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Svìtové dìdictví UNESCO
GOSLAR
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Nìmecko

GOSLAR 11 D
NIEDERSACHSEN
DOLNÍ  SASKO

Dvì blízké lokality � historické centrum mìsta Goslar a zaøízení
dolù v Rammelsbergu byly zapsány do seznamu UNESCO roku 1992.
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Starobylé mìsto Goslar bylo letním
sídlem císaøe pøi jeho pobytu v Harzu.
Jako takové se stalo jevi�tìm mnoha výz-
namných historických událostí.

Doly Rammelsberg, nacházející se
v blízkosti Goslaru, jsou jediné �achty
svìta, které nepøetr�itì  provozovaly tì�bu
více ne� tisíc let.

Goslar byl zalo�en v roce 922. Roku 968
do�lo v okolí k nálezu rud, byla zøízena
císaøská pevnost a roku 1131 je Goslar pøi-
pomínán ji� jako mìsto. V roce 1009 se zde
konalo první øí�ské shromá�dìní, v 11.
a 12. století se mìsto stalo oblíbeným mís-
tem náv�tìv císaøù. Pozdìji se  Goslar stal
svobodným øí�ským mìstem. Mì��ané
rozvinuli tì�bu barevných kovù zvlá�tì
v období okolo roku 1500.

Ruda se v Goslaru dobývala ji� ve
3. století. Rozsáhlá lo�iska, odkud bylo
vytì�eno pøes 30 milionù tun støíbrné, mì-
dìné, olovìné a zinkové rudy, urèovala
dìjiny a rozvoj mìsta. Doly byly uzavøeny
a� roku 1988.

 Goslar le�í pøi úpatí pohoøí Harz, pøi-
bli�nì v centru severní poloviny Nìmecka.
Nachází se nedaleko Hildesheimu, dal�í
lokality proslavené památkami UNESCO.

Historický støed mìsta má témìø kru-
hový pùdorys. V centru je rozlo�eno ná-
mìstí Markt s renesanèní ka�nou a pozdnì
gotickou radnicí. Na jeho ji�ní stranì stojí
pozdnì gotický dùm Kaiserworth, zdo-
bený sochami osmi císaøù. Na radnici
navazuje pozoruhodný románský kostel
sv. Kosmy a Damiána z 12. století, zvaný
také Marktkirche. O nìco ji�nìji pak le�í
ranì gotický areál bývalého �pitálu: Großes
Heiliges Kreuz.

© Ppress � ve�keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých autorù
a vydavatelství Ppress. Je výslovnì zakázáno jejich jakékoli �íøení, publikování èi dokonce prodej za úplatu.

Internet Geographic Magazine  �  www.ingema.net



D11/2

1. Radnice.
2. Kostel sv. Jakuba (Jakobikirche).
3. Kostel sv. Kosmy a Damiána

(Marktkirche).

Pozornost zasluhují také tøi vzácné
svatynì. Pøi jihozápadním okraji mìsta, na
Frankenbergském námìstí, stojí románský
kostel Petra a Pavla z 12. století, na severo-
západì mìsta pak ji� v roce 1073 zalo�ený
a pozdìji goticky pøestavìný kostel svatého
Jakuba (Jakobikirche). Nedaleko od nìj se
rozkládá románský klá�ter Neuwerk s kos-
telem, který pochází také z 12. století. Proti
klá�teru stojí Pavlova vì� z roku 1508
(Paulusturm, nebo také Achtermann).

Na východì se z mìstského opevnìní
zachovala �iroká brána (Breites Tor) z roku
1443, na jihu válcová hradební vì� Zwinger
z roku 1517. V císaøské zahradì tvoøící
ji�ní hranici mìsta stávala císaøská falc
a dóm. Dochoval se nejvìt�í románský pa-
lác v Nìmecku, Císaøský dùm (Kaiser-
haus), pøed palácem jsou sochy císaøù.

Z bývalého církevního areálu falce se
jako jediná zachovala kaple dómu.

