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Nìmecko

BAMBERG 13 D
BAYERN
BAVORSKO

Starobylé mìsto Bamberg bylo zapsáno
do seznamu UNESCO v roce 1993.

D13/1

Bamberg je mìsto s obdivuhodnì do-
chovaným støedovìkým koloritem.

Od 11. století a� do souèasnosti bylo
svým architektonickým øe�ením výraz-
ným vzorem pro stavbu mìst ve støední
Evropì.

Bamberg le�í západnì od Èeské repu-
bliky, v bavorských Horních Francích,
v údolí øeky Regnitz, na ostrovì vytvoøe-
ném jejími dvìma rameny.

Pùvodní hrabìcí sídlo rodu Babenberkù
bylo ji� za císaøe Jindøicha II. (Heinrich II.),
na pøelomu tisíciletí, biskupským mìstem
a nástupi�tìm misionáøù smìrem na vý-
chod. Mìsto znaènì utrpìlo za tøicetileté
a sedmileté války, za posledních válek v�ak
nebylo po�kozeno.

Vnitøní staré mìsto má pøevá�nì ba-
rokní charakter, ale zachovaly se v nìm
i významné pozdnì románské a gotické
plastiky. Nejstar�í èástí je námìstí Dom-
platz, rozlo�ené na pahorku zvaném
Domberg. Stojí zde jedna z nejkrásnìj�ích
støedovìkých církevních staveb Nìmecka,
románsko-gotický císaøský dóm. Protìj�í
stranu Dómského námìstí zaujímají ho-
nosné biskupské paláce � barokní Nová
rezidence (Neue Residenz) s obrazárnou

a ji�nì sousedící Starý dvùr (Alte Hofhal-
tung), postavený na pozùstatcích román-
ské královské falce z 11. století. V nìm je
dnes umístìno muzeum.

Od pahorku Domberg s vévodícím
dómem vede východnì ulice Karolinen-
straße k pozoruhodnému Hornímu mostu.
Proti nìmu stojí malý vodní zámek Geyers-
wörth (1585�1587), který také byl biskup-
skou rezidencí. Uprostøed mostu stojí
rokoková, pùvodnì gotická Stará radnice.
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13
Její prùèelí i boèní køídla tyèící se nad
øekou jsou bohatì zdobená. Prùjezdem
radnice se vchází do vnitøní èásti mìsta
s øadou barokních palácù.

Následuje Zelené námìstí (Grüner
Markt) obklopené barokními domy. Na
námìstí stojí Neptunova studna ze 17.
století. Výraznou dominantu zde tvoøí
kostel sv. Martina � vynikající barokní dílo
bratøí Dienzenhoferù. Centrem je námìstí
Maxplatz, pojmenované podle krále
Maxe I. Bavorského. Námìstí dominuje
barokní fasáda Nové radnice, vytvoøená
Balthasarem Neumannem.

U levého øíèního ramene se dochovala
skupina malebných rybáøských domkù,
nazývaná také Malé Benátky.

Významná data.
Rok 902 - První zmínka o hradu Babenberg
na pahorku Domberg.
973 - Hrad pøipadl jako dar císaøe Oty II.
bavorskému kní�eti Jindøichu.
1007 - Císaø Jindøich II. zalo�il biskupství
a mìsto uèinil centrem svého císaøství.
1015 - Zalo�ení benediktinského klá�tera
biskupem Eberhardem.
1121-1139 - Výstavba kostela sv. Michala.
1430 - Nájezd husitù byl impulsem pro
opevnìní mìsta hradbami a pøíkopem.
1605 - Stavba západního køídla Nové
rezidence stavitelem Jakobem Wolffem.
1610 - Po po�áru krovu byly v kostele
sv. Michala vystavìny nové klenby
s malbami nebeské zahrady: znázoròují více
ne� 600 druhù rostlin.
1648 - Zalo�ení akademie.
1696-1750 - Barokní úpravy benediktin-
ského klá�tera.
1697-1703 - Stavba obou køídel Nové
rezidence na Dómském námìstí.
1803 - Pøemìna klá�tera benediktinù na
�pitál.

Stará radnice

Na pahorku Kaulberg ji�nì od dómu
stojí nejvýznamnìj�í gotická stavba mìsta,
farní kostel Panny Marie ze 14. století. Má
vìnec kaplí a barokní oltáø.

