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Starobylá kulturní a historická me-
tropole. Slávu a dùle�itost mìsta lze
odhadnout i z pøívlastkù, kterými je opì-
vováno � polský Øím, Athény Polska,
pokladnice Polska. Krakov má bezesporu
mezi polskými mìsty zcela výjimeèné
postavení. Zdej�í bohaté umìlecké a kul-
turní poklady se podaøilo zachránit od
váleèné zkázy a zdobí mìsto dodnes.

Krakovská katedrála byla místem ko-
runovací a posledního odpoèinku pol-
ských králù a je stále nejmajestátnìj�ím
z polských chrámù, pokladnicí umìlec-
kých objektù a národních staro�itností.

V souèasnosti je »polský Øím« mís-
tem, kde pùsobil krakovský arcibiskup
a kardinál Karol Wojty³a, pape� Jan
Pavel II.

Nejstar�í pøímá zmínka o Krakovu
pochází z 10. století. Zápisky arabského
cestovatele a kupce Ibrahíma ibn Jákúba
naznaèují, �e ji� tehdy byl velkým mìstem
a obchodním støediskem.

Podle staré povìsti byl zakladatelem
mìsta kní�e Krak, který údajnì nechal na
návr�í Wawel vystavìt obranné hradi�tì.
Za vlády Boleslava Chrabrého (Boles³aw
Chrobry) bylo (kolem roku 1000)

v Krakovì zøízeno biskupství. Za panování
kní�ete Kazimíra I. Obnovitele se Krakov
stal (kolem roku 1040) hlavním mìstem
dynastie Piastovcù. Sídlem polských kní�at
a králù zùstal pak do poèátku 17. století.

Roku 1241 èásteènì znièili mìsto Mon-
golové, posléze ale do�lo k velkému rozvoji
a roku 1257 obdr�el Krakov autonomii na
základì magdeburského práva. Rozvinula
se pozoruhodná výstavba jádra mìsta,
které patøilo k nejdokonalej�ím v Evropì
a jeho� podstata je zachována dodnes.

Starobylé mìsto Krakov bylo spolu se ètvrtìmi
Kazimierz a Stradom zapsáno do svìtového seznamu
World Heritage UNESCO jako jedno z prvních � ji� v roce 1978.
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Velkou osobností v historii mìsta byl
král Kazimír III. Veliký (Kazimierz Wielki
1333�1377), který vytvoøil vy��í soud nì-
meckého práva se sídlem na Wawelu.
Zalo�il také dal�í mìsta Kazimierz a Kle-
parz, která jsou dnes integrální souèástí
Krakova. Dodnes mù�eme v Polsku sly�et
rèení, �e král Kazimír vstoupil do Polska
døevìného a zanechal po sobì Polsko
kamenné. To platí zejména pro Krakov,
který se za jeho panování pozvolna oblékal
v gotický �at. K vrcholùm jeho pùsobení
patøí rok 1364, kdy do�lo k zalo�ení místní
univerzity. Zásluhou krále Kazimíra se ve
stejném roce  se�el v Krakovì uherský král
Ludvík s èeským císaøem a králem Kar-
lem IV., aby vyøe�ili své mocenské spory.

V 80. letech 14. století byla vytvoøena
polsko-litevská personální unie, jejím�
králem se stal Vladislav II. Jagellonský
(W³adys³av II. Jagie³³o). Kulturní rozvoj
mìsta byl v roce 1490 posílen vznikem
tiskárny, která jako první na svìtì tiskla
knihy ve  slovanském jazyce. Rozvinul se
bohatý univerzitní �ivot a univerzita
(pozdìji Jagellonská) se koncem 15. století
stala zásluhou astronoma Koperníka slav-
nou po celé Evropì.

Na poèátku 17. století definitivnì pøe�lo
centrum polské vlády do Var�avy, kdy�
tam na trvalo pøesídlil král Zikmund III.
Vasa (Zygmunt III. Waza).

V letech 1655�1657 okupovali Krakov
�védové a bylo znièeno hodnì kostelù.

Koncem 18. století pøe�lo mìsto pod
nadvládu Rakouska a pod �ezlem  Habs-
burkù zùstalo s pøestávkami a� do roku
1918.

Za hitlerovské okupace úøadoval na
Wawelu hitlerovský guvernér Frank, poté
bylo mìsto zachránìno pøed znièením bles-
kovým obchvatem sovìtské armády. Po

válce se mìsto rozvíjelo a stalo se druhým
nejvìt�ím centrem vìdy a kultury Polska.
Krakovský arcibiskup a kardinál Karol
Wojty³a byl roku 1978 v Øímì zvolen
pape�em, který pøijal jméno Jan Pavel II.

Krakov le�í na jihu zemì pøi bøezích
øeky Visly. Dnes je støediskem tì�kého
prùmyslu a vedle hlavního mìsta Var�avy
druhou hlavní vìdeckou a kulturní metro-
polí Polska.

Centrum mìsta tvoøí historické jádro �
Stare Miasto s dominantou Wawelského
hradu a katedrály sv. Stanislava. Ji�nì od
Starého Mìsta se rozkládají dvì krakovská
pøedmìstí Kazimierz a Stradom. První
z nich je proslulé �idovským ghettem a re-
nesanèními stavbami, druhé vyniká
dvìma pozoruhodnými kostely.

V Krakovì je jedenáct vysokých �kol,
øada ústavù Polské akademie vìd, osm
divadel. Mìsto je samo velikým muzeem,
sbírky jsou ulo�eny na Wawelu a v dal�ích
více ne� tøiceti muzejních institucích. Nej-
významnìj�í je Národní muzeum za-
hrnující sedm poboèek.

WZGÓRZE WAWELSKIE
WAWELSKÉ NÁVR�Í

Jedineèný památkový areál na wawel-
ském návr�í je zrcadlem historie a kultury
Polska. Èlovìk se zde pohyboval ji�
v dávném pravìku.

Název Wawel prý pochází ze staro-
slovanského oznaèení tì�ce dostupného
místa, ohranièeného ba�inami a mokøi-
nami.

Na wawelském návr�í bylo koncem
10. století postaveno nìkolik zdìných bu-
dov. Byly to rotunda sv. Felixe a Adaukta,
kní�ecí rezidence a rotunda Panny Marie.
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Poèátkem 12. století byl zbudován román-
ský hrad a sousední tzv. Sloupový sál. Za
vlády krále Kazimíra IV. (Kazimierz IV.
Jagielloñczyk) byla roku 1499 zahájena
stavba nové rezidence. Její budování
probíhalo za panování dal�ích Jagellon-
ských králù, pøedev�ím pak Zikmunda I.
Starého (Zygmunt I. Stary, 1507�1547).
Zámecké komnaty jsou dílem italských
architektù 16. a 17. století. V roce 1905 pro-
bìhla poslední velká rekonstrukce.

Gotická katedrála byla vybudována na
poèátku 14. století a byla místem konání
nejvýznamnìj�ích událostí v dìjinách
polského státu. Odbývaly se zde koruno-
vaèní obøady a královské pohøby. V prù-
bìhu staletí byla doplòována renesanèními
a barokními kaplemi.

Exteriér: Wawelské návr�í je dominan-
tou Starého Mìsta v jeho ji�ní èásti. Památ-
kový komplex má tvar pùlmìsíce, kterému
vévodí areál královského hradu a s ním

Krakov

1. Barbakan � gotická
obranná stavba.

2. Floriánská brána.
3. Hradby.
4. Kostel sv. Marka.
5. Kostel sv. Køí�e.
6. Centrální námìstí

(Rynek Glówny).
7. Sukiennice.
8. Radnièní vì� ze 14. stol.
9. Kostel sv. Vojtìcha.
10. Mariánský kostel.
11. Dominikánský klá�ter

s kostelem.
12. Galerie.
13. Kostel sv. Anny.
14. Collegium Maius �

hlavní budova uni-
verzity.

15. Franti�kánský klá�ter
s kostelem.

16. Kostel sv. Petra a Pavla.
17. Románský kostel

sv. Ondøeje z 11. století.
18. Wawel.
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postupujícími kolem velkého vnitøního
nádvoøí.

V severozápadním rohu je vstup do
expozice Orientu, v rohu severo-
východním do pokladnice a zbrojnice
a v jihovýchodním se vstupuje do
instalovaných hradních pokojù. Od
západu je areál hradu uzavøen budovou
bývalé královské kuchynì s ex-pozicí Starý
Wawel, které dominuje vì� Senátorské
ba�ty.

Jednotlivým rohùm hradu vévodí pøi-
stavené ètvercové vì�e s kovovými kopu-
lemi. Od severozápadu k jihu to jsou vì�e:
Sobieskiego, Zygmunta III., Duñska, Jor-
danka. V ji�ním rohu dominuje vysoká
vì� Lubranka.

