Dolní Lukavice
Kraj: Plzeňský

Okres: Plzeň-jih

Správní obvod: Přeštice

GPS souřadnice: 49.601922N, 13.344231E

Nadmořská výška: 355 m n. m.

První pís. zmínka: 1216 (806 let)

Počet obyvatel: 1 054

PSČ: 334 01

Adresa URL: www.dolni-lukavice.cz

Památky a zajímavosti Dolní Lukavice
Zámek Dolní Lukavice s přilehlým zámeckým parkem: Zámek stojí na místě tvrze, ve které od 15.
století sídlili vladykové z Lukavic. Zámek byl stavěn od roku 1708 na objednávku hraběte Ferdinanda Morzina
podle návrhu architekta Jakuba Augustona mladšího. Jde barokní trojkřídlou stavbu, jejíž součástí je
kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1730. Kolem zámku se nachází park založený v první polovině 18.
století. Dnes zámecký park v Dolní Lukavici není co býval, stále se ale může chlubit starými a cennými
velikány (duby, tisy), jezerem a bažantnicí kde dnes příliš bažantů neuvidíte.
Před zámkem směrem k návsi je komplex hospodářského dvora a pivovaru s budovami barokního
původu, řešenými současně se stavbou zámku. Druhý hospodářský dvůr byl založen na okraji obce
při cestě do Přeštic. Na opačném severním okraji vsi stoji velký kontribuční barokní špýchar.
Kaple sv. Jana Nepomuckého, součást zámku, na jejíž klenbě byla vytvořena hodnotná iluzivní freska
"apoteóza sv. Jana Nepomuckého" od plzeňského malíře Františka Julia Luxe. Freska byla tehdy velmi
pokrokovým dílem, neboť odpovídala úsilí Čechů o svatořečení. Hlavní oltář s figurální
výzdobou je pak dílem Lazara Widmanna (též Widemanna). Sochy z oltáře představují další dva
nejznámější české světce - svatého Václava a Vojtěcha v nadživotní velikosti, kteří jsou rovněž
prací Widemannovou.
Kostel sv. Petra a Pavla. Jde o drobnější raně gotickou stavbu z 2. poloviny 13. století přestavěnou ve
vrcholném baroku roku 1722, tedy za vlády Ferdinanda Matyáše Morzina. Socha sv. Jana Nepomuckého před
kostelem pochází z roku 1714 a v severní části návsi je na sloupu socha Ecce Homo z roku 1741.
Za kostelem umístěna raně klasicistní fara z roku 1800, patrová s mansardovou střechou. Fasády jsou
členěny lisenami a kordonovou římsou, z čela vystupuje rizalit. Schönbornský znak je umístěn nad
kamenným portálem s datací do roku 1800. Interiér je dvoutraktový, zčásti s valenými klenbami. Před
kostelem stoji sloupková barokní boží muka s českým nápisem na soklu: "Léta panie 1741 nákladem Adama
Havránka ke cti a chvále bozi postaveno gest".
Židovský hřbitov založený již v 15. století nacházející se při cestě do Lišic.
Barokní dvoukřídlá budova s mansardovou střechou s číslem popisným 133, jde o bývalý pivovar z 18.
století.
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