Nedaleký karmelitánský klá�ter byl
zalo�en ve 12. století a baroknì pøestavìn
L. Dienzenhoferem. Za pozornost tu stojí
pøedev�ím zajímavá køí�ová chodba ze 14.
století, která patøí mezi nejvìt�í v Nìmecku.

Na opaèné stranì od farního kostela
Panny Marie zatáèí vpravo Judenstraße
(�idovská tøída), smìøující k nejkrásnìj-
�ímu mì��anskému domu nìmeckého
baroka, zvanému Böttingerhaus.
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DOM
CÍSAØSKÝ DÓM

Na základech pùvodního dómu
vybudovaného na pøelomu tisíciletí
císaøem Jindøichem II. (Heinrich II.) byla
ve 13. století postavena katedrála, která
byla zasvìcena sv. Petru a sv. Jiøí.

Exteriér: Rozsáhlý, pùvodnì románský
chrám je situovaný od západu k východu.
Trojlodní bazilika má ètyøi dominantní
vì�e. Z východu jsou umístìny dva portály.
Adamùv portál pochází z doby okolo roku
1230 a byl kdysi zdoben �esti sochami
(dnes v Diecézním muzeu). Mariánský
portál, zvaný také Gnadenportal, pochází
z let okolo roku 1217. Na severní boèní
stranì je pak Kní�ecí portál z roku 1227
(Fürstenportal). Zdobí ho sochy apo�tolù,
kteøí stojí na ramenech prorokù a sym-
bolizují tak spojitost mezi Starým a Novým
zákonem.

13

Dóm � legenda k plánku

1. Mariánský portál (okolo 1217).
2. Adamùv portál (okolo 1230).
3. Pape� Klement II. (okolo 1235).
4. Marie a Al�bìta (okolo 1235).
5. Sv. Dionysius a smìjící se andìl

(okolo 1230).
6. Jezdec z Bambergu (okolo 1235).
7. Císaøská hrobka.
8. Ecclesia � socha pøedstavující
køes�anský kostel (okolo 1235).
9. Synagoga � pøedstavuje judaismus
(okolo 1235).
10. Mariánský oltáø (1523).
11. Náhrobek biskupa Fridricha von

Hohenlohe (� 1352).
12. Kní�ecí portál.
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Interiér: Chrám má dva chóry. Chór

sv. Jiøí je na východní stranì mezi portály,
pod ním se nachází trojlodní krypta. Pøed
chórem je bøidlicový náhrobek císaøe
Jindøicha a císaøovny Kunigundy, dílo
Riemenschneidera.

Západní chór je zasvìcen sv. Petru.
Kostel zdobí významná díla, napøíklad

cyklus apo�tolù v chóru sv. Jiøí, plastiky
Marie a Al�bìty, sv. Dionysia a smìjícího
se andìla. Slavný je zvlá�tì Bamberský
jezdec, socha znázoròující snad uherského
krále �tìpána.

Sochy Ecclesia a Synagoga zdobily
pùvodnì vnìj�í portál. V boèní lodi na
západní stranì stojí vyøezávaný Mariánský
oltáø znázoròující narození Krista.

1. Dómské námìstí.
2. Nová rezidence.
3. Rù�ová zahrada.
4. Starý dvùr.
5. Dóm.
6. Dùm kapituly.

Dóm v Bambergu

DIÖZESANMUSEUM
DIECÉZNÍ MUZEUM

Diecézní muzeum se nachází v domì
kapituly, který postavil roku 1730 Balthasar
Neumann. Je v nìm jedineèná sbírka by-
zantských a románských textilií, zahrnu-
jící napøíklad plá�� císaøe Jindøicha II.
z 11. století, pape�ské ornáty, byzantské
tkaniny èi gotické koberce.

Jsou zde umístìny také románské
plastiky z Adamova portálu dómu.
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ALTE HOFHALTUNG
STARÝ DVÙR
Historisches Museum
Historické muzeum

Renesanèní biskupský palác byl posta-
ven na místì nìkdej�ího hradu v letech
1561�1577 a slou�il jako sídlo biskupù.

Základy historického muzea vytvoøil
dómský vikáø Josef Hemmerlein, který
mu odkázal své bohaté umìlecké sbírky.
Do roku 1935 se sbírky nacházely v pro-
storách bývalého benediktinského klá�tera.
Od roku 1938 jsou spolu se sbírkami histo-
rického spolku uchovávány ve Starém
dvoøe.

