Na protější straně severní části náměstí stojí pozdně gotický
kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1518 - 1542 a v jeho sousedství 53 m vysoká Městská věž, zřízená
po velkém požáru města v roce 1525, která dnes v letní sezóně slouží jako vyhlídka. Při návštěvě
Oblastního muzea v budově bývalého jezuitského gymnázia můžete navštívit expozice pravěku,
řemesel, přírodovědecké sbírky, muzejní knihovnu, příležitostné výstavy nebo můžete vystoupat
na vyhlídkovou terasu Hvězdářské věže. Jedná se o původní strážní věž, která byla zachována
při stavbě jezuitského gymnázia v roce 1590. Podkrušnohorský zoopark přiléhá ke Kamencovému
jezeru ze severní strany. Jedná se o zoologickou zahradu, zaměřenou převážně na chov evropských a
zvláště tuzemských divokých zvířat (vlk, zubr apod.), včetně mírně recesistického výběhu ropáka.
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