V centru mìsta je zpøístupnìna øada
muzeí: Muzeum loutek, Muzeum cíno-
vých figurek, Muzeum moderního umìní
a jiná. Ji�nì od centra je v parkovém pro-
storu pøístupný ji� zmínìný Císaøský dùm
a kaple, je�tì ji�nìji v areálu dolù Hornické
muzeum.

Sady a námìstí zdobí skulptury � díla
významných sochaøù. U kostela je to napøí-
klad souso�í dvojice od Botera, na jihu
u císaøské falce moderní dílo � abstraktní
váleèník od Henryho Moora.
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KAISERPFALZ
CÍSAØSKÁ FALC

Císaøská falc byla vybudována v letech
1039�1056 Jindøichem III. (Heinrich III.).
V �edesátých letech minulého století zde
zùstaly pouze ruiny. Koncem 19. století
byl palác restaurován a stal se národní
památkou.

V souèasnosti je zdej�í Císaøský dùm
(Kaiserhaus) nejvìt�ím zachovaným ro-
mánským palácem v Nìmecku. Souèástí
areálu byl dóm vysvìcený roku 1050, který
v�ak byl v roce 1819 demolován. Zachovala
se kaple z let okolo 1150, která byla jeho
pozdìj�í severní pøedsíní.

Exteriér: Rozsáhlý objekt Císaøského
domu zùstal zachován v románském slohu.

Podlouhlá poschoïová hlavní budova
je od jihu spojena krytou románskou chod-
bou s dvoupatrovou kaplí sv. Ulricha, kte-
rá patøí k mistrovským dílùm románského
stylu.

Pøed palácem stojí jezdecké sochy císaøù
Fridricha I. Barbarossy (vládl 1152�1190)
a Viléma Velikého (vládl 1871�1888). Za
nimi následují dvì otevøená schodi�tì k pa-
lácové bránì.

Domvorhalle: kaple bývalého dómu
stojí východnì od paláce. Èelní stìna nad
románským vchodem je zdobena reliéfy
svatých.

Interiér: Centrum objektu bývalé falce
tvoøí Císaøský sál (Kaisersaal), který zau-
jímá horní patro a patøí k nejvìt�ím svého
druhu. Historické malby na jeho stìnách
zachycují epizody z nìmeckých dìjin.

 Malby profesora Hermanna Wislicena
vyjadøují vztah novì vytvoøené monarchie
k minulé Svaté øí�i øímské.

Od jihu napojená kaple sv. Ulricha má
v pøízemí umístìn øecký køí�, model mìsta

a dómu, v horním poschodí se nachází
sarkofág zakladatele Jindøicha III. (Hein-
rich III.). V nìm je pochováno jeho srdce.

Jindøich III. toti� velmi miloval Goslar.
Ve své poslední vùli si pøál, aby jeho tìlo
bylo pohøbeno ve Speyeru, ale aby jeho
srdce zùstalo v Goslaru.

V kapli Domvorhalle, která byla pøed-
sálím dómu, stojí zachováno mistrovské
dílo � pùvodní císaøská stolice pocházející
z 11. století.

Jindøich III. (Heinrich III.) � narodil se
28. 10. 1017 jako syn Konráda Sálského
a Gisely �vábské. Vládl v letech 1039�1056
a od roku 1046 byl císaøem.
Heslo mladého panovníka, s ním� nastoupil
po otcovì smrti na trùn, znìlo: »Spra-
vedlnost, mír, zbo�nost a bo�í láska.«
V souladu se svým pøesvìdèením se ho taky
sna�il naplòovat. Z vlastní svatby dal vyhnat
napøíklad hudebníky, artisty a �ongléøe
ru�ící svým vystupováním podle jeho
mínìní duchovní rozmìr té chvíle. Vzápìtí
ale neváhal chopit se meèe a s jeho pomocí
hájit zájmy øí�e.
Hned na poèátku své vlády zlikvidoval
pohanské povstání v Uhrách, porazil
èeského kní�ete Bøetislava I. a posléze
s velkým vojskem vstoupil do Itálie, sesadil
pape�e Silvestra III. a pøikázal na jeho místo
zvolit bamberského biskupa Suidgera. Ten
se pak stal pape�em Klementem II.
a o vánocích roku 1046 korunoval
Jindøicha III. na øímského císaøe.
Jindøich III. pøeèkal i spiknutí vévodù, jeho�
cílem bylo zavra�dit ho, a zemøel pøirozenou
smrtí po krátké nemoci bìhem jednání
s pape�em Viktorem II. Povìst øíká, �e
zemøel dokonce pøímo v jeho náruèí.
Pochován byl ve �pýru, pouze jeho srdce
bylo ulo�eno v Goslaru.
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MÖNCHEHAUS,
MUSEUM FÜR MODERNE KUNST
MUZEUM MODERNÍHO UMÌNÍ