Vztahují se k dìjinám Bambergu a jeho
okolí. Obsahují napøíklad románskou
hlavu rytíøe, deskový obraz »Louèení apo-
�tolù« z roku 1483, na nìm� je nejstar�í
známý pohled na Bamberg, nebo døevìné
plastiky od Balthasara Neumanna.

NEUE RESIDENZ
NOVÁ REZIDENCE
Staatsgalerie
Státní galerie

Barokní Novou rezidenci postavil v le-
tech 1697�1703 L. Dienzenhofer pro bis-
kupa Lothara Franze.

Mezi nádhernì zdobenými sály vyniká
Císaøský sál (Kaisersaal) s malbami od
Melchiora Steidla z roku 1707.

Státní galerie vystavuje díla mezi-
národního významu, jako je napøíklad
»Lucretia« od Lucase Cranacha (kolem
roku 1530).

V budovì sídlí také Státní knihovna,
která uchovává okolo 4 500 rukopisù.
Nejstar�í jsou z 5. století.

V zahradì Rosengarten roste tisíc keøù
rù�í. Je zde také pavilon z roku 1756 a ro-
kokové figury od Ferdinanda Tietze z roku
1760.

FRÄNKISCHES BRAUEREIMUSEUM
FRANSKÉ PIVOVARNICKÉ
MUZEUM

 Muzeum bylo otevøeno roku 1986
v klá�terní pivnici bývalého benediktin-
ského klá�tera.

Farní kostel Panny Marie
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Expozice je umístìna v pøízemí a dvou

suterénních patrech a pøedstavuje
dokumenty pøibli�ující historii pivovar-
nictví a sladovnictví ve Francích.

KARMELITENKLOSTER
KARMELITÁNSKÝ KLÁ�TER

�enský karmelitánský klá�ter sv. Theo-
dora byl zalo�en roku 1157. V jeho køí�ové

chodbì z roku 1392 byly odkryty zbytky
pùvodní stavby. Køí�ová chodba vyniká
bohatì zdobenými hlavicemi sloupù.

Na konci 17. století byl klá�ter baroknì
pøestaven a pùvodní apsidu kostela
nahradila nová barokní fasáda.

Roku 1803 se z klá�tera stala svìtská
budova, ale o sto let pozdìji se do nìj mni�i
zase vrátili.

ALTES RATHAUS
STARÁ RADNICE

Stará radnice má jedineènou polohu
v samém støedu mìsta � je postavena na
umìlém ostrùvku mezi Horním a Dolním
mostem. Povìst øíká, �e tomu tak bylo
proto, �e biskup nechtìl mì��anùm po-
stoupit ani píï ze svých pozemkù.

Jádro nynìj�í stavby pochází ze
14. století, pozdìji byla radnice nìkolikrát
stavebnì upravována. Rokokové balkony
s erby postavil roku 1755 Bonaventura
Mutschele. Stejnì staré jsou malby na
fasádì od Johanna Anwandera, které
pøedstavují ctnosti panovníka.

Za 2. svìtové války byla radnice vá�nì
po�kozena. Roku 1960 byla rekonstruo-
vána. Nyní jsou v ní vystaveny sbírky
fajánse a porcelánu.

E. T. A.-HOFFMANN-HAUS
HOFFMANÙV DÙM (MUZEUM)

Dùm, ve kterém bydlel v letech 1808�
1813 romantický básník, skladatel a malíø
Ernst Hoffmann. Jsou v nìm vystaveny
dokumenty, rytiny a kresby. Na protìj�í
stranì námìstí je divadlo nesoucí
Hoffmannovo jméno.

Karmelitánský klá�ter
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INFO
DOM
CÍSAØSKÝ DÓM

Adresa: 96033 Bamberg, Domplatz
Telefon: 0951/50 23 30
Umístìní: Na pahorku Domberg, pøi
západním okraji centra starého mìsta.
Otevøeno: kvìten a� øíjen 9.30�18 hod,
listopad a� duben 9.30�17 hodin.
Zavøeno v dobì bohoslu�eb
a 29.�30. èervna.

Organizované prohlídky  v 10.30, 14 a 15
hodin, v nedìli pouze ve 13 hodin.

DIÖZESANMUSEUM
DIECÉZNÍ MUZEUM

Adresa: 96033 Bamberg, Domplatz 5
Telefon: 0951/50 23 29
Umístìní: Vedle dómu, v budovì
kapituly.
Otevøeno: Úterý a� nedìle
10�17 hodin, prohlídky s prùvodcem
v 11 a 15 hodin.

ALTE HOFHALTUNG
STARÝ DVÙR
Historisches Museum
Historické muzeum

Adresa: 96033 Bamberg, Domplatz 7
Telefon: 0951/87 11 42
Umístìní: V sousedství dómu, na jeho
severní stranì.
Otevøeno:  Kvìten a� øíjen, mimo
pondìlí v�dy 9�17 hodin.

NEUE RESIDENZ
NOVÁ REZIDENCE
Staatsgalerie
Státní galerie

Adresa: 96033 Bamberg, Domplatz 8
Telefon: 0951/56 351
Umístìní: Severovýchodnì od dómu
uzavírá Dómské námìstí.
Otevøeno: Duben a� záøí 9�12
a 13.30�17 hodin,
øíjen a� bøezen 9�12
a 13.30�16 hodin.

Císaø Jindøich II. zvaný Svatý (Heinrich II.)
byl posledním císaøem ze saské dynastie
Liudolfovcù. Jeho otcem byl vévoda Jindøich
Svárlivý a matkou burgundská princezna
Gisela.  Dne 7. 6. 1002 ho shromá�dìní
bavorských a saských pøedákù v Cáchách
zvolilo králem. Za svého panování se støetl
s polskými vojsky Boleslava Chrabrého,
kdy� si Poláci vybojovali nezávislost na
øímskonìmecké øí�i, která byla zpeèetìna
budy�ínským mírem uzavøeným v roce
1018. Naproti tomu Vladivoj z rodu
Pøemyslovcù pøevzal u� roku 1002 z
Jindøichových rukou èeské kní�ectví v léno,
èím� uznal svrchova-nost mocného souseda
nad èeským územím.
V Itálii se Jindøichovi ji� tolik nedaøilo. Roku
1004 si sice v Pavii nasadil italskou korunu,
ale musel o ni bojovat s Arduinem, který si
na ni dìlal také nárok. Dokonce ani císaøská
korunovace konaná 14. 2. 1014 v Øímì se
neobe�la bez problémù. Krátce po samotné
korunovaci se strhla na mostì pøed Hadriá-
novým mauzoleem lítá bitva mezi Nìmci
a obyvateli Øíma.
�ivot císaøe Jindøicha II., velkého podporo-
vatele církve, neukonèila ov�em rána
meèem, ale �luèníková kolika (� 13. 7. 1024).
Jeho ostatky spoèinuly v Bambergu, kde
zøídil biskupství. Právì tento èin mu v roce
1146 vynesl svatoøeèení.
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INFO
FRÄNKISCHES BRAUEREIMUSEUM
FRANSKÉ PIVOVARNICKÉ
MUZEUM

Adresa: 96033 Bamberg,
Michelsberg 10 f
Telefon: 0951/53 016
Umístìní: Na kopci Michelsberg.
Otevøeno: Duben a� øíjen, ètvrtek a�
nedìle 13�16 hodin, listopad a� bøezen
na po�ádání na tel: 64 129.

KARMELITENKLOSTER
KARMELITÁNSKÝ KLÁ�TER

Adresa: 96033 Bamberg, Karmeliten-
platz 1
Telefon: 0951/ 952 90
Umístìní: Ji�nì od dómu, vchod do
køí�ové chodby je vlevo od barokní
fasády kostela.
Otevøeno: Dennì 8.30�11.30 a 14.30�
17.30 hodin.

NATURKUNDE MUSEUM
PØÍRODOVÌDNÉ MUZEUM

Adresa: 96033 Bamberg, Fleischstraße 2
Telefon: 0951/ 863 12 48
Umístìní: V centru mìsta vedle námìstí
Max-Platz.
Otevøeno: Duben a� záøí, úterý a�
nedìle 9�17 hodin. Øíjen a� bøezen,
úterý a� nedìle 10�16 hodin.

E. T. A.-HOFFMANN-HAUS
HOFFMANÙV DÙM (MUZEUM)

Adresa: 96033 Bamberg, Schillerplatz 26

Telefon: 0951/28 173
Umístìní: Jihovýchodnì od centra
mìsta.
Otevøeno: 6. 5. a� 28. 10.
v sobotu 12�13 hodin.

ALTES RATHAUS
STARÁ RADNICE

Adresa: 96033 Bamberg, Altes Rathaus
Telefon: 0951/87 11 42
Umístìní: Mezi Horním a Dolním
mostem v centru mìsta.
Otevøeno: 9.30�16.30 hodin.

Poznámky
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