KOMNATY KRÓLEWSKIE
KRÁLOVSKÉ POKOJE

Do komnat se vstupuje portálem v jiho-
východním rohu vnitøního nádvoøí. Krá-
lovské pokoje zaujímají tøi místnosti
v pøízemí, osmnáct sálù v prvním patøe
a �estnáct ve druhém patøe východního
a severního køídla hradu.

Interiér: Zaøízení komnat je ponecháno,
shodnì s pùvodním charakterem zámku,
ve stylu renesance a baroka. V pøízemí
jsou tøi kanceláøe a místnosti slu�ebnictva
vybaveny tak, jak slou�ily v 16. století.

První patro � soukromé komnaty krále
a jeho slu�ebnictva zahrnují osmnáct míst-
ností, vèetnì interiérù ètvercových vì�í.
Prvních pìt mìlo následující urèení:

Jídelna krále Zikmunda I. Starého.
Pøedpokoj.
Prostory královského komorníka ve

vì�i Jordanka.
 Oblékárna Zikmunda I. Starého (mezi

ukázkami italského renesanèního nábytku

sousedící katedrála s Katedrálním mu-
zeem. Hlavní vstup do areálu prochází
branou Vasù (brama Wazów) od severu.
Smìøuje z ulice Podzamcze, podél kated-
rály a muzea. U vstupu je umístìno také
informaèní a prùvodcovské støedisko.

Od Katedrálního muzea k západu ná-
sleduje budova starého duchovního semi-
náøe a vikáøství, a� k západní Zlodìjské
ba�tì, bránì a k pøedsunutému vstupu do
areálu jeskyní Smocza Jama.

Jihozápadní hranici areálu tvoøí budova
bývalé nemocnice � dnes kavárna, souse-
dící s ji�ní Sandomìøskou ba�tou nad
vstupní Bernardyñskou branou.

V centru plochy areálu jsou rekonstruo-
vány základy kostela sv. Michala,  Borko-
va domu a kostela sv. Jiøí.

ZAMEK KRÓLEWSKI WAWEL
KRÁLOVSKÝ ZÁMEK WAWEL

Exteriér: Wawelský hrad je soustøe-
dìn do ètyøkøídlého komplexu se sloupo-
vými a nezvykle harmonickými ochozy,

Kolekce wawelských sbírek  vystavená
v zámeckých prostorách obsahuje kolem 140
dekorativních umìleckých dìl, mezi nimi�
vynikají:
� plátna s biblickými výjevy,
� nástìnné koberce s pøírodními scénami
a zvíøaty,
� plátna nesoucí erby a znaky Polska i Litvy,
nebo znak Zikmunda II. Augusta v groteskní
dekoraci.
K jedineènému vybavení Audienèního sálu
patøila také unikátní kolekce 194 hlav králù,
vojákù, fantaskních bytostí, dvoøanù
a mì��anù. Z tohoto souboru se dochovalo
30 hlav  a jsou svìtovým unikátem.
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zaujmou pozoruhodné skládací �idle tvaru
X a svatební kufr z 15. století).

Bývalá královská lo�nice je poslední,
nejji�nìj�í místnost Zikmunda I. Starého,
vybavená postelí s nebesy a zdobená nej-
star�í tapiserií ve wawelských sbírkách.

Následuje návrat ke schodi�ti a pokra-
èování prohlídkou dal�í øady pokojù
v opaèném, severním smìru:

 Pokoj s nábytkem ze 17. století, s fran-
couzským pøíborníkem a �idlemi pota�e-
nými vy�ívaným ko�eným èalounìním
z Portugalska.

Prostora s portréty polských králù.
�edý vestibul vede do Dánské vì�e

a galerie. Obsahuje ukázky holandského
a vlámského umìní.

Prostora Dánské vì�e ze 14. století,
pøestavìné v 16. a 17. století, obsahuje
ukázky holandského malíøství.

Dal�í dvì místnosti jsou malé prostory
v poschodí Kohoutí vì�ièky, jejich� vý-
zdoba pochází z 16. a 17. století.

Následující pokoj ve vì�i Zikmunda III.
byl opraven po po�áru roku 1595. Je to
bezesporu jeden z nejlépe dochovaných
královských pokojù na Wawelu.

Komnata zvaná »Alchymie« byla
místností, v ní� Zikmund III. provádìl své
pokusy.

Pozoruhodný je také obraz Posledního
soudu od Hieronyma Bosche.

Dal�í místnost je zdobena vlámskými
tapetami a holandskými portréty.

Královský pøijímací pokoj je zaøízen ve
stylu 18. století.

Místnost se sbírkou mí�eòského por-
celánu zahrnuje první období svìtoznámé
produkce keramické továrny v Mí�ni � od
roku 1710 a� do 19. století.

Støíbrná nebo Merliniho hala z konce
18. století obsahuje portréty králù.

Vestibul se vstupem do senátorských
prostor a je zdoben Baccareliho Apoteozou
krále Jana III. Sobìského.

Druhé patro, zahrnující 16 reprezentaè-
ních královských komnat, slou�ilo pro
pøijímání cizích poslù, audience a dvorní
ceremoniály. Po pøíchodu následují tøi sály:

Snìmovní hala, která slou�ila schù-
zím Královské rady a byla i vstupním
sálem cizích delegátù pro jednání s králem.

Vojenský pøehlídkový sál a vestibul
mezi dvìma hlavními sousedními halami.

Audienèní sál (Panovníkùv), kde byl
také královský trùn. Zde se konaly v 16.
století porady korunovaèního snìmu, dùle-
�itá státní jednání, zde byly poskytovány
královské audience cizím poslùm.

Po zpìtné procházce ke schodi�ti po-
kraèuje prohlídka severním smìrem:

Pokoj zvìrokruhu byl jídelnou.
Planetová místnost obsahuje malby

s personifikacemi vesmírných planet.
Místnost Bitvy u Orszy zdobí freska

z doby polsko-tureckých válek.
Dánská vì� byla královským odpoèin-

kovým pokojem Zikmunda III. Sousední
lod�ie poskytuje �iroký výhled na vý-
chodní a ji�ní èást Krakova.

Tzv. Ptaèí pokoj byl pojmenován podle
plastik ptákù. Je vybaven italským a ho-
landským nábytkem a z èetných obrazù
stojí za pov�imnutí portrét krále Vladi-
slava IV., který byl namalován v Ruben-
sovì dílnì.

Kaplièka je zdobena triptychem svaté
Trojice z 16. století a je vybavena okénkem
do královy odpoèívárny.

Studovna ve vì�i Zikmunda III. je
jednou z nejlépe dochovaných hradních
prostor s pùvodními �tuky a podlahou.
Král byl milovníkem a sbìratelem umìlec-
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kých pøedmìtù. Z pùvodních sbírek je
vystaveno 48 obrazù.

Jídelna  Zikmunda III. je v centru  zdo-
bena vyobrazením bohynì Pallas Athény
a dal�ími skvìlými obrazy svìtoznámých

malíøù. Orlí pokoj byl urèen pro královský
soudní dvùr.

Vestibul je na stropì dekorován vy-
obrazením Múz. Na stìnách jsou portréty
králù.

Krakov � Wawel

1. Katedrála.
2. Katedrální muzeum.
3. Brána Vasù (Wazów).
4. Hodinová vì�.
5. Katedrální pokladnice.
6. Vì� Sobìského.
7. Vì� Zikmunda III.
8. Královský hrad.
9. Senátorská ba�ta � vì� Lubranka.
10. Vì� Jordanka.

11. Expozice Ztracený Wawel.
12. Vikáøství (Wikarówka).
13. Zlodìjská ba�ta.
14. Základy kostela sv. Michala.
15. Základy kostela sv. Jiøí.
16. Základy domu Borka.
17. Bývalá nemocnice, dnes kavárna.
18. Sandomìøská ba�ta.
19. Kuøí no�ka.
20. Dánská vì�.
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Senátorská hala je nejvìt�í prostorou
hradu. Konaly se zde schùze senátu, dùle-
�ité státní ceremoniály, pozdìji také diva-
delní pøedstavení a bály. Je dekorována
mimoøádnì rozmìrnými tapiseriemi.

WSCHÓD W ZBIORACH
WAWELSKICH
ORIENT VE SBÍRKÁCH WAWELU

Sbírky Orientu jsou situovány ve dva-
nácti místnostech prvního a druhého patra
nejstar�ího, západního køídla Wawelu.

Jde o sbírku perského a tureckého umì-
ní, reprezentující pøedev�ím tamìj�í deko-
rativní tvorbu. Pøedmìty byly získány
nákupem králù a velmo�ù, darem východ-
ních vladaøù a jako váleèná koøist v prùbì-
hu váleèného konfliktu s Tureckem v 17.
století.

