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NIEDERSACHSEN
DOLNÍ SASKO

V Hildesheimu  byly zapsány v roce 1985 do seznamu
památek UNESCO dva chrámy � dóm a kostel sv. Michala.

Dóm a kostel svatého Michala  domi-
nují centru Hildesheimu. Jsou  to pozo-
ruhodné ukázky románských staveb
køes�anského svìta, je� svým  øe�ením
ovlivnily architektonický styl, který se
pozdìji roz�íøil po celém Nìmecku.

Hildesheim je v letopisech pøipomínán
ji� roku 815, mìstem se ov�em stal a�
v roce 1300. Po roce 1000 zde pùsobil výz-
namný kovolijec, biskup Bernward von
Hildesheim, jeho� dílna zanechala po sobì
mno�ství skvìlých umìleckých dìl.

Mìsto, jeho� støed si zachovává pozdnì
støedovìký ráz, bylo ze tøí ètvrtin znièeno
leteckým útokem v roce 1945. Pozdìji bylo
znovu rekonstruováno a byly obnoveny
i církevní stavby, které dnes patøí k pøed-
ním památkám Nìmecka.

Jsou to zvlá�tì dva vynikající chrámy:
dóm a kostel sv. Michala (St. Michael),
zaøazené do seznamu UNESCO.

Z dal�ích svatyò zùstala válkou nepo-
�kozena bazilika sv. Gottharda (1133�1172)
pøi ji�ním okraji mìsta. V západním
pøedmìstí zvaném Moritzberg je ranì
románská bazilika sv. Moøice (St. Mauri-
tius) z 11. století, jihozápadnì od radnice
se tyèí 114 metrù vysoká vì� gotického

kostela sv. Ondøeje (St. Andreas) ze 14.
století.

V ji�ním okraji mìstského jádra se
uchovala malá èást starého Hildesheimu
s hrázdìnými domy. V severní èásti na
historickém námìstí Markt stojí gotická
radnice, renesanèní Rolandova ka�na
s plastikou a gotický Tempelhaus se zdo-
beným renesanèním arkýøem. Na západní
stranì námìstí byl rekonstruován svìto-
známý  dùm Knochenhaueramtshaus, v je-
ho� horních poschodích jsou vystaveny
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Hildesheim � centrum mìsta

1. Dóm.
2. Kostel sv. Michala (St. Michael).
3. Gotický kostel sv. Ondøeje

(St. Andreas).
4. Historické tr�i�tì.
5. Muzeum starého egyptského

a peruánského umìní (Roemer-und
Pelizaeus-Museum).

6. Kostel svatého Køí�e (Heilig Kreuz).
7. Památník na místì staré synagogy.
8. Bazilika sv. Gottharda

(St. Godehard).
9. Kostel sv. Jakuba (Jakobikirche).
10. Kostel sv. Magdaleny

(St. Magdalenen).

sbírky zamìøené pøedev�ím na dìjiny Hil-
desheimu.

Ve mìstì je mo�no nav�tívit øadu muzeí.
V dómu je to Diecézní muzeum, západnì
odtud »Roemer- und Pelizaeus-Museum«
s rozsáhlými sbírkami starého peruán-
ského a egyptského umìní a dále »Neisser
Heimatmuseum«, co� je vlastivìdné mu-
zeum v jednom z nejstar�ích obytných
domù. Ve ètvrti Sorsum si mù�eme pro-
hlédnout Muzeum afrického lidového
umìní Afrika-Manyatta.

MARIENDOM
DÓM PANNY MARIE

Základní kámen dómu polo�il biskup
Altfrid z Hildesheimu v roce 872. Po znièení
po�árem byl chrám obnoven a pøestavován
v 11., 12. a 14. století. V letech 1720�1730
byl baroknì upraven. Témìø úplnì znièen
byl 22. bøezna 1945 bombardováním. Po-
váleèná obnova byla realizována podle
starých plánù v letech 1950�1960 a vrátila
dómu do znaèné míry podobu baziliky
z 11. století. V chrámu zùstaly zachovány
románské stavební formy.

