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Mìsto le�í pøi samých hranicích Bel-
gie, uprostøed západní hranice Nìmecka,
severozápadnì od Bonnu.

V  øímské dobì bylo ve zdej�ích mís-
tech keltské (galské)  sídli�tì � Grannus.
Vyskytuje se zde 26 termálních pramenù
45�76 °C teplých a Øímané je proto po-
jmenovali Aquae Granni (granské láznì).

Mìsto si zvolil za své sídlo v roce 794
franský král Karel Veliký. Od roku 936
zde pak bylo bìhem �esti set let koru-
nováno tøicet nìmeckých panovníkù �
øímských králù.

Ji� od dob franské øí�e sídlil ve mìstì
falckrabì, neboli hrabì spravující panov-
níkovu falc. Jeho funkce se stala dìdiènou
a pozdìji patøil ke kurfiøtùm, neboli vo-
litelùm krále.

Od poloviny 12. století byly Cáchy svo-
bodným øí�ským mìstem. Koncem 17. sto-
letí se staly módními a velmi známými
láznìmi. Roku 1794 byly pøipojeny k Fran-
cii a od roku 1818 k Prusku.

Za druhé svìtové války bylo mìsto bo-
hu�el velmi silnì po�kozeno.

Pùdorys mìsta Cáchy je charakteri-
zován dvìma soustøednými kru�nicemi.
Vnitøní kru�nice pøedstavuje obvod mìsta

z 12. století. V jeho støedu stojí slavný
a v seznamu UNESCO registrovaný dóm
a dále mìstská radnice.

Radnici, její� stavba byla zahájena
v roce 1333, zdobí v prùèelí plastiky
padesáti ètyø králù, symboly ètrnácti cechù
a sedmi svobodných umìní. Schodi�tì
dekorují plastiky Krista, Karla Velikého
a pape�e Lva III. Korunovaèní sál byl
zdoben freskami, z nich� pìt bylo po
poslední válce obnoveno.
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NORDRHEIN-WESTFALEN
SEVERNÍ  PORÝNÍ-VESTFÁLSKO

První nìmeckou památkou zahrnutou
do seznamu UNESCO byl v roce 1978 právì zdej�í dóm.

www.ingema.net



Stavba kaple, tvoøící jádro dne�ního
dómu, byla  zapoèata pod vedením mistra
Otty z Metzu nìkdy kolem roku 785 a byla
zamý�lena jako dvorní kostel franských
králù a øímských císaøù � jako souèást
falce, paláce v Cáchách. Byla to první stálá
rezidence  rodu Karlovcù.

Karel Veliký, mocný vládce Frankù, se
sna�il i touto stavbou prokázat, �e se
vyrovná ve v�ech smìrech byzantským
císaøùm.

Kaple mìla poskytnout vládci Frankù
zvlá�tní trùnní místo pro úèast na boho-
slu�bách. Mìla se stát místem, kde budou
ulo�eny relikvie, které Karel Veliký na-
shromá�dil ve velkém poètu, a pak pocho-
pitelnì mìla umo�nit okázalé slavení
nábo�enských svátkù a bohoslu�eb.

Tím, �e pozdìji byly v chrámu ulo�eny
ostatky Karla Velikého (v souèasnosti ve
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Na námìstí stojí ka�na s postavou císaøe
Karla Velikého.

Pùvodní mìstskou radnicí byl gotický
dùm Grashaus z roku 1267, nacházející se
jihozápadnì od dómu. V souèasnosti je
v nìm archiv.

Z gotického mìstského opevnìní se
zachovaly dvì brány, Marchiertor (ji�ní
brána) a Ponntor (severozápadní brána).
Na námìstí Friedrich-Wilhelm Platz stojí
kolonáda Al�bìtina pramene (Elisenbrun-
nen), pøi severovýchodním okraji centra
jsou lázeòské prameny, dal�í pak ji�nì ve
ètvrti Burtscheid.

Ve mìstì jsou také ètyøi velmi zajímavá
muzea.