Muzeum má za cíl prezentovat spojnici
mezi umìním minulosti a souèasnosti. Jeho
sídlem je starý hrázdìný dùm se vzhledem
zachovalým v podobì, jakou mìl pøed 450
lety.

K objektu je pøipojena idylická zahrada
s moderními skulpturami. Vytváøí kontrast
k expozicím v interiérech. Je v ní mo�no
vidìt svìt prostøednictvím umìleckých dìl,
zrcadlících jeho tvary v moderním umìní.

Ve v�ech prostorách objektu jsou vysta-
vena umìlecká díla � obrazy a plastiky
svìtoznámých umìlcù.

Apo�tolský pokoj prezentuje renesan-
èní obrazy na modrém podkladu a mezi
døevìným oblo�ením. V dal�ím sále je umí-
stìna výstava rùznorodých umìleckých
technik. Adolf Luther pøedvádí své »Hrát-
ky se svìtlem« a stálá výstava Renaty
Goebelové pøedstavuje lidské skulptury.

Pozoruhodné podzemní prostory pos-
kytují místo pro dal�í zajímavé instalace
umìleckých dìl.

GROSSES HEILIGES KREUZ
BÝVALÝ �PITÁL SV. KØÍ�E
VÌT�ÍHO
Informaèní centrum

�pitál byl zalo�en roku 1254. Nejstar�í
dochovanou èástí je areál vlevo od vchodu,
který bývá oznaèován jako komnata (Ke-
menate).

Hlavní trakt nemocnice byl postaven
pøed rokem 1650. Dal�í køídla stavby okolo
dvora slou�ila pro kuchyni a jako pracovní
prostory.

RATHAUS
RADNICE
Huldigungssaal
Holdovací sál

Radnice byla postavena bìhem vý-
stavby mìsta, její� tì�i�tì spoèívalo v 15.
a 16. století. Jde o pozdnì gotickou jedno-
patrovou stavbu s otevøenou pøízemní ha-
lou a bílou omítkou. Pøed budovou radnice
stojí ka�na.

V radnici je zpøístupnìn mimoøádnì
pozoruhodný Holdovací sál, který byl síd-
lem zdej�ích radních. Je souèasnì poklad-
nicí i galerií. Stìny i strop jsou pokryty
obrazy pocházejícími z poèátku 16. století.

Dvacet deskových obrazù na stropì
a dvacet osm na zdech a na dveøních køí-
dlech zobrazuje motivy z biblických dìjin
(zvìstování a narození Je�í�e Krista), ale
i dal�í bájné motivy a panovníky.

Jedineènými památkami jsou Goslarský
evangeliáø z období okolo roku 1230, ilu-
strovaný v byzantském stylu, stejnì jako
zlatnické práce z 15. století.

ZINNFIGURENMUSEUM
MUZEUM CÍNOVÝCH FIGUREK

Poschoïová budova bývalé po�tovní
stanice z roku 1644 s malebným vnitøním
dvorem je zcela zaplnìna cínovými figur-
kami.

Na dvou podla�ích se nachází více ne�
sto diorámat zobrazujících historické
události. Více ne� tisíc cínových figurek
naplòuje scény z nìmeckých dìjin. Chrono-
logicky postupují od dob neandertálského
èlovìka, pøes dobu Moj�í�ovu a� k  dobám
výstavby mìst, vzniku pivovarnictví, hor-
nictví a dal�ích lidských èinností.
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nost vìnována pøírodì � svìtu zvíøat, geo-
logii pohoøí Harz a jeho okolí.