SKARBIEC KORONNY
KRÁLOVSKÁ POKLADNICE

Vstup vede portálem v severovýchod-
ním rohu vnitøního nádvoøí, královské
klenoty jsou umístìny ve tøech pøízemních
místnostech náro�í areálu a ve vì�i Zik-
munda III.

Pùvod královského pokladu je zazna-
menán spolu s korunovací krále Boleslava
v roce 1025. Soubor pozdìji obsahoval
nìkolik stovek klenotù, zlaté a støíbrné
ná-doby, exempláøe dekorativních zbraní,
umìlecké hodiny a dal�í pøedmìty výji-
meèné historické hodnoty. Za pruské
okupace v roce 1795 byly poklady ukoøis-
tìny a v roce 1809 roztaveny na zlato a støí-
bro. Exempláøe, které náhodou unikly to-
muto osudu, se nyní nacházejí v rùzných

Nìkterá významná data.

asi 960-1370 - Vláda dynastie Piastovcù.
asi 960-992 - Mì�ek I.
992-1025 - Boleslav I. Chrabrý.
1025 - Boleslav I. Chrabrý byl korunován
polským králem.
1037-1038 - Krize polského státu.
1034-1058 - Kazimír I. Obnovitel, obnova
jednotného státu, sídelním mìstem se stal
Krakov.
1058-1080 - Boleslav II. Smìlý.
1076 - Boleslav II. Smìlý korunován polským
králem.
1102-1138 - Boleslav III. Køivoústý.
1138 - Boleslav III. Køivoústý vydal staøe�in-
ský zákon. Vládu nad údìlnými kní�aty mìl
mít nejstar�í Piastovec, sídlící v Krakovì.
Svou øí�i Boleslav rozdìlil mezi ètyøi své
syny.
1300 - Korunovace èeského krále Václava II.
v Hnìzdnì na polského krále.
1306-1333 - Vladislav I. Lokýtek.
1333-1370 - Kazimír III. Veliký. Poslední
Piastovec na polském trùnì.
1364 - Kazimír III. Veliký zalo�il univerzitu
v Krakovì.
1370-1382 - Ludvík I. Veliký z Anjou.
1386-1572 - Vláda dynastie Jagelloncù.
1386-1434 - Vladislav II. Jagellonský.
1434-1444 - Vladislav III. Varnenèík.
1445-1492 - Kazimír IV.
1507-1548 - Zikmund I. Starý.
1548-1572 - Zikmund II. August, vymøela
dynastie Jagelloncù.
1575-1586 - �tìpán Báthory.
1587-1668 - �védská dynastie Vasovcù.
1587-1632 - Zikmund III. Vasa.
1674-1696 - Jan III. Sobìski.
1704 - Stanislav Leszczyñski zvolen polským
králem.
1764-1795 - Stanislav II. August Poniatowski,
poslední polský král.
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muzeích Polska i zahranièí. Pouze nìkolik
jich bylo vráceno zpìt do sbírek Wawelu.

Interiér: Prvnímu pokoji dominují nej-
star�í exempláøe z 11. a 12. století. Byly
nalezeny v prùbìhu archeologických výz-
kumù na wawelském návr�í.

V sousedním malém pokoji vpravo
jsou tøi cenné pozùstatky starého
královského pokladu: korunovaèní meè
zvaný Szczerbiec, datovaný pøibli�nì do
13. století, dal�í exponát z první poloviny
16. století byl pou�íván jako první meè
spravedlnosti a poté zde mù�eme spatøit
také meè pro pasování rytíøù.

Tøetí místnost, která je pøízemím vì�e
Zikmunda III., obsahuje pøedmìty spojené
s králem Janem III. Cennosti byly
odvezeny ruským carem v 19. století
a navráceny sovìtskou vládou  roku 1928.
Královský plá�� byl darován francouzským
králem Ludvíkem XIV. králi Janu III.
Sobìskému.

V posledním renesanèním sále jsou
vystaveny vojenské pøedmìty s velkou
umìleckou a historickou hodnotou (napø.

meè z 16. století, drátìná ko�ile pravdì-
podobnì Vladislava IV.). Sbírka obsahuje
také zbytky váleèných koøistí (napøíklad
korouhev �védského krále Karla X. Gusta-
va). Pozoruhodné jsou koòské ozdoby vy-
kládané zlatem, støíbrem, emailem,
tyrkysy a dal�ími drahokamy.

ZBROJOWNIA
ZBROJNICE

Vstup podobnì jako do pokladnice.
Zbrojnice je umístìna v pìti místnostech
konce východního køídla a Dánské vì�e.

Interiér: Jedna z nejbohat�ích sbírek
starých zbraní v Polsku. Vystaveny jsou
zbranì bodné i seèné, výzbroj husarù a Sa-
racénù, nechybí ozdobné køi�ácké prapory
z bitvy u Grunwaldu.

V první místnosti jsou zastoupeny
�výcarské a nìmecké halapartny, katovy
meèe a meè spravedlnosti. Nechybí èeská
a nìmecká kopí, bitevní cepy a dvì váleèné
sekery.

Druhá místnost obsahuje vybavení
�tábního vojska � halapartny s vyrytými
a zlatými ozdobami, dále lovecké o�tìpy.

Ve výklenku jsou umístìny tømeny,
koòské náhubky a èásti rytíøské výzbroje
z 16.�17. století. V prostoøe Dánské vì�e
jsou vystavena brnìní, �títy a kopí.

Tunelové klenbì s pùvodními dveøní-
mi sloupy dominují meèe s �irokou èepelí,
dýky apod.

Závìreèná místnost nabízí k vidìní
pøevá�nì støelné zbranì. Západoevropské
mu�kety mají pa�by pokryty rytinami,
tepané a zdobené zlatem nebo støíbrem.
Pozoruhodné jsou dva nìmecké lovecké
meèe, jsou zde pu�ky s køesacími nebo

Wawelská katedrála je jednou z nejpozoru-
hodnìj�ích církevních staveb v Polsku. Jsou
zde pohøbeni nìkteøí králové, kardinálové,
arcibiskupové, národní hrdinové. Prvním
pùvodním náhrobkem je sarkofág krále
Vladislava Lokýtka, který zde byl také jako
první korunován. Náhrobky se nacházejí
vìt�inou v kaplích, z nich� vyniká zejména
renesanèní Zikmundovská se zlacenou
kopulí. Je nazývána »perlou renesance na
sever od Alp« a vznikla na základì projektu
Floren�ana Bartolomea Berrecciho v letech
1519�1531. Stala se mauzoleem posledních
Jagelloncù.
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koleèkovými zámky, dvojhlavòové pu�ky.
Na ji�ní stìnì dominují lovecké zbranì,
hákovnice a velká skupina loveckých ku�í.

WAWEL ZAGINIONY
ZTRACENÝ WAWEL

Archeologicko-architektonická expo-
zice, která se nachází v pøízemí a sklepení
ji�ní èásti západní budovy areálu v místì
bývalé královské kuchynì. Vstup vnì krá-
lovského hradu, z jihu wawelského návr�í.

Interiér: Vstup do sklepení uvádí vesti-
bul, v nìm� jsou umístìny architektonické
plány a výsledky archeologických výz-
kumù na Wawelu.

V ji�ní èásti východního sklepení byly
renesanèní královské kuchynì, v nich� se
dochovaly ukázky kamen. Se sklepením
sousedí rotunda, její� dochovaná ni��í èást
plnila funkci krypty.

Severní èást sklepù slou�ila jako místo
pro koèáry.

KATEDRA
WAWELSKÁ KATEDRÁLA

Exteriér: Rozsáhlý chrámový areál
s centrální hlavní lodí situovanou od zá-
padu k východu. Katedrála je pozoruhod-
nou smìsí slohù, od prvkù románských
pøes gotiku, renesanci, manýrismus a�
k baroku a prvkùm secese.

Západnímu prùèelí dominují dvì boèní
vì�e. Nejvy��í Hodinová je zdobena
sochami svatých patronù Polska, umístì-
nými v rozích pod kopulí (Václav, Stani-
slav, Vojtìch, Kazimír). Ni��í vì� Støíbr-
ných zvonù má osmiúhlou zvonici.
Západní prùèelí navíc dekorují dvì pøi-

stavené kaple � svaté Trojice a svatého
Køí�e. Ji�ní prùèelí krá�lí dal�í pozoru-
hodné kaple � Zikmundovská, Vasù, bis-
kupa Zadzika a dal�í. Severní stranì
dominuje nad sakristií umístìná Zikmun-
dovská vì� s monumentálním zvonem
Zikmund.