Exteriér: Trojlodní chrám s mohutným
vì�ovitým prùèelím na západì a køí�ovým
pùdorysem na východì. S výjimkou kaplí
v boèních lodích a sálu v pøíèném rameni
je dóm vybudován v románském slohu.
Na východì chrám ohranièuje Køí�ová
chodba. V chodbì jsou umístìny náhrobky
knì�í z kamene a bronzu. Anenská kaple
ze 14. století stojí uprostøed vnitøního dvora
køí�ové chodby. Kaple sv. Vavøince nava-
zující na ji�ní køídlo je trojlodní stavbou
zapoèatou ve 12. století. Na kapli navazuje
kostel sv. Antonína z let okolo 1440.
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 Interiér: Centrem chrámu je hlavní

oltáø vybudovaný z èerveného mramoru
a ukrývající pod mramorovou plotnou
relikvie sv. Epiphania (zemøel roku 469).

Kazatelna je zdobena sedmi bronzo-
vými reliéfy zobrazujícími sedm bo�ích
vlastností. Svícen pochází z poloviny 11.
století, je z pozlaceného mìdìného plechu
a pøedstavuje zdmi obklopené svaté mìsto.
Pøed oltáøem stojí tzv. Kalamáøová madona
(dítì pí�e a madona dr�í nádobu na in-
koust).

V severním pøíèném køídle se nachází
Ceciliina kaple s relikviáøem sv. Ansgara,
apo�tola severu. Severní boèní loï je
tvoøena pìti kaplemi: kaple Krista nesou-
cího køí�, kaple Tøí králù, apo�tola Ma-
tou�e, kaple muèedníkù a køestní kaple.
Ji�ní boèní loï obsahuje kaple sv. Barbory,
sv. Vincence a Anastázia, kapli sv. Al�bìty
a kapli Neposkvrnìného poèetí.

V ji�ním pøíèném køídle je pøed vcho-
dem do podzemní krypty umístìn pozo-
ruhodný, 3,8 metru vysoký bronzový
Kristùv sloup.  Pochází z roku 1020 a je na

Sv. Gotthard � biskup, který se narodil asi
v roce 960 v Reichersdorfu a zemøel roku
1038 v Hildesheimu. Kanonizován byl
v roce 1131.
Sv. Gotthard se stal opatem klá�tera Nieder-
alteich nedaleko svého rodi�tì. Pod jeho
vedením se stal tento klá�ter vyhlá�eným
svou disciplínou. Sv. Gotthard byl proto
nejdøíve povìøen reformací èetných jiných
klá�terù a po smrti sv. Bernwarda v roce
1022 se stal jeho nástupcem na biskupském
stolci v Hildesheimu.
Zde proslul svými reformami, zvlá�tì pak
péèí o katedrální �kolu a zalo�ením útulku
pro chudé v Sankt Moritz u Hildesheimu.
Jeho jméno nese i horský prùsmyk v Alpách
a kaple pøi útulku pro pocestné, která je mu
tam zasvìcena.

nìm zachyceno 24 výjevù ze �ivota Je�í�e.
Zaèínají Je�í�ovým køtem a konèí pøíjezdem
do Jeruzaléma. V pøilehlé malé kapli Petra
a Pavla je vystaven døevìný obraz Milostné
matky Bo�í ze 14. století.

Hlavní vstup do chrámu tvoøí vzácná
bronzová vrata pocházející z roku 1015.
Vrata dómu pøedstavují vrcholné dílo
støedovìké techniky i umìní. Ka�dé jejich
køídlo je 4,7 metru vysoké, 1,1 metru �iroké
a vá�í dvì tuny. Na obou køídlech je vy-
modelováno po osmi reliéfech zobrazu-
jících provinìní a vykoupení.

Na kùru, který uzavírá støední loï, jsou
umístìny varhany.

Pod chórem je umístìna krypta, její�
nejstar�í èást pochází z doby budování
chrámu v 9. století. Ve zlaté skøíni z 12. sto-
letí jsou zde uchovány ostatky sv. Gott-
harda .