Zvlá�tní instalace obsahuje umìlecké
poklady z dómu, malby na skle z 13. sto-
letí a expozici dokumentující tisíciletou
historii dolù a dílen v Rammelsbergu.

Pozoruhodný je kabinet mincí z 10. a�
18. století, lékárna, nábytek, hudební ná-
stroje, bronzové, støíbrné a cínové pøed-
mìty, sklo, porcelán atd.

Unikátním exponátem je bronzový oltáø
relikvií z 11. století, pocházející z býva-
lého dómu u císaøské falce.

ZWINGER

Obranná vì� pochází z roku 1517.
Svými �est a pùl metru tlustými zdmi patøí
k nejmohutnìj�ím vì�ím v Evropì. Pøi
obléhání mohlo být ve vì�i a� tisíc mu�ù.

Dnes je ve vì�i muzeum s expozicí
støedovìkých zbraní a muèících nástrojù.
Ze støechy se nabízí krásná vyhlídka na
Goslar.

JAKOBIKIRCHE
CHRÁM SV. JAKUBA

Výstavba chrámu byla zapoèata kon-
cem 11. století, pokraèovala ve 12. a 13.
století. Z tìch dob pochází pøedev�ím zá-
padní prùèelí. V 16. století do�lo k pozdnì
gotické pøestavbì. Chrám slou�il po roce
1500 reformaèní luteránské církvi, od roku
1803 je opìt chrámem katolickým.

Dvouvì�ový románsko-gotický chrám
má vysoké západní prùèelí.

Vstup do hlavní lodi uvádí pozoru-
hodná kruhová køtitelnice z roku 1592,
umístìná pod prùèelím varhan datovaných

V pøízemí levé èásti se nachází kaple
sv. Jana Køtitele, v poschodí je umístìn
Památník praporu goslarských myslivcù.

V centrálních prostorách bývalých
obyvatel �pitálu jsou dnes dílny umìlec-
kých øemesel � zlatníkù, keramikù, øez-
báøù, tkalcù a jiné.

Ve vnitøním dvoøe je umístìna dílna
pro umìlecké zpracování skla.

V objektu se nachází také informaèní
centrum.

MUSIKINSTRUMENTE-MUSEUM,
PUPPENMUSEUM
MUZEUM HUDEBNÍCH NÁSTROJÙ,
MUZEUM LOUTEK

Muzeum vzniklo zásluhou Waltera
Erdmannse, jeho� sbírka je uvedena
v Guinessovì knize rekordù. Patøí mezi
nejvìt�í soukromé kolekce hudebních ná-
strojù v Evropì a obsahuje více ne� 700
exponátù ze tøí století, mezi nimi i minia-
tury.

Ve dvouposchoïové budovì je pøízemí
vìnováno ukázkám výroby hudebních
nástrojù. V prvním poschodí je pøedsta-
vena zajímavá kolekce strunných nástrojù,
dále trubky a klavíry.

Druhé poschodí pøedstavuje soubory
loutek a hraèek z období 1835�1935 a rov-
nì� africké lidové umìní.

GOSLARER MUSEUM
GOSLARSKÉ MUZEUM MÌSTA

Muzeum hostí historická, pro Goslar
typická dvouposchoïová budova. První
úsek expozice pøedstavuje dìjiny, umìní
a kulturu Goslaru, v dal�í èásti je pozor-
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rokem 1650. Chóru dominuje oltáø z klá�-
terního kostela Reichenberg, pocházející
z roku 1727.

Jedineèným dílem je kazatelna z roku
1620, zdobená plastickými scénami z køes-
�anských dìjin. Podivuhodné souso�í Ma-
rie nesoucí ukøi�ovaného Krista pochází
z roku 1520. Je zhotoveno z lipového døeva
a má vý�ku 176 cm a �íøku 163 cm.

MARKTKIRCHE
CHRÁM SV. KOSMY A DAMIÁNA

Chrám byl zalo�en roku 1150. Vì�e
dostaly svou novou podobu po po�árech
v letech 1593 a 1844.