Interiér: Do katedrály se vstupuje
branou, kterou procházeli králové pøi
korunovaci a po jejich smrti také pohøební
prùvod. Prostorám dominuje centrální
hlavní loï, lemovaná dvìma boèními
lodìmi a poté vìncem devatenácti kaplí.

V severozápadním rohu se nachází
kaple Czartoryjských, z ní� se vstupuje do
prostor královských hrobek, v sousedství
pak vede schodi�tì do Chapterova domu
s katedrálním archivem a knihovnou. Zik-
mundovská vì� s královským zvonem
Zikmund a katedrální pokladnice jsou
pøístupny ze sakristie na severovýchodì
chrámu.

Na kùru jsou umístìny varhany zhoto-
vené v Itálii roku 1785. Proti vstupu do-
minuje baldachýnový oltáø sv. Stanislava
s jeho ostatky ulo�enými v pozoruhodné
tepané schránce, po stranách jsou pak
sarkofágy polských králù Vladislava II.
Jagellonského (jedna z nejpodivuhodnìj-
�ích gotických skulptur v Polsku) a Vla-
dislava Varnenèíka (pouze symbolický
hrob, tìlo krále zabitého v bitvì s Turky
nebylo nalezeno).

Dominantou centrální lodi je velký oltáø
s obrazem Ukøi�ování z poloviny 17. století.
Zdej�í baldachýn byl poøízen roku 1734
pro korunovaci Augusta III. Po stranách
oltáøe jsou pozoruhodné sarkofágy � vlevo
Vladislava I. Lokýtka, zemøelého 1333,
který je nejstar�ím hrobem katedrály,
a vpravo Kazimíra III. Velikého, patøící
k nejpozoruhodnìj�ím hrobkám  14. století.
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Wawelská katedrála
legenda k plánku

1. Kaple svatého Køí�e � zasvìcená sva-
tému Køí�i a svatému Duchu, byla zalo�ena
v 15. století jako pohøební kaple Kazi-
míra IV. Jagellonského a jeho �eny Al�bìty.
Patøí v katedrále k nejzajímavìj�ím.
2. Sarkofág Kazimíra IV. Jagellonského.
3. Kaple Potockých � byla vystavìna
v letech 1572�1615 jako mauzoleum bis-
kupa Filipa Padniewského. V letech 1832
a� 1840 byla pøestavìna na mauzoleum
rodiny Potockých.
4. Kaple rodiny Szafranieckých (kaple
Doktorù) � zasvìcená svatému �tìpánovi,
zaujímá pøízemí románské vì�e Støíbrných
zvonù. V 17. století byla pøevzata Právnic-
kou fakultou Krakovské univerzity, na
barokním oltáøi je obraz patrona univer-
zity � svatého Jana Kantyho.
5. Kaple Vasù � zasvìcená Neposkvrnì-
nému poèetí Panny Marie, je mauzoleem
polských Vasovcù.
6. Kaple Zikmundova (Královská nebo
také Jagellonská) � zasvìcená Nanebevzetí
Panny Marie a svaté Barboøe. Tato mimo-
øádná svatynì má ètvercový pùdorys a je
zakonèena kruhovou kopulí. V kapli se
nachází oltáø z první poloviny 16. století
a náhrobky králù Zikmunda II. Augusta,
Zikmunda I. Starého a královny Anny
Jagellonské. Stìny jsou zdobeny bohatými
ornamenty, arabeskami, groteskami s an-
tickými motivy a trofejemi.
7. Kaple biskupa Konarského � zasvì-
cená Neposkvrnìnému poèetí Panny Ma-
rie, byla pøemìnìna v pohøební svatyni
tohoto významného humanisty.
8. Kaple biskupa Zadzika � postavená
ve 14. století a o dvì století pozdìji pøe-

mìnìná v mauzoleum, je zdobena
oltáøním obrazem zvaném Kristùv køest.
9. Kaple Jana Olbrachta � zasvìcená
sv. Ondøeji. Za pozornost stojí pozdnì
gotická øezba krále Jana Olbrachta, která je
nìkdy pokládána za první renesanèní dílo
v Polsku.
10. Kaple biskupa Zaluského � zasvìcená
svatému Janu Evangelistovi, byla zalo�ena
roku 1370. Na rokokovém oltáøi je zobra-
zeno Vra�dìní neviòátek.
11. Kaple biskupa Tomického � zasvìcená
svatému Tomá�i z Canterbury, byla posta-
vena roku 1530 pro jmenovaného význam-
ného státníka a královského vícekancléøe.
12. Mariánská kaple je  centrální kaplí
a také jedna z nejrozsáhlej�ích v katedrále.
Byla vystavena ve druhé polovinì 14. sto-
letí. Poté byla pøemìnìna v pohøební kapli
krále �tìpána Báthoryho.
13. Kaple biskupa Gamrata � pohøební
kaple s oltáøem Panny Marie a svaté Kate-
øiny.
14. Sakristie � nejstar�í gotická kaple kate-
drály, pochází z let 1320�1322.
Oltáø Ukøi�ování Krista pochází z 18. století
a je  zdobený gotickým køí�em ze 14. sto-
letí. Umístìn je pøed sakristií.
15. Katedrální pokladnice.
16. Vchod ke zvonu Zikmund.
17. Kaple Biskupa Zebrzydowského �
byla zalo�ena ve 14. století a v 16. století
pøemìnìna v pohøební kapli jmenovaného
biskupa.
18. Kaple rodiny Skotnických (Skarszew-
ského) � zasvìcená sv. Vavøinci.
19. Kaple rodiny Lipských � zasvìcená
svatému Matou�ovi. Gotická kaple z první
poloviny 14. století, pozdìji pøemìnìná
v mauzoleum A. Lipského.
20. Krypta Mickiewicze a Slowackého
obsahuje sarkofágy pøivezené z Francie,
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Mickiewicze roku 1890, Slowackého 1927.
21. Kaple biskupa Maciejowského je jeho
mauzoleem a je zdobena vzácnými ukáz-
kami románského sochaøství, pocházejí-
cími pravdìpodobnì z první wawelské
katedrály.
22. Vstupní vestibul do kapitulní knihov-
ny (bývalá kaple sv. Mikulá�e).
23. Kaple Czartoryjských � zasvìcená
Umuèení Krista. Vyniká zde triptych
z poèátku 16. století.
24. Kaple sv. Trojice byla postavena �ofií,
ètvrtou �enou krále Vladislava II. Jagel-
lonského, a to v letech 1431�1432. Okna
jsou zdobena zobrazeními významných
osobností polské historie.

25. Groby królewskie � Královské hrobky
se nacházejí v jihozápadní èásti chrámu.
Vstup ke Královským hrobkám je z kaple
Czartoryjských.
V interiéru chrámu je pochováno 25  osob-
ností polské  historie. Jsou mezi nimi pol�tí
králové poèínaje Zikmundem I. Starým,
dále èlenové královských rodin,   kardiná-
lové a dal�í významné polské osobnosti,
jako napøíklad T. Ko�ciuszko, J. Pi³sudski
a dal�í.
26. Sarkofág Vladislava II. Jagellonského.
27. Sarkofág Vladislava I. Lokýtka.
28. Hlavní oltáø.
29. Sarkofág Kazimíra III. Velikého.
30. Vchod do katedrály.
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Za hlavním oltáøem je pøi vstupu do
ústøední Mariánské kaple umístìn oltáø
sv. Václava s jeho vyobrazením a obrazem
sv. Jana Nepomuckého.

KAPITULNÍ KNIHOVNA

Nachází se u severozápadní obvodové
zdi chrámu. Vstup je mo�ný  z interiéru
katedrály z druhé kaple vlevo.

Je to jedna z nejstar�ích knihoven v Pol-
sku, s prvními poèátky svého vzniku u�
v 11. století.

Knihovna obsahuje 230 kodexù, mezi
nimi anály a tzv. Roczniki krakovské
kapituly, záznamy polských kronikáøù
z 16. a 17. století, kázání z 18. století, ilu-
minované liturgické texty, evangelia
biskupa Tomického. Pozoruhodný je sou-
bor sto sedmdesáti prvotiskù a pìti set sta-
rých tiskopisù.

Zdej�í knihovna patøí k nejcennìj�ím
v Polsku.

CHRÁMOVÁ POKLADNICE

Pokladnice byla pøistavìna koncem 15.
století na pokyn krakovského biskupa
a pod vedením architekta H. Blatfuse.

Pokladnice si zachovala vzhled z polo-
viny 19. století, kdy byly pøedmìty vy-
staveny ve velkých sklenìných skøíních.
Mezi podivuhodné ukázky patøí:

� Monstrance a liturgické nádoby zdo-
bené erby nebo transylvánským emailem
(osmnáct pohárù a kalichù je ztvárnìno ve
stylech od románského a� po novoklasi-
cistický).