V klenotnici je umístìna Zlatá madona
z roku 1010, Bernwardùv vzácný støíbrný

Vnìj�í rozmìry dómu:

Celková délka: 75 m
Celková �íøka: 31 m
Vý�ka vì�e: 39 m
Vý�ka støední lodì: 21 m

Vnitøní rozmìry dómu:

�íøka støední lodì: 9 m
Vý�ka støední lodì: 15 m
�íøka boèní lodì: 4,5 m
Vý�ka boèní lodì: 7,5 m
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dóm, té� katedrála � ka�dý biskupský nebo
arcibiskupský kostel.
Název je odvozen od katedry, trùnu pro
biskupa, umístìného pùvodnì v ose
presbyteria a pozdìji na jeho levé stranì.

románské výtvarné umìní � støedovìké
umìní od zaèátku 11. století do poloviny
13. století (ve Francii do poloviny 12. sto-
letí). Bylo to poprvé, kdy bylo dosa�eno
relativnì jednotného slohového projevu ve
v�ech evropských zemích. Pojem
»románský« byl pøevzat zhruba kolem roku
1820 z lingvistiky a mìl vyjadøovat
tvarovou podobu architektonických prvkù
s øímskými stavebními formami, jako je
napøíklad pùlkruhový oblouk, sloup
a podobnì. Nový sloh se ve své dobì
zvlá�tì profiloval ve Francii, Nìmecku
a Itálii, odkud se rychle �íøil na ostatní
území Evropy.
V románském stavitelství v Nìmecku se
hojnì uplatòovaly architektonické formy
i cítìní karolínské doby.

V roce 1543 se objekt stal evangelickým
chrámem, roku 1809 byl odsvìcen a uza-
vøen. Poté slou�il jako ku�elna, kolonáda
a stodola, a� byl v polovinì 19. století reno-
vován. Za druhé svìtové války, v roce
1945 po zásahu bombou vyhoøel, ale zane-
dlouho byly zahájeny opravy, které pro-
bíhaly a� do roku 1960.

Exteriér: Èlenitý, ale v jednom stylu
vybudovaný objekt. Základ tvoøí vysoká
støední a dvì ni��í boèní lodì, ohranièené
na obou koncích lodìmi pøíènými. Na
krajích se tyèí kruhové vì�e, mezi nimi

køí�  pocházející z roku 1007, tøi tabulové
køí�e z poloviny 12. století, byzantský evan-
geliáø a svícny z 10. století.

ST. MICHAEL
BAZILIKA SV. MICHALA

Základní kámen polo�il roku 1001
biskup Bernward. Stavba byla zcela do-
konèena roku 1033. Kostel byl ale vysvìcen
ji� roku 1022. Brzy nato se biskup Bernward
vzdal biskupství, vstoupil do klá�tera
a deset dnù poté zemøel.

Pohøben byl v kryptì kostela, o jeho�
výstavbu se tolik zaslou�il.

Kostel sv. Michala

© 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



D6/5

6
ètverhranné s pyramidovými støechami.
Pod  chórem se nachází krypta.

 Interiér chrámu: Jednotnému exteriéru
vhodnì odpovídá vnitøní vybavení. Na
západní stranì nad kryptou je umístìn
chór. Mariánské oltáøní skøíòky obsahují
pozoruhodné plastiky z 12. století. Stropní
malby na døevìných deskách pocházejí
z let okolo 1230 a tvoøí velkou obrazovou
kompozici Kristova rodokmenu.

 Tøi podélné lodi chrámu jsou oddìleny
stìnami podepøenými sloupovím. Na
východní stranì hlavní lodi stojí køí�
s Kristem a dvìma sochami, na opaèném
konci pozdnì gotický Mariánský oltáø se
sochami Panny Marie, ètyø apo�tolù a dvou
svìtic.

Podzemní krypta je tvoøena opìt tøemi
lodìmi s køí�ovými klenbami. Uprostøed
je umístìn slavný sarkofág biskupa Bern-
warda.

Vybrané expozièní objekty
nezahrnuté do seznamu UNESCO

ROEMER- UND PELIZAEUS-
-MUSEUM

Moderní dvoupatrová budova ukrývá
expozici, v ní� jsou zpøístupnìny vzácné
sbírky ze starého Egypta a Peru. V prvním
poschodí upoutají pozornost velké
egyptské desky, model Tihuanacké brány,
ukázky hlinìné keramiky, zlaté �perky,
obìtní no�e a jiné. Druhá èást expozice
pøibli�uje  desítkami soch a modelù starou
Egyptskou øí�i. Ve druhém poschodí jsou
vystaveny busty a velké rakve faraonù,
�perky a textil.

