Panenský Týnec
Kraj: Ústecký

Okres: Louny

Správní obvod: Louny

GPS souřadnice: 50.294923N, 13.916945E

Nadmořská výška: 368 m n. m.

První pís. zmínka: 1115 (906 let)

Počet obyvatel: 445

PSČ: 439 05

Adresa URL: www.panenskytynec.cz

Památky a zajímavosti Panenský Týnec
V Městysi Panenský Týnec se nachází turisticky velmi vyhledávané místo – klášterní areál s chrámem
a zvonicí. Zde návštěvníci najdou bývalý klášter klarisek, nedostavěný gotický chrám Panny Marie se
zvonicí, rozmanitý park s odpočinkovými místy, dětské hřiště, altánek, kiosek s občerstvením a
krámek s upomínkovými předměty U Tejnické panenky. Vstup do areálu je uzpůsoben i osobám s
omezenou možností pohybu. Komplex kláštera s chrámem je chráněnou kulturní památkou.
Bývalý klášter klarisek
Klášter klarisek byl založen Habartem ze Žirotína a postaven byl do roku 1280. Klášter byl několikrát poničen.
V roce 1443 započal pan Jaroslav, poslední potomek slavného rodu Žirotínů, s opravou kláštera, který i
opravil. Po zrušení řádu se majitelem sídla v roce 1787 stal Jan Tuscany, jehož potomci nechali klášter v 1.
polovině 19. století upravit do podoby zámku.
V současné době je klášter ve správě městyse a je nově rekonstruován. Budovu využívá úřad
městyse, který zde má své kanceláře, obřadní síň a obecní knihovnu.
Nedostavěný gotický chrám
Chrám skrývá několik záhad. Není známo, kdy přesně byl založen. Snad ho založil Plichta za Žirotína,
slavný bojovník žijící v letech 1291–1322. Stavitel Kamil Hilbert, lounský rodák, tuto stavbu podrobně
zkoumal a vyjádřil se, že náleží k huti Petra Parléře, stavitele Svatovítského chrámu. Chrám se
skládá z kněžiště 21 m dlouhého, 9 m širokého a přes 20 m vysokého. Dvě gotické orlice nad
portálem svědčí, že dílo bylo budováno v roce 1321. Stavba asi pokračovala zvolna z důvodu nedostatku
finančních prostředků. Lze tak soudit podle nevyplněných děr od lešení. Od požáru kláštera v roce
1382 zůstal chrám nedostavěný.
V roce 1744 byla Jaroslavem z rodu Žirotínů vystavěna jehlancová věž – zvonice, kdy nevratný stavební
zásah zřejmě definitivně ukončil práce na původní dostavby. V přízemí zvonice je dnes krámek s
upomínkovými předměty.
V městysi Panenský Týnec najdeme další historické památky:
Kostel sv. Jiří, který stojí na návsi, dnešního podobu získal v roce 1722 a postupně byl ještě upravován.
Zajímavostí je, že na kostelní věži jsou stále v provozu hodiny s ručním denním natahováním.
U východní strany kostela se nachází kaple sv. Jana Nepomuckého. Není známo, kdo a kdy ji dal postavit. V
roce 2009 byla rekonstruována a získala zpět svůj pěkný vzhled.
Kousek od těchto dvou staveb najdeme v parčíku pomník obětem 1. a 2. světové války, na kterém jsou
uvedeny jména všech zahynulých obětí obou válek.
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Na západním konci obce dominuje místnímu hřbitovu empírová hrobka Jana Tuscanyho z roku 1800.
V Panenském Týnci najdeme také budovu bývalého pivovaru, kde se vařilo týnecké pivo. Jedná se o
menší parostrojní pivovar, který byl majetkem firmy Knobloch a synové a zanikl v roce 1910. Nyní je objekt ve
špatném technickém stavu, některé části jsou pronajímány, také se tu pěstuje hlíva ústřičná.
Za Týncem ve směru na Prahu stojí kostel sv. Blažeje a studánka s údajně léčivou vodou. Studánka s
barokním čtvercovým altánem s baldachýnem se nachází na oploceném, soukromém pozemku a není
veřejně přístupná. Kostel je pozdně barokní římskokatolický poutní kostelík vybudovaný v 2.
polovině 17. století a přestavěný kolem roku 1800. Celá samota je památkově chráněna.
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