� Køí�e, z nich� nejvzácnìj�í je zdoben
románskými �lechtickými korunkami

a pochází s nejvìt�í pravdìpodobností z 13.
století.

� Relikviáøe vysoké umìlecké hodnoty
i odli�nosti typù a stylù. Vyniká napøíklad
podivuhodná støíbrná pokladnice, zdo-
bená reliéfními scénami bojujících rytíøù,
nebo døevìný relikviáø z 15. století s  hla-
vou Krista a Madonou s dítìtem.

� Barokní biskupské berly.
� Královské pøedmìty a historické pa-

mátky (napøíklad kopí sv. Moøice, tømeny
vezíra Kara Mustafy s koòským ocasem,
støíbrné vavøínové vìnce z oslav výroèí
bitvy u Grunwaldu).

� Královské insignie, zahrnující koruny,
�ezla a jablka (vìt�inou kopie tìch, které
byly nalezeny v hrobkách Kazimíra III.
Velikého, Zikmunda II. Augusta, Anny
Jagellonské a Vladislava IV.).

� Obrazy, sochy a plakety jako slono-
vinové so�ky dvanácti apo�tolù nebo socha
ukøi�ování Krista.

� Sbírky textilu, zahrnující me�ní rou-
cha, korunovaèní úbory zdobené brokátem
a zlatou nití, ozdobné závìsy a tapiserie.

DZWON ZYGMUNT
ZVON ZIKMUND

Zvon pochází z roku 1520 a oznamuje
svým hlasem nejvýznamnìj�í události
nejen na Wawelu, ale v celém mìstì
Krakovì i jeho okolí.

Pøes velkomìstský ruch panující ve
mìstì je zvon Zikmund sly�et a� do vzdále-
nosti deseti kilometrù.

Má tyto rozmìry: vý�ku 1,95 metru,
prùmìr 2,6 metru a obvod 8 metrù. Vá�í 11
tun vèetnì tøistakilového klepadla.

Zvon Zikmund patøí bezesporu k nej-
vìt�ím na svìtì.

3



Internet Geographic Magazine 3

PL3/13

SMOCZA JAMA
DRAÈÍ JESKYNÌ

Vchod do jeskynì se nachází v západní
èásti wawelského areálu v sousedství Zlo-
dìjské ba�ty, výstup pod areálem hradu.

Délka jeskynì je 245 metrù, trasa vede
hlavními prostorami. Nedaleko východu
stojí skulptura legendárního draka od
B. Chromého, z jeho� tlamy ka�dých pìt
minut vyrá�í oheò.

Jeskynì patøí jistì k nejvìt�ím kurio-
zitám Wawelu. Podle legendy mìl v jeskyni
zabít draka vládce Krakova � Krak.

STARE MIASTO
STARÉ MÌSTO

Krakovské Staré Mìsto se rozkládá na
plo�e 72 hektarù. Je v nìm soustøedìno
padesát pìt monumentálních architekto-
nických památek a pøístupno ètrnáct mu-
zejních objektù. Délka od parkového okraje
k pevnosti Wavelu dosahuje v severo-
ji�ním smìru asi 1 km. Staré Mìsto je
obklopeno kruhem sadù, které vznikly
v letech 1820 a� 1830 na místì zbouraných
hradeb.

Centrem Starého Mìsta a pøíkladem
smìlého støedovìkého urbanistického øe-
�ení je Hlavní námìstí (Rynek Glówny).
To patøí údajnì k nejkrásnìj�ím v Evropì.
Jeho plán pochází z roku 1257, je ètvercové
a mimoøádnì rozsáhlé. Ka�dá strana mìøí
dvì stì metrù. Námìstí je pova�ováno za
nejvìt�í støedovìké tr�i�tì Evropy.

Na plo�e námìstí stojí tøi budovy:
� Vysoká gotická radnièní vì� ze 14.

století.
� Centrální monumentální renesanèní

historická tr�nice zvaná Sukiennice s rene-
sanèní atikou a Galerií polského malíøství.

� Kostelík svatého Vojtìcha z 11. století
s pøedrománskými a románskými relikty.

Ze v�ech stran je námìstí obklopeno
domy krakovských mì��anských rodù
a �lechtickými paláci. V postranních pod-
loubích mají místo pøedev�ím kavárny.
Vyniká napøíklad známá kavárna »U No-
worola« se zachovalým historickým nábyt-
kem. Vzácnou památkou je gotický kostel
Panny Marie ze 14. a 15. století, stojící ve
východním rohu námìstí.

Jedineèným komplexem památek je
areál tzv. Královské cesty, táhnoucí se
støedem historického jádra od barbakanu
Floriánskou ulicí, pøes Hlavní námìstí na
jih a ulicí Grodzka a� k úpatí Wawelu.
Trasa míjí zbytky støedovìkých hradeb
s Floriánskou branou a ba�tami. V pøí-
zemním domì è. 45 ve Floriánské ulici je
historická kavárna Jana Michalikowa, se
slohovým zaøízením a secesnì zdobenými
stìnami. Nedaleko stojí dùm malíøe Jana
Matejky, v nìm� je umístìno muzeum,
dùm è. 11 Pod Anio³kiem patøí k pozoru-
hodným ukázkám mì��anské archi-
tektury.

Sukiennice a Radnièní vì�
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Ulici Grodzka, která le�í za námìstím,
dominují nejprve dva pozoruhodné klá�-
tery:

� Klá�ter franti�kánù, v jeho� podzemí
spoèívá kní�e Boleslav Stydlivý, který
udìlil Krakovu roku 1257 mìstská práva.
Gotický franti�kánský kostel vyniká nád-
hernou mozaikou v chrámových oknech.
V ochozech je galerie portrétù krakov-
ských biskupù.

� Areálu dominikánù vévodí gotický
kostel z 13.�14. století.

Dal�ími pozoruhodnostmi jsou kostely:
� Románský kostel sv. Ondøeje z 11.

století, jeho� vnitøek má barokní zaøízení
a ranì gotickou sakristii.

� První barokní stavba v Krakovì, kostel
sv. Petra a Pavla s monumentální fasádou
a vysokou kopulí.

Pozoruhodnou (zvlá�tì pøi procházce
veèer nebo za svítání) je sousední, k Wa-
welu se táhnoucí ulice Kanonicza. Stojí
v ní domy polských panovníkù, je zde
také Muzeum Stanis³awa Wyspiañského.

V navazujících ulicích Senacka a Poselska
jsou dal�í muzea (Archeologické a Geo-
logické).

Západnì od ústøedního námìstí le�í
univerzitní areál Alma Mater s budovami
Jagellonské univerzity. Podivuhodnou
ukázkou gotické architektury je nejstar�í
sídlo univerzity Collegium Maius, v ulici
sv. Anny s ní sousedí Collegium Physicum,
v areálu parku pak Collegium Nowodwor-
skiego, Collegium Novum, Akademia Me-
dyczna a pomník Mikulá�e Koperníka.

Areálu dominuje kostel sv. Anny, vyni-
kající barokní památka z let 1689�1703.

SUKIENNICE
Hlavní námìstí
Galerie polského malíøství a øezby
(Národní muzeum)

Budova staré historické tr�nice byla
zalo�ena ve 14. století a vícekrát pøebudo-
vána. Svou renesanèní podobu získaly
Sukiennice po pøestavbì v letech 1556 a�
1560, kdy architekt Giovanni Maria
z Padovy, zvaný Padovano, zakonèil prù-
èelí budovy atikou. Koncem 19. století
zaèaly restaurátorské práce a v letech 1956
a� 1969 do�lo k rekonstrukci støech a vybu-
dování moderních prostor muzea v patøe.

Exteriér: Monumentální budova histo-
rické tr�nice s renesanèní atikou. Galerie je
umístìna v patøe, v pøízemí jsou stylové
kavárny, prodejny upomínkových pøed-
mìtù a jiné.