DOMKIRCHE,
SCHATZKAMMER MÜNSTER
DÓM, KLENOTNICE

Nejstar�í èástí historického areálu dómu
je centrální osmiúhlá dvoupatrová kaple
zvaná Oktogon. Byla postavena Karlem
Velikým na pøelomu 8. a 9. století a je první
monumentální støedovìkou stavbou v Nì-
mecku. V souèasnosti je také nejvýznam-
nìj�í dochovanou stavbou z karolínského
období. Zastøe�ena je barokní kopulí, která
byla dostavìna r. 1664.

Koncem 12. století vznikla sousední
románská køí�ová chodba. Vysoký gotický
prosklený chór byl na východní stranì
pøistaven ve druhé polovinì 14. století.
Gotická je i západní èást s boèními kaplemi
dostavìná v 15. století. Pouze jedna z ji�-
ních kaplí � Uherská (Ungarische Kapelle),
pochází z roku 1767.

Novogotická vì�, postavená nad
západní èástí dómu, byla vztyèena v letech
1879�1884.

Karel Veliký � franský panovník, který
vládl v letech 768�814. V roce 800 byl
ve staré bazilice sv. Petra v Øímì pape�em
slavnostnì korunován na císaøe.
Karel Veliký byl zcela jistì mimoøádnou
osobností a výjimeèným panovníkem. Jeho
povìst jako dobyvatele je zalo�ena na více
ne� padesáti vojenských výpravách. Bojoval
proti Langobardùm, Avarùm, ale 33 let
i proti Sasùm. K tìmto skuteèným
úspìchùm se pozdìji, po Karlovì smrti,
pøipojila smy�lená vítìzství nad Araby
ve �panìlsku, která mu dodala lesku jako
pravzoru køi�áka. Nepopiratelné v�ak je,
�e se mu podaøilo spojit do jedné øí�e témìø
v�echny Germány na evropské pevninì,
kromì zbytkù �panìlských Vizigótù.
Na nìjaký èas pak køes�anstvo zastupovaly
pouze dvì mocnosti. Øekové na Východì
a Frankové na Západì.
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V tìchto místech je také hlavní portál Wolfs-
türe z 8. století, vybavený bronzovými vra-
ty o rozmìrech 3,95 x 2,75 metru a váze 4,3
tuny. Tato vrata byla první svého druhu
v období støedovìku.

Interiér: Hlavním vchodem ze západu
se dostaneme do vstupní sínì. V jejím rohu
stojí alabastrová madona z období pøed
rokem 1400 a po stranách dvì skulptury,
které kdysi zdobily místní studny.

Jednou z nich je bronzová plastika
medvìdice, lidovì nazývaná vlk. Medvì-
dice byla keltským nábo�enským symbo-
lem. Její sochu zhotovili Keltové kolem
roku 160. Bronzová piniová �i�ka pak po-
chází z 9. století.
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falc � pøedchùdkynì hradu, hospodáøské
centrum a opevnìné doèasné sídlo
franských a pozdìji øímskonìmeckých
panovníkù, budované v 9.�12. století. Mìla
zpravidla uzavøenou dispozici, èasto
s patrovou kaplí, palácem a reprezentaèním
sálem v patøe. K sídlu patøil i soubor
hospodáøských staveb.

Falc, Pfalc, Rheinpfalz (Rýnská Falc) �
historické území v Nìmecku. Pùvodnì
hrabství nále�ející ke královské falci
v Cáchách.

støíbrné schránce z roku 1215), se dóm  stal
také nejvýznamnìj�í hrobkou øí�e.

Od doby Oty I. slou�il objekt prakticky
po celý støedovìk jako korunovaèní chrám.
V letech 936�1531 zde bylo korunováno
tøicet nìmeckých králù. Posledním byl
Ferdinand I. v roce 1531.

V roce 1802 pøipadly Cáchy Luty�-
skému biskupství.  Od roku 1930 je ale bis-
kupství opìt umístìno zpátky v Cáchách.

V prostorách západnì od ochozu byla
v roce 1979 novì instalována pozoruhodná
pokladnice Schatzkammer.

Exteriér: Jádro dómu tvoøí nejstar�í
osmiboká centrální stavba (prùmìr 14,4 m
a vý�ka v nejvy��ím bodì 31,6 m) s �est-
náctiúhlým dvoupatrovým ochozem a za-
støe�enou barokní kopulí. Na východì je
pøistavìn vysoký a silnì prosklený gotický
chór. K jádru pøiléhají kaple: kaple  Uherská
(jako jediná není postavena v gotickém
slohu), kaple sv. Anny a kaple sv. Matyá�e
(se sakristiemi), na opaèné stranì kaple
Hubertova a v horním patøe Michaelova.
Na západní stranì dominuje 74 metrù
vysoká novogotická vì� z konce 19. století.