Chrám sv. Michala v Hildesheimu (1001 a�
1033) patøí k nejstar�ím románským koste-
lùm v Nìmecku. Pochází ze slavné doby
biskupa Bernwarda, vychovatele císaøova
syna, významného uèence, malíøe, èlovìka
znalého umìní i odlévání do bronzu a také
architekta � jak praví jeho �ivotopisci.
Biskup Bernward je také pova�ován za
autora neobvyklého symetrického návrhu
kostela se �esti vì�emi.
Chrám má tøi lodì, dvì protilehlé apsidy
a dvì pøíèné lodì. Lodì jsou oddìleny øada-
mi sloupù, jejich� hlavice dùslednì napodo-
bují antické vzory. Proto�e se stavitelé
neodva�ovali podpírat oblouky dìlících stìn
pouze tìmito sloupy, vlo�ili mezi nì v pravi-
delných intervalech ètyøhranné pilíøe, o kte-
rých se soudilo, �e mají vìt�í nosnost.
Nad køí�ením boèních lodí s hlavní se tyèí
dvì mohutné vì�e. Pùdorysné plochy tohoto
køí�ení je pou�ito jako mìrné jednotky pro
støední loï � opakuje se pøesnì tøikrát v po-
délném smìru. Tyto tøi ètverce jsou v hlavní
lodi zcela zøetelné, proto�e jsou v rozích
vyznaèeny pilíøi ètvercového prùøezu.

Strop kostela sv. Michala � V bøeznu 1945
byl Hildesheim bìhem 18 minut trvajícího
náletu zcela znièen. Oheò zachvátil i kostel
sv. Michala. Jen díky pøedvídavosti hildes-
heimských milovníkù umìní se zachovaly
jeho nádherné stropní alegorické malby,
které byly ji� v roce 1943 rozebrány
a uschovány.
Strop hlavní lodì o rozmìrech 27 x 9 metrù
je sestaven z 1 300 dubových desek, které
jsou pøibli�nì 90 cm dlouhé a 18 cm �iroké.
Malby vytvoøili ve 13. století mni�i, kteøí tyto
biblické pøíbìhy, v nich� je zobrazeno
vykoupení lidstva od pádu Adama a Evy a�
po Krista, malovali asi 4 roky.
Mni�i pou�ívali k dosa�ení sytých èervených
odstínù rumìlku a azur pro tmavì modré
barvy. Pozdìj�í pøemalby byly restaurátory
odstranìny.
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Kostel sv. Michala

1. Základní kámen.
2. Varhany.
3. Zábradlí chóru.
4. Pozdnì gotický Mariánský oltáø.
5. Pìt oken z olovnatého skla.
6. Epitaf rodiny Bothmerù (17. století).
7. Zbytek døívìj�ích køí�ových chodeb.
8. Moderní sloupy.

9. Pozdnì románské sloupy.
10. Stropní malby.
11. Bronzová køtitelnice.
12. Okna ze skla a betonu.
13. Epitaf rodiny Nettlingenù.
14. Pozdnì románské �tukové

ornamenty na ji�ních arkádách.
15. Vstup do chrámu.
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MUZEUM
V KNOCHENHAUERAMTSHAUS

Muzeum je umístìno v mimoøádnì
vysoké, stylizované pìtipatrové budovì
se sedlovou støechou, její� stìny jsou
prokládány døevem.  Jde o jeden z nej-
krásnìj�ích hrázdìných domù svìta.
Postaven byl v roce 1529, v letech 1987 a�
1989 prodìlal rozsáhlou rekonstrukci, spo-
leènì s vedle stojícím domem Bäckeramts-
haus  pocházejícím z roku 1800.

V pøízemí a v prvním patøe objektu
jsou restaurace, v pìti poschodích vèetnì
pùdy pak muzejní expozice.

První patro je vìnováno dùlní èinnosti,
literatuøe, turistice a cestování. Zachyceno
je také znièení a obnovení budov.

Ve druhém patøe následuje historie
mìsta v  15. a� 17. století, podrobný výklad
poskytuje poèítaè.

Ve tøetím poschodí jsou vystaveny
exponáty dokumentující bydlení v 18. sto-
letí.

Pozornost zaslou�í instalace interiéru
staré lékárny.

Ve ètvrtém poschodí je pøiblí�ena øeme-
slná výroba z doby novìj�í, èást tramvaje,
tkalcovský stav, ukázky kloboukù. V pro-
storách zcela nahoøe je expozice ukazující,
jak pùvodnì vypadala  �kola roku 1900,
a sbírka øezeb.

NEISSER HEIMATMUSEUM
VLASTIVÌDNÉ MUZEUM

Tato patrová budova zbrojního kováøe
pochází z roku 1548.