Interiér prvního patra: Ve vestibulu
jsou umístìna polská øezbáøská díla 19.
století. První sál je vìnován polskému
malíøství tohoto vìku, druhý sál tvorbì
nejvýznamnìj�ího polského malíøe doby
romantismu P. Michalowského (Micha-
³owskiego), tøetí sál malíøùm doby histo-

Osobitá legenda, která objasòuje, proè jsou
vì�e Mariánského kostela rùznì vysoké,
popisuje truchlivý pøíbìh dvou bratøí, kteøí
ka�dý zvlá�� stavìli jednu z vì�í a soutì�ili
mezi sebou, která bude vy��í a hezèí. Star�í
z bratrù zakonèil svou stavbu døív a v oba-
vách, aby druhá vì� nepøedèila tu jeho, zabil
bratra no�em. Výèitky svìdomí ho ale do-
hnaly k tomu, �e se pøiznal a tím samým
no�em spáchal sebevra�du. Vra�edný nù�
visí dodnes v Sukiennicach.
Kuriozitou na ji�ní stìnì Mariánského chrá-
mu je �elezná klec, v ní� byli vystavováni na
posmìch chlapci za opilství, dívky za
prostituci a mláde� obojího pohlaví za ztrátu
nevinnosti.
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rismu Polska (Matejko, Stattler, Grottger,
Gottlieb, Rodakowski), ve ètvrtém sále
jsou vystavena díla realismu a symbo-
lismu.

WIE¯A RATUSZOWA
RADNIÈNÍ VÌ�

Vì� patøí do nejvy��í kategorie památek
Krakova. Pochází ze 14. století a byla sou-
èástí radnice znièené po�árem v 19. století.

Sedmdesát metrù vysoká ètyøhranná
vì� s osmibokým zakonèením.

Ve druhém patøe vì�e je umístìna
expozice Památky na vlády mìsta, která je
souèástí Historického muzea Krakova.

KO�CIÓ£ �W. WOJCIECHA
KOSTEL SV. VOJTÌCHA

Jeden z nejstar�ích kostelù v Krakovì,
pochází z 11. století. V pozdìj�ích dobách
baroka byl pøestavován a upravován.

Tento malý románský kostelík s barok-
ní kopulí má ve svém podzemí zachovány
pozùstatky staveb pøedrománského a ro-
mánského Krakova.

KO�CIÓ£ MARIACKI
MARIÁNSKÝ KOSTEL

Kostel je jednou z nejstar�ích a nejkrás-
nìj�ích památek mìsta Krakova. Byl
vybudován na poèátku 13. století a od
roku 1222 plnil funkci prvního farního
kostela. Dne�ní bazilikální podobu v�ak
stavba získala a� koncem 14. století. Své
nepøehlédnutelné stopy zde také zanechalo
16. a 18. století.

Exteriér: Gotický trojlodní chrám s vel-
kým presbytáøem. Areálu dominují dvì
vì�e nestejné velikosti. Ta vy��í dosahuje
81 metrù, ni��í vì� je vysoká 69 metrù
a slou�í jako zvonice.

Do chrámu se vstupuje pøedsunutou,
pozdnì barokní kaplí, její� boèní døevìné
dveøe zdobí vyøezávané hlavy apo�tolù
a pøední vstup hlavy polských svatých.

Ji�ní stranu kostela ohranièuje vìnec
kaplí s tabulemi, vìnovanými budova-
telùm v 19. století. Pozoruhodný je presby-
táø s gotickými obrazy v oknech.

Severní strana je zdobena barokním
reliéfem madony s dì�átkem, gotická vrata
zobrazením Krista a Marie.

Interiér: Po prùchodu pozdnì barokní
pøedsíní vstupujeme do monumentálního
interiéru.

Vpravo se nachází kaple Matky Bo�í
Czêstochowské s kopií slavné Èerné Ma-
dony. Stìny kostela zdobí poèetné
náhrobní desky pocházející z dob
renesance i ze souèasného století.

Prostoru presbytáøe dominuje mistrov-
sky vyøezávaný oltáø, vzácné støedovìké
dílo Wita Stwosze patøící k pokladùm
kostela. Rozsáhlá gotická sakristie je
zakryta barokní klenbou. Za sakristií se
nachází kostelní pokladnice, uchovávající
cennosti shroma�ïované po staletí. Obsa-
huje poèetné liturgické pøedmìty od støe-
dovìku po souèasnost, mezi nim� jsou
zvlá�tì pozoruhodné gotické kalichy.

Oltáø Wita Stwosze pochází z let 1477
a� 1489. Podstavec tvoøí predela s rodo-
kmenem Krista a Marie, �tít zobrazuje
korunovaci Matky Bo�í, po stranách jsou
pol�tí patroni sv. Stanislav a sv. Vojtìch.
Zavøená i otevøená oltáøní køídla zdobí
reliéfy ze �ivota svaté rodiny. Nejvìt�í
postava oltáøe mìøí 2,7 metru.



prùvodce www.ingema.net

PL3/16

PA£AC POD KRZYSZTOFORY
Muzeum Historyczne m. Krakowa
Historické muzeum mìsta Krakova

Tøípatrový Kry�toforský palác, který je
v souèasnosti sídlem muzea, pochází ze
17. století. Muzeum historie mìsta Krakova
vzniklo roku 1899 jako souèást archivu.
K osamostatnìní do�lo roku 1945 a od
roku 1966 sídlí vedení muzea ve zdej�ím
paláci. Muzeum má poboèky v Radnièní
vì�i a v synagoze.

Muzejní expozice »Z dìjin a kultury
Krakova« (Z dziejow i kultury Krakowa)
je umístìna v prvním a druhém patøe
objektu. Pøedstavuje pøedev�ím exponáty
svázané s historií a umìním ve mìstì
v ob-lasti malíøství, grafiky, umìleckých
øemesel a starotiskù.

V prvním poschodí je instalováno deset
sálù, poèínaje ukázkami brnìní a zbraní,
støeleckých terèù, nábytku. Následují por-
tréty vládcù, ukázky cechovních dílen
a pøedmìtù. Dal�í ukázky jsou vìnovány
pøedev�ím zlatnictví, støíbrnictví a obcho-
dùm. Jedna místnost pøedstavuje Tadeusze

Ko�ciuszka a dal�í dokumentuje povstání
roku 1863.

Ve druhém poschodí jsou instalovány
pokojíky a expozice hodin.

MUZEUM CZARTORYSKICH
MUZEUM CZARTORYJSKÝCH
Historie Polska, umìlecké øemeslo,
galerie

Velká èást sbírek pochází z nejstar�ího
polského muzea historie a umìní, zalo�e-
ného poèátkem 19. století Izabelou Czarto-
ryjskou v Pulawach.

Dvoupatrová obdélná budova s pøí-
stavbou vstupního køídla uchovává èetné
umìlecké poklady.

V pøízemí je umístìno lapidárium
s ukázkami kamenných plastik z rùzných
oblastí Polska. Konají se zde krátkodobé
výstavy.

První patro je vìnováno prezentaci
historie Polska od 14. do 18. století, dopl-
nìné pøehledem evropského umìleckého
øemesla. V prvním sále vstupního køídla
jsou pøedstaveny portréty a památky
polských králù z dynastie Jagelloncù
a Vasù  a tzv. carù �ujských (Szujských).

Druhému sálu dominují umìlecké pa-
mátky Persie a Turecka, vesmìs získané
v 17. století za válek s Turky, jsou zde
i polské zbranì. Ve tøetím sále jsou vysta-
veny polské náhrobky, ve ètvrtém a pátém
sbírky produktù evropských umìleckých
øemesel (emaily, slonovina, støíbro, køi��ál,
tkaniny, majolika). V �estém sále je pøed-
stavena sbírka mí�eòského porcelánu
a polského skla, v sedmém sále obrazy
J. P. Norblina, v osmém pøedmìty a obrazy
svázané s osobností posledního polského
krále � Stanislava Augusta Poniatowského.

Barbakan � pøedsunutý èlánek opevnìní
umístìný pøed mìstskou nebo hradní branou.
Opatøen byl støílnami a obklopen vlastním
pøíkopem. Stavìl se proto, aby se zabránilo
pøímému ostøelu vnitøní brány, cesta v
barbakanu se proto lomila.

Lékárenské muzeum v Krakovì patøí
k nejvìt�ím svého druhu v Evropì, ve svých
depozitáøích uchovává pøes 150 000 pøed-
mìtù. K nejpozoruhodnìj�ím vystaveným
instalacím patøí lékárenský obchod ze 17.
století a lékárna z poèátku 19. století.
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Druhé patro je galerií obrazù. Sbírka
v prvním sále pøedstavuje díla italských,
holandských a nìmeckých mistrù z doby
od 13. do 17. století, druhý sál je vìnován
portrétùm básníkù, tøetí pak dílùm  svìto-
známého italského malíøe, sochaøe a archi-
tekta Leonarda da Vinci, ve ètvrtém sále
jsou vystavena portrétní díla francouz-
ských, italských, holandských a vlámských
malíøù 15.�17. století, v pátém a �estém
sále holandské a vlámské malíøství 17.
a 18. století vèetnì dìl Rembrandta van
Rijn, v sedmém sále vlámské krajiny a ko-
neènì v osmém malíøství a rytiny z 18.
století.

Muzeum uchovává svìtoznámá díla �
Dáma s hranostajem od Leonarda da Vinci
a Krajina s milosrdným samaritánem od
Rembrandta van Rijn.