  Nejpozoruhodnìj�ími èástmi výzdoby
baziliky jsou malby na skle s Martýriem
sv. Kosmy a Damiána, pocházející z období
kolem roku 1250. Vzácná je také renesanèní
kazatelna a oltáøní zeï.

NEUWERKKIRCHE
KLÁ�TERNÍ KOSTEL NEUWERK

Ve 12. století byl zalo�en �enský
cisterciácký klá�ter s kostelem svaté Marie,
který se zachoval bez podstatných
stavebních zmìn do dne�ka. Jde o trojlodní
baziliku s pøíènou lodí a dvìma vì�emi,
postavenou v pozdním, èistì románském
slohu.

V tympanonu hlavního vchodu je do-
chována pozdnì románská malba Matky
Bo�í na trùnu s malým Kristem a po bocích
s modlícími se svatými.

V interiéru se na stìnách i v oltáøním
prostoru dochovaly malby z 13. století.
Napøíklad malba Matky Bo�í v apsidì
nebyla nikdy pøemalována.

Pod køí�ením lodí visí 3,2 metru vysoký
køí� s Kristem, pocházející z 16. století.

FRANKENBERGER KIRCHE
FARNÍ KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

Kostel byl zalo�en v letech 1140�1150
a pozdìji zaèlenìn do areálu klá�tera Maøí
Magdaleny. Byl mnohokrát pøestavìn.

Jeho románský pùvod pøipomíná ji�ní
portál a kontury dochovaných maleb
v hlavní lodi.

Barokní oltáø pochází z roku 1675 a ka-
zatelna z roku 1698.

RAMMELSBERGER
BERGBAUMUSEUM
HORNICKÉ MUZEUM
RAMMELSBERG

Zdej�í doly byly v provozu více ne�
tisíc let. Poslední vagon s rudou z nich
vyjel 30. èervna 1988. Od roku 1988 byl
areál pøemìòován v muzeum, které bylo
oficiálnì otevøeno 7. 10. 1990. Bývalý dùlní
komplex autenticky dokumentuje tisíci-
letou historii tì�by rudy a zároveò �ivot
horníkù i jejich rodin.

V exteriéru mají náv�tìvníci mo�nost
shlédnout pozùstatky po povrchové i pod-
zemní tì�bì.

Jsou to napøíklad haldy pocházející
z povrchové tì�by v 10. století, �toly
z 12. století � nejstar�í a zároveò nejlépe
zachované horní �toly v Nìmecku, nìkteré
provozní budovy (napøíklad Malter-
meisterturm z 15. století), takzvané Roeder-
Stollen (�toly) z 18. a 19. století se dvìma
pùvodními vodními koly a také tì�ní za-
øízení z 20. století.
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V interiérech je mo�no vidìt expozice
vìnující se pøedev�ím tì�ké práci horníkù
a jejich v�ednímu �ivotu, geologii a mi-
neralogii Rammelsbergu, zpracování rud
nebo dùlním mìøicím zaøízením.

Hornické muzeum v Rammelsbergu
tak podává komplexní pohled na zdej�í
historii tì�by rud i na sociální, ekologické,
technické a kulturní aspekty s tì�bou
spojené.

Hornické muzeum v Rammelsbergu
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D11/I

INFO
Telefon: 05321/29 570
Fax: 05321/42 199
Umístìní: Severozápadnì od centrál-
ního námìstí.
Otevøeno: Úterý a� sobota 10�13 a 15�
17, nedìle a svátky 10�13 hodin.

GROSSES HEILIGES KREUZ
BÝVALÝ �PITÁL SV. KØÍ�E
VÌT�ÍHO
Informaèní centrum

Adresa: 38640 Goslar, Hoher Weg 7
Telefon: 05321/42 111
Umístìní: Ji�nì od centrálního námìstí.
Otevøeno: Dennì kromì úterý
10�17 hodin.
Informaèní centrum: Dennì mimo
nedìli.

MUSIKINSTRUMENTE-MUSEUM,
PUPPENMUSEUM
MUZEUM HUDEBNÍCH NÁSTROJÙ,
MUZEUM LOUTEK

Adresa: 38640 Goslar, Hoher Weg 5
Telefon: 05321/26 945
Umístìní: Na bøehu øíèky Abzucht, ji�nì
od centrálního námìstí.
Otevøeno: Dennì 11�17 hodin.