V souèasné dobì je v objektu umístìn
archiv, v muzeu pak rukopisy, dokumenty
a umìlecká díla.

AFRIKA-MANYATTA
MUZEUM AFRICKÉHO LIDOVÉHO
UMÌNÍ

V expozici jsou vystaveny ukázky
starých afrických umìleckých památek,
øezby a obrazy v ebenovém døevì.

Významná data.

815 - Hildesheim je poprvé pøipomínán ve
starých letopisech.
872 - Polo�ení základního kamene dómu
biskupem Altfridem.
993 - Biskupem v Hildesheimu se stává
sv. Bernward. Hildesheim se jeho pøièinìním
stává známým jako centrum církevního
umìní.
1001-1033 - Vybudování kostela sv. Michala
(St. Michael).
1022 - úmrtí sv. Bernwarda, biskupa
v Hildesheimu, novým biskupem se stává
sv. Gotthard.
1046 - Nové vybudování dómu po velkém
po�áru.
1133-1172 - Stavba baziliky sv. Gottharda
(St. Godehard).
1300 - Udìlení mìstských práv.
1720-1930 - Barokní úprava dómu.
1945 - Znièení èásti kostela sv. Michala pøi
bombardování za války.
1950-1960 - Pováleèná obnova dómu.
1947-1960 - Opìtovné vybudování
a rekonstrukce kostela sv. Michala.
1960 - Dokonèení restaurátorských prací na
jedné z nejvýznamnìj�ích støedovìkých
stropních maleb zvané »Rodokmen Kristùv«
a její zpìtné ulo�ení na strop hlavní lodì
v kostele sv. Michala.
1985 - Zapsání dómu a kostela sv. Michala
do Svìtového seznamu UNESCO.
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INFO

Poznámky

MUSEUM  IM
KNOCHENHAUERAMTSHAUS

Adresa: 31134 Hildesheim, Marktplatz 7
Telefon: 05121/30 11 63
Umístìní: V centru mìsta.
Otevøeno: Pondìlí a� nedìle 10�18,
støeda do 21 hodin.

NEISSER HEIMATMUSEUM
VLASTIVÌDNÉ MUZEUM

Adresa: 31134 Hildesheim, Gelber
Stern 21
Telefon: 05121/55 524
Umístìní: V centru mìsta.
Otevøeno: Støeda a nedìle 16�18 hodin.

AFRIKA-MANYATTA
MUZEUM AFRICKÉHO LIDOVÉHO
UMÌNÍ

Adresa: 31134 Hildesheim-Sorsum,
Sorsumer Hauptstraße
Telefon: Katolický farní úøad
St. Kunibert  05121/62 672
Umístìní: Naproti kostela St. Kunibert.
Otevøeno: Sobota a nedìle 15�18 hodin.

DOM- UND DIÖZESANMUSEUM
DÓM A DIECÉZNÍ MUZEUM

Adresa: 31134 Hildesheim, Bohlweg
a Hückedahl, muzeum � Domhof 4
Telefon: 05121/32 021, 30 471,
objednávka prùvodcù � 30 729,
muzeum � 16 89 50, 30 72 95
Umístìní: V centru mìsta, ji�nì od
hlavní tøídy Pfaffenstieg.
Otevøeno: Dóm � pondìlí a� pátek
9.30�17, sobota 9.30�14.30, Køí�ová
chodba a Rosenstock � duben a� øíjen
(pondìlí a� sobota 14�17,
nedìle 12�17 hodin).
Muzeum � úterý a� sobota 10�17, nedìle
12�17 hodin. Pøi konání zvlá�tních
výstav se mìní náv�tìvní doba.

ST. MICHAEL
BAZILIKA SV. MICHALA

Adresa: 31134 Hildesheim,
Michaelisplatz
Telefon: 05121/34 410 (prùvodci)
Umístìní: Severozápadnì od centra,
na kopci.
Otevøeno: Duben a� záøí (pondìlí a�
pátek 8�18, nedìle 11.30�18), øíjen a�
bøezen (pondìlí a� pátek 9�16, nedìle
11.30�16 hodin).

ROEMER- UND PELIZAEUS-
MUSEUM

Adresa: 31134 Hildesheim, Am Steine 1,
Telefon: 05121/93 690
Umístìní: V centru mìsta.
Otevøeno: Úterý a� nedìle 9�16.30,
støeda do 21 hodin.
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