MUZEUM FARMACJI
LÉKÁRENSKÉ MUZEUM

Muzeum bylo pùvodnì umístìno
v ulici Basztowa a v roce 1990 pøemístìno
do souèasných prostor.

V expozici jsou pøedstaveny interiéry
starých lékáren spolu s kolekcemi lékáren-
ských potøeb a nádobí. Vystaveno je více
ne� 15 000 pøedmìtù, podávajících geo-
graficko-historický pøehled lékárenství
v Polsku od 13. do 19. století.

DOM JANA MATEJKI
DÙM A MUZEUM JANA MATEJKY

Nejznámìj�í polský malíø tematiky
polské historie se narodil v domì na
Floriánské ulici a zde i zemøel. �il v letech
1838�1893.

Exteriér: Starobylý tøípatrový, ale  novì
restaurovaný dùm, jeho� spodní èást
pochází z 16. století a nadstavba z 18. a 19.
století.

Interiér: Pøehled o �ivotì malíøe podává
biografický sál instalovaný v prvním patøe.
V dal�ích prostorách jsou vystavena vy-
znamenání a medaile, lo�nice a salon jsou
zaøízeny pùvodním nábytkem jako za
�ivota umìlce.

Ve druhém patøe je umístìna galerie
malíøských dìl Jana Matejky, v nejvy��ím
tøetím patøe je rekonstruována pracovna
s rekvizitami a modely.

MUZEUM PRZYRODNICZE PAN
PØÍRODOVÌDNÉ MUZEUM
POLSKÉ AKADEMIE VÌD

Sbírky byly shroma�ïovány od roku
1863. Nejstar�í jsou kolekce ptákù a bez-
obratlých. Od roku 1953 je muzeum
institucí Polské akademie vìd.

V oddìlení entomologie jsou zpøístup-
nìny sbírky hmyzu, v dal�í èásti pak ko-
lekce èlenovcù. Mezi zvlá�tní pozoruhod-
nosti patøí zkamenìliny plazù, hadù
a savcù z dob pliocénu a pleistocénu v Pol-
sku. Expozici doplòuje kolekce souèasných
savcù a ptákù.

KAMIENICA SZO£AYSKICH
Galerie polského malíøství
a døevoøezby 14.�18. století

Dvoupatrový mì��anský dùm darovali
bratøi Szolaj�tí Národnímu muzeu ji� v roce
1904. Po druhé svìtové válce zde byla
instalována expozice polského cechovního
umìní.
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V expozici jsou prezentována díla pol-
ského malíøství a øezby. Celkem je vy-
staveno asi 2 200 objektù, z nich� témìø
polovina jsou díla polského cechovního
umìní. K nejpozoruhodnìj�ím patøí øezby
a obrazy z 15. a 16. století.

V prvním patøe vyniká øezba døevìné
Madony z Kru�lové (Madonna z Kru¿lo-
wej � okolo roku 1400), rytíøské terèovnice
z chrámu Panny Marie (1490), Kristus na
oslu z r. 1470 a dal�í.

COLLEGIUM MAIUS
Muzeum Jagellonské univerzity

Univerzita byla oficiálnì zalo�ena roku
1364 a patøí k nejstar�ím ve støední Evropì.
Byla umístìna v budovì nazývané Col-
legium Maius.

Poèátky muzea sahají do 15. století,
kdy byl napøíklad realizován sbìr astrono-
mických instrumentù a pøístrojù. V roce
1400 byl královnou Hedvikou a posléze
kardinály uskuteènìn sbìr klenotù. V 18.
století byly sbírky astronomických, pøí-
rodovìdných a historických pøedmìtù tak
bohaté, �e se zaèínalo u�ívat názvu Mu-
zeum univerzity.

Exteriér: Ètvercový komplex  historic-
kých budov se vchodem z Jagellonské
ulice.

Interiér: Prohlídka expozic zpravidla
zaèíná v prvním patøe knihovnou a konèí
v aule.

Libraria je bývalou knihovnou Colle-
gia Maius, do ní� se vchází gotickým
portálem z roku 1492 nazývaným Zlatá
brána. Na stìnách visí portréty vìdcù,
profesorù a dárcù knihovny. Uchovává
knihovní fond z poèátku 16. století, ale
také napøíklad tøi pøístroje M. Koperníka.

Uprostøed jsou umístìny novobarokní
stoly a køesla pro senátory. Novogotická
urna slou�ila pro sbìr hlasù pøi volbì
rektora.

Stuba comunis � schùzovní a jednací
sál profesorù se stoly tvaru podkovy. V ba-
rokních skøíních jsou støíbrné pøedmìty
ze 17.�19. století a je�tì star�í fajánsové
vázy. Portrét pøedstavuje Kazimíra III.
Velikého � zakladatele univerzity.

Pokladnice I. uchovává mimo jiné ètyøi
univerzitní berly z 15. a 16. století, zlatý
rektorský øetìz a cenné gotické øezby.

Pokladnice II. obsahuje vázy z 15.
století, perské divany, cennosti ze støíbra
a památky na krále Stanislava Augusta
Poniatowského.

Pokoje »¯oledziowskiego  a Grabow-
skiego« jsou ukázkou rezidence a  bydlení
rektora univerzity z 18. století.

Pokoj Koperníka obsahuje astronomic-
ké nástroje, staré sluneèní hodiny a na
zdech portréty.

Jagellonská aula má uprostøed katedru
rektora a prorektorù. Na stìnách visí 102
obrazy, nad katedrou portréty polských
králù, jinde profesorù a osobností se vzta-
hem k univerzitì.

Rektorské schody byly novì rekonstru-
ovány a jsou zdobeny tapiseriemi z roku
1688.

Muzeum má dále pro specializované
zájemce dostupná oddìlení umìní a sta-
rých vìdeckých pøístrojù v sálech: Zelený,
Zrcadlový, Lunetový, Ol�evského, Fyziky,
Chemie, Globusù I. a Globusù II. a Komise
národního vzdìlávání.

V Koperníkovì sále se nachází tak-
zvaný Jagellonský globus z poèátku
16. století. Jedná se o první globus na
svìtì, na kterém byla vyobrazena Amerika
s nápisem »America noviter reperta«.
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MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM

Muzeum patøí k nejstar�ím a bylo
zalo�eno ji� roku 1850. Od roku 1967 je
umístìno v památkových budovách býva-
lého klá�tera bosých karmelitánù ze 17.
století. Klá�ter byl roku 1797 pøemìnìn ve
vìzení sv. Michala.

Interiér: Expozice prezentují pøedev�ím
bohaté sbírky pravìkých i støedovìkých
nálezù na území Krakova a celého Malo-
polska. Zastoupeny jsou také exponáty
z jiných kulturních regionù.

MUZEUM WYSPIAÑSKIEGO

Dùm, v nìm� je umístìno muzeum,
byl pùvodnì postaven v polovinì 14. století
a pak pìtkrát pøestavìn.

V expozici jsou prezentovány památky
na �ivot a dílo slavného polského malíøe
Stanislawa Wyspiañského. Prohlídku do-
plòují ukázky dal�ích malíøských dìl 19.
a 20. století.

MUZEUM GEOLOGICZNE PAN
GEOLOGICKÉ MUZEUM
POLSKÉ AKADEMIE VÌD

Geologické sbírky byly shroma�ïová-
ny od roku 1866 tehdej�ím Pøírodovìdným
muzeem. Specializované muzeum vzniklo
roku 1954 a od roku 1965 je umístìno ve
zvlá�tní budovì. Ta obsahuje nejvìt�í expo-
zice nerostù v Polsku.

Sbírky minerálù, zkamenìlin zvíøat
a rostlin jsou uspoøádány podle hledisek
regionálních i systematických. V dal�í èásti
jsou prezentovány napøíklad ukázky za-

hranièních minerálù. V muzeu je k vidìní
také nejvìt�í polská sbírka meteoritù
a zkamenìlé kmeny stromù.

KAZIMIERZ
STARÁ HISTORICKÁ ÈTVR�

Kazimìø je  jednou z ètvrtí Krakova.
Le�í jihovýchodnì od Wawelu a je histo-
rickým mìstem �idù, zalo�eným roku
1335 králem Kazimírem Velikým.

�idovské mìsto se bez vìt�ích zmìn
zachovalo od støedovìku dodnes. Z cel-
kového poètu 550 budov této èásti Krakova
je 500 památkovými objekty.