GOSLARER MUSEUM
GOSLARSKÉ MUZEUM MÌSTA

Adresa: 38640 Goslar, Königstraße 1
Telefon: 05321/70 43 59
Umístìní: Na bøehu øíèky Abzucht, ji�nì
od centrálního námìstí, východnì od
Muzea loutek.

KAISERPFALZ
CÍSAØSKÁ FALC

Adresa: 38640 Goslar, Kaiserbleek 6
(Domvorhalle � Kaiserbleek 10)
Telefon: 05321/70 43 58
Domvorhalle � 70 43 53
Umístìní: Na ji�ním okraji mìstského
jádra, v parku.
Otevøeno: Duben a� øíjen 10�17, listopad
a� bøezen 10�16 hodin.

RATHAUS
RADNICE
Huldigungssaal
Holdovací sál

Adresa: 38640 Goslar, Markt 1
Telefon: 05321/70 42 41
Umístìní: Uprostøed námìstí v centru
mìsta.
Otevøeno: Duben a� øíjen 10�17, listopad
a� bøezen 10�16 hodin.

ZINNFIGURENMUSEUM
MUZEUM CÍNOVÝCH FIGUREK

Adresa: 38640 Goslar, Münzstraße 11
Telefon: 05321/25 889
Umístìní: Severozápadnì od centrálního
námìstí.
Otevøeno: Dennì 10�17 hodin.

MÖNCHEHAUS,
MUSEUM FÜR MODERNE KUNST
MUZEUM MODERNÍHO UMÌNÍ

Adresa: 38640 Goslar,
Mönchestraße 3
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Otevøeno: Duben a� øíjen dennì 10�17,
listopad a� bøezen � úterý a� nedìle 10�
16 hodin.

ZWINGER

Adresa: 38640 Goslar, Thomasstraße 2
Telefon: 05321/43 140
Umístìní: Jihovýchodnì od støedu
mìsta, na jeho historickém okraji,
v parku.
Otevøeno: Dennì 9�17 hodin.

JAKOBIKIRCHE
CHRÁM SV. JAKUBA

Adresa: 38640 Goslar
Telefon: 05321/23 533
Umístìní: Severnì od støedu mìsta.
Otevøeno: Dennì s výjimkou m�í
a bohoslu�eb.

MARKTKIRCHE
CHRÁM SV. KOSMY A DAMIÁNA

Adresa: 38640 Goslar, Marktkirchhof
Telefon: 05321/22 921, 22 922
Umístìní: Ve støedu mìsta.
Otevøeno: Úterý, støeda, ètvrtek a sobota
10.30�14 hodin, pátek 10.30�14 hodin,
nedìle 12.00�15.30 hodin.

NEUWERKKIRCHE
KLÁ�TERNÍ KOSTEL NEUWERK

Adresa: 38640 Goslar
Telefon: 05321/22 839
Umístìní: Za Jakubským kostelem.

Otevøeno: Duben a� øíjen (pondìlí a�
ètvrtek 9.30�11.30 a 14.30�16.30, pátek
9.30�11.30, sobota 9.30�11.30 a 14�16),
listopad a prosinec (pondìlí a� pátek
9.30�11.30 hodin).

FRANKENBERGER KIRCHE
FARNÍ KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

Adresa: 38640 Goslar, Frankenberger
Platz
Telefon: 05321/22 566, 22 464
Umístìní: Na jihozápadním okraji jádra
mìsta.
Otevøeno: Na po�ádání u vchodu
kostela, v nedìli pouze v dobì
bohoslu�eb.

RAMMELSBERGER
BERGBAUMUSEUM
HORNICKÉ MUZEUM
RAMMELSBERG

Adresa: 38640 Goslar, Bergtal 19
Telefon: 05321/28 91
Fax: 20 853
Umístìní: Ji�nì od mìsta Goslar, pøíjezd
po Rammelsberger Straße.
Otevøeno: Dennì 10�17, zaèátek
poslední prohlídky v 16.15 hodin.

Poznámky

D11/II

INFO
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