Dóm v Aachen
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5. Kaple sv. Matyá�e, pøed r. 1414.
6. Kaple sv. Anny,  r. 1449, sakristie.
7. Kaple sv. Mikulá�e, v patøe kaple

sv. Michaela.
8. Kaple s køtitelnicí.
9. Klenotnice.
10. Schránka s ostatky Karla Velikého.
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Dóm a chrámová klenotnice v Cáchách

1. Nejstar�í èást dómu �
dvoupatrová kaple Oktogon
z 8. století.

2. Gotický chór,   r. 1356�1414.
3. Uherská kaple,  r. 1767.
4. Kaple sv. Huberta, v patøe Karlova

kaple.
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V Oktogonu visí  pozlacený lustr èi sví-
cen z roku 1165 s prùmìrem 4,2 metru a se
48 svítilnami. Chrámu ho daroval císaø
Fridrich I. Barbarossa.

Na východní stranì stojí hlavní oltáø
s figurální výzdobou tepanou ve zlatém
plechu. Pochází z doby okolo roku 1020. Je
nejstar�ím dochovaným oltáøem v Nìmec-
ku. Obsahuje 17 slo�ených zlatých reliéfù,
v jejich� centru trùní Kristus jako spasitel
svìta.

Za oltáøem se rozprostírá chór (Chor-
halle). Je to sál dlouhý 25 a vysoký 32
metrù a má pøibli�nì 1 000 m2 sklenìných
ploch v oknech. Na ji�ní stranì, nad vcho-
dem do sakristie, je kazatelna asi z roku
1014. Je vyzdobena zlacením,  slonovino-
vými antickými reliéfy a orientálními fi-
gurami.

V nejvýchodnìj�í èásti kostela je
umístìna pozoruhodná, bohatì zdobená
schránka s ostatky Karla Velikého, pochá-
zející z roku 1215.

V jihozápadní Uherské (Ungarische)
kapli jsou pøedstaveni ètyøi maïar�tí svatí,
dále následují kaple sv. Anny (Anna-
kapelle, r. 1449) a sv. Matyá�e (Matthias-
kapelle, r. 1414).

Horní ochoz je pøístupný pouze s prù-
vodcem. Na jeho západní stranì stojí
mramorový trùn Karla Velikého z doby
kolem roku 800. Na nìm pozdìji sedávalo
dal�ích tøicet nìmeckých králù, kteøí zde
byli korunováni.

Mramor symbolizuje øímský císaøský
trùn. Døevìná výplò, kterou byl pota�en,
zase pøedstavovala nìmecké vladaøství
a je ulo�ena v klenotnici.

V horním poschodí je také mo�no
obdivovat karolínská bronzová zábradlí
a mramorové sloupy, které císaø Karel
nechal pøivézt z Øíma a Ravenny.

1
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Èasová osa významných událostí.

700-500 pø.n.l. - Poèátek keltského osídlení.
58-50 pø.n.l. - Øímané roz�íøili hranice své
øí�e k Rýnu.
1.-4. stol.n.l. - Aachen byl øímskými láznìmi.
5. stol.n.l. - Frankové vytlaèili Øímany.
751-768 - Vláda franského krále Pipina
Krátkého, otce Karla Velikého.
768-814 - Vláda Karla Velikého.
794 n.l. - Karel Veliký udìlal z Aachenu
rezidenci øí�e Frankù. Tato doba je poklá-
dána za poèátek karolínské renesance.
936 - Korunovace Oty I. v kapli falce, která
se pak stala jádrem pro celou stavbu dómu
v Aachen. Byla to první korunovace
v Aachen, následovalo 30 dal�ích.
1000 - Císaø Ota III. nechal otevøít hrobku
Karla Velikého a sestoupil do ní, aby poklekl
pøed mrtvým.
1002 - Císaø Ota III. zemøel bìhem italského
ta�ení. Jeho poslední pøání, být pohøben
v kapli v mìstì Aachen jako Karel Veliký,
bylo splnìno.
1165 - Svatoøeèení Karla Velikého. Fridrich I.
Barbarossa vìnoval kapli kovový lustr
a zadal výrobu schránky na ostatky císaøe
Karla Velikého, která byla ale dokonèena a�
v roce 1215.
1166 -  Císaø Barbarossa propùjèil mìstu
Aachen mìstská práva.
1356-1414 - Stavba gotického chóru
svatostánku v Aachen.
1520 - Korunovace Karla V. v Aachen.
Od r. 1792 - Postupné obsazení území kolem
Rýna francouzskými oddíly.
Od r. 1794 - Aachen se stal francouzským
mìstem.
1798-1814 - Aachen se stal hlavním mìstem
francouzského departmánu Roer. Napoleon
ve mìstì zøídil biskupství.
1815 - Vídeòským kongresem pøipadlo
mìsto Aachen Prusku.
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tého umìní, tak i architektuøe. Centrem je
kopulový relikviáø.

Zdej�í pokladnice je pova�ována za
jednu z nejvýznamnìj�ích a nejhodnotnìj-
�ích v celém Nìmecku.

Chrám, v nìm� byl pohøben Karel
Veliký, se stal nejvýznamnìj�í hrobkou
a nejznámìj�ím poutním místem øí�e. Od
antických dob byl také prvním klenutým
chrámem severnì od Alp.

Dal�í muzea v  Cáchách, nezahrnutá do
seznamu UNESCO

COUVEN-MUSEUM

Muzeum prezentuje kulturu bydlení
v 18. a 19. století.

V pøízemí vlevo je instalována stará
lékárna z 18. století, následují interiéry
jídelen, koupelna s ka�nou, kuchynì
s nádobím a hudební salon. Specialitou
jsou sály ze 17.�18. století vyzdobené ba-
revnými kachly.

Interiéry v prvním patøe jsou oblo�eny
ko�enými tapetami, vyzdobeny gobelíny,
obrazy a nábytkem.

INTERNATIONALES
ZEITUNGSMUSEUM
MEZINÁRODNÍ MUZEUM
NOVIN

Pozornost je zde vìnována dìjinám
tisku v 17.�20. století.

Sbírky muzea obsahují více ne� sto
tisíc domácích a zahranièních èasopisù
i novin vèetnì jubilejních, zvlá�tních,
prvních a posledních èísel.
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Na severní stranì ochozu je vchod do

Karlovy kaple, která slou�ila strá�ím pøi
korunovaci králù. Na ji�ní stranì je gotický
vchod do kaple sv. Anny, v ní� byly uklá-
dány svaté oleje. V Michaelovì kapli vlevo
od trùnu stojí mramorový, figurálními
mo-tivy nádhernì zdobený sarkofág.
Pochází pøibli�nì z roku 180 n. l.

Tento sarkofág poslou�il pravdìpo-
dobnì  jako první rakev císaøe Karla Veli-
kého. Zde byly uchovávány jeho ostatky
od roku 814 do roku 1165.

Z dolního ochozu se vchází do Miku-
lá�ovy kaple (Nikolauskapelle) pocházející
z roku 1474 , v ní� jsou umístìny poèetné
náhrobní kameny. Na stìnách visí tøi gobe-
líny s tematikou Moj�í�ovy historie. V le-
vém rohu je vchod do kaple V�ech svatých
a do biskupské hrobky.

Køí�ová chodba byla vícekrát pøesta-
vována, pøed jejím vchodem stojí románská
køtitelnice.

Klenotnice (Schatzkammer) se  od roku
1979  nachází v prostorách na okraji areálu,
pøed køí�ovou chodbou. Ve tøech místno-
stech s klenutými stropy je na plo�e témìø
500 metrù ètvereèních vystaveno mnoho
exponátù v chronologickém poøadí.

Ve sklepní kapli jsou umístìny sar-
kofágy z 2. století, nejstar�í a nejvzácnìj�í
vìci z pokladnice, vzácný Lotharùv køí�
z let okolo 1000 n. l., podobnì jako zlaté
kni�ní desky spolu se slonovinovými a zla-
tými výrobky.

V pøízemní èásti najdeme významné
relikviáøe, mezi kterými dominuje busta
Karla Velikého.

Ve Velkém sále je vystavena sbírka
soch a gotických obrazù. Zvlá�tní èást je
vìnována oltáøùm a jejich vybavení.

Horní poschodí je vìnováno umìní
19. století, a to jak dílùm malíøským a u�i-
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HEIMATMUSEUM � BURG
FRANKENBERG
VLASTIVÌDNÉ MUZEUM � HRAD

Historie mìsta a vlastivìda od pre-
historie a øímských dob. V dal�í èásti jsou
vystaveny ukázky u�itého umìní.

SUERMONDT-LUDWIG-MUSEUM

Expozici muzea tvoøí obrazy a plastiky
zahranièních autorù z dob minulých i sou-
èasných.

Vystaveny jsou také oltáøe a pøedmìty
ze slonoviny. Pozoruhodné jsou vlámské
a holandské malby ze 17.  století, ale
i impre-sionistické a nejmodernìj�í obrazy.

LUDWIG FORUM

Netradièním stylem se zde pøedvádí
moderní umìní v�eho druhu (malíøství,
sochaøství, fotografie, grafika, filmy, vi-
deopoøady, divadla, balety, hudební kon-
certy a jiné).

TIP V OKOLÍ

Asi 3 km západnì od mìsta le�í pøi
silnici B1 minimìsto Dreiländerblick
s modely staveb Nìmecka, Belgie a Nizo-
zemska.

Vestfálsko je zemí s velkým mno�stvím
zajímavých vodních hradù. Tìch se na
hladinì zdej�ích rybníkù a vodních pøí-
kopù zrcadlí kolem sedmdesáti a nepo-
chybnì stojí za zhlédnutí.

1
Dóm v Aachen

1. Bronzová  vrata z karolínského
období � r. 804.

2. Vstupní síò.
3. Alabastrová madona.
4. Plastika medvìdice.
5. Bronzová piniová �i�ka.
6. Oktogon s pozlaceným kruhovým
svícnem � lustrem.
7. Hrob císaøe Oty III.
8. Hlavní oltáø.

N
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INFO
Umístìní: V jihovýchodním pøedmìstí.
Otevøeno: Úterý a� pátek 10�17, sobota,
nedìle 10�13 hodin.

SUERMONDT-LUDWIG-MUSEUM

Adresa:  Aachen,  Wilhelmstraße 18
Umístìní: Víceposchoïový palác na
východním okraji centra mìsta.
Otevøeno: Úterý a� sobota 10�17, nedìle
10�13 hodin.

LUDWIG FORUM

Adresa:  5100  Aachen,
Jülicher Straße 97�109
Umístìní: V pøestavìné bývalé továrnì
na de�tníky.
Otevøeno: Úterý, støeda, pátek a� nedìle
11�19, ètvrtek 11�22 hodin.

DÓM, KLENOTNICE

Adresa: 5100 Aachen, Münster Platz
Umístìní: V samém centru mìsta.
Otevøeno: 7�19 hodin,
bìhem bohoslu�eb a zpovìdí uzavøeno.
Prùvodcovské slu�by jsou organizovány
z pokladnice.
Pokladnice je otevøena v pracovní dny
10�17 hodin, v letním období do
18 hodin a ve ètvrtek do 20 hodin.
V pondìlí odpoledne zavøeno od
14 hod., v sobotu otevøeno od 10.30 hod.

COUVEN-MUSEUM

Adresa:  5100 Aachen,  Hühnemarkt 17
Umístìní: Východnì od  radnice.
Otevøeno: Úterý a� pátek a nedìle
10�17,  sobota 10�13 hodin.

INTERNATIONALES
ZEITUNGSMUSEUM
MEZINÁRODNÍ MUZEUM
NOVIN

Adresa: 5100 Aachen,  Pontstraße 13
Umístìní: Severozápadnì od námìstí
Markt.
Otevøeno: Úterý a� pátek 9.30�13
a 14.30�17, sobota 9.30�13 hodin.

HEIMATMUSEUM � BURG
FRANKENBERG
VLASTIVÌDNÉ MUZEUM � HRAD

Adresa:  5100 Aachen,
Bismarckstraße 68

Poznámky
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