Ve Staré synagoze je Muzeum judaik,
v synagoze Remu�h se konají bohoslu�by.
V sousedství, za �eleznièním pøejezdem,
le�í høbitov Remu�h. Ten je údajnì nejbo-
hat�ím a nejkrásnìj�ím �idovským høbi-
tovem v Evropì. Jihozápadnì od høbitova

Barbakan
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(kirkut) stojí dal�í  synagogy � Vysoká
(Wysoka � ul. Jozefa), Izákova (Izaaka �
ul. Jakuba) a skromná synagoga Kupa (ul.
Kupa). Èinná je synagoga zvaná Tempel
(roh ul. Podbrzezie).

Centrem Kazimìøe je námìstí Wolnica,
v jeho� radnici je umístìno Etnografické
muzeum. Zajímavé jsou i zdej�í kostely
sv. Kateøiny a Bo�ího tìla.

STARA BO¯NICA
STARÁ SYNAGOGA

Synagoga byla zbudována v 15. století,
po 2. svìtové válce byla renovována a pøe-
mìnìna v muzeum.

 Je to pøízemní tmavá ètvercová bu-
dova s pøistavenými kaplemi, která je
nejstar�í polskou památkou �idovské
architektury. Expozice muzea pøibli�uje
historii a kulturu krakovských �idù.

Z vy��í vì�e Mariánského kostela se rozléhá
po mìstì zvuk trubky, na ní� vì�ní hlídka
hraje melodii krakovské znìlky »hejnal«.
Kdysi tato melodie znìla pøi otvírání a zaví-
rání mìstských bran, upozoròovala obyva-
tele mìsta na blí�ící se nebezpeèí nebo pøi
po�áru vyhla�ovala poplach. První zprávy
o troubení z vì�e se dochovaly z roku 1392.
Jedna z legend vypráví, �e v èase jednoho
z tatarských nájezdù spatøil nájezdníky
strá�ce na vì�i a zaèal troubit melodii hej-
nala. Jeden z tatarských bojovníkù po nìm
vystøelil a smrtící støela pøetrhla melodii
v polovinì a ji� nikdy nebyla dokonèena.
Tak je to dodnes a znìlka Krakova konèí
náhle v pùlce taktu.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
ETNOGRAFICKÉ MUZEUM

Muzeum bylo zalo�eno v roce 1901, po
2. svìtové válce se usadilo v radnici a po
její adaptaci tam sídlí dodnes. Jde o rene-
sanèní radnici z 16. století.

Expozice má tøi tematické úseky:
� Hospodaøení na vsi, kde jsou zajímavé

vystavené interiéry venkovských stavení
z oblasti krakovské, podhalaòské a dolno-
saské, kuchynì, øemeslné dílny a lidové
nástroje rùzných regionù Polska.

� Obyèeje a obøady, pøibli�uje lidové
ozdoby a hudební nástroje.

� Lidové umìní, pøedstavuje bohatou
kolekci obrazù na skle, starých øezeb, figu-
rálních úlù, stejnì jako ukázky grafiky,
olejomaleb, døevorytù, ale také domácích
pøedmìtù a keramiky.

Ve wawelských sbírkách si zaslou�í
pozornost jedineèná kolekce tzv. arrasù �
gobelínù Zikmunda Augusta, které byly
zhotoveny podle návrhù vlámských mistrù,
zvlá�tì pak Michaela Coxiena, zvaného
»vlámský Raffael«. Dnes se na Wawelu
nachází 134 arrasù, pøedev�ím s biblickými
motivy.

Na �idovském høbitovì ve ètvrti Kazimìø je
pochován také uèený rabín Moj�í� Isserles,
zvaný Rablù Moses � Remu�h. Byl to syn
zakladatele stejnojmenné synagogy a údajnì
vykonal mnoho zázrakù.

Velký baldachýnový oltáø sv. Stanislava ve
wawelské katedrále postavil v letech 1628 a�
1630 Ital Giovanni Trevano v barokním stylu.
Na oltáøi je støíbrná schránka se svìtcovými
ostatky.
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STØEDISKO TURISTICKÝCH
INFORMACÍ

Adresa: Kraków, ul. Pavia 6
Telefon: 012/22 04 71, 22 60 91
Fax: 03 25 355

ZAMEK KRÓLEWSKI WAWEL
KRÁLOVSKÝ HRAD WAWEL

Adresa: 31 001 Kraków, Wawel 5
Telefon: 012/22 19 50
Umístìní: V ji�ní èásti historického
mìstského jádra Krakova, vstup na
konci ulice Grodzka.
Otevøeno: Úterý, ètvrtek, sobota
9.30�14.30, nedìle 10�15 hodin.

KATEDRA
WAWELSKÁ KATEDRÁLA

Umístìní: V severní èásti wawelského
areálu.
Otevøeno: Èerven a� záøí
pondìlí a� sobota 9�17.30, nedìle
a svátky 12.15�17.30 hodin.
øíjen a� kvìten
pondìlí a� sobota 9�15,
nedìle 12.15�15 hodin.

DZWON ZYGMUNT
ZVON ZIKMUND

Umístìní: V Zikmundovské vì�i, na
severovýchodì pøed sakristií.
Otevøeno: Èerven a� záøí
pondìlí a� sobota 9�17.30, nedìle
a svátky 12.15�17.30 hodin,
øíjen a� kvìten

pondìlí a� sobota 9�15 hodin,
nedìle 12.15�15 hodin.

SMOCZA JAMA
DRAÈÍ JESKYNÌ

Umístìní: Vchod do jeskynì se nachází
v západní èásti wawelského areálu
v sousedství Zlodìjské ba�ty, výstup
pod areálem pevnosti.
Otevøeno: Úterý, ètvrtek, sobota
9.30�14.30, nedìle 10�15 hodin.

SUKIENNICE
Hlavní námìstí
Galerie polského malíøství a øezby

Adresa: Kraków-Stare Miasto,
Rynek G³ówny
Telefon: 012/22 11 66
Umístìní: V centru Hlavního námìstí,
vstup ze strany Památníku Mickiewicze
v jihovýchodní frontì.
Otevøeno: Úterý a� sobota 10�18, nedìle
10�15.30 hodin.

WIE¯A RATUSZOWA
RADNIÈNÍ VÌ�

Adresa: Krakow-Stare Miasto, Rynek
G³ówny

INFO

PL3/I

Zvon Zikmund, který se nachází v Zikmun-
dovské vì�i ve wawelské katedrále, je
pozoruhodným umìleckým dílem. Byl odlit
Hansem Blhamem v roce 1520, a to na pøání
krále Zikmunda I. Starého.
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PL3/II

Umístìní: V západním rohu Hlavního
námìstí.
Otevøeno: 15. 5.�15. 9., úterý, ètvrtek,
pátek 9�14.30, støeda 11�17.30, sobota
9�13.30, nedìle 9�15.30 hodin.

KO�CIÓ£ �W. WOJCIECHA
KOSTEL SV. VOJTÌCHA

Adresa: Kraków-Stare Miasto,
Rynek G³ówny
Umístìní: V ji�ním rohu Hlavního
námìstí.
Otevøeno: Pondìlí a� sobota 9�18,
nedìle 9�15 hodin.

KO�CIÓ£ MARIACKI
MARIÁNSKÝ KOSTEL

Adresa: Kraków-Stare Miasto, Rynek
G³ówny
Umístìní: Ve východním rohu Hlavního
námìstí.
Otevøeno: Pondìlí a� pátek 12�18,
nedìle a svátky 14�18 hodin.
M�e svaté � v 6, 7, 8, 9 a 10 hodin.

PALAC POD KRZYSZTOFORY
Muzeum Historyczne
Historické muzeum

Adresa: Kraków-Stare Miasto, Rynek
G³ówny 35
Telefon: 012/22 99 22, 22 34 60
Umístìní: V severním rohu Hlavního
námìstí.
Otevøeno: Úterý 11�18, støeda a� pátek
9�15, sobota 9�14, nedìle
a svátky 9�16 hodin.

ZBIORY CZARTORYSKICH
SBÍRKY CZARTORYJSKÝCH
Historie Polska, umìlecké øemeslo,
galerie

Adresa: 31 017 Kraków-Stare Miasto,
ul. �w. Jana 19
Telefon: 012/22 55 66
Umístìní: Pøi severním okraji Starého
Mìsta, na rohu s Pijarskou ulicí.
Otevøeno: Úterý a� sobota 10�18, nedìle
10�15.30 hodin.

MUZEUM FARMACJI
LÉKÁRENSKÉ MUZEUM

Adresa: Kraków-Stare Miasto,
ul. Floriañska 25
Telefon: 012/21 92 79
Umístìní: V severovýchodní èásti
Starého Mìsta, na trase Královské cesty.
Otevøeno: Úterý 15�19, støeda a� sobota
11�14 hodin.

DOM JANA MATEJKI
DÙM A MUZEUM JANA MATEJKY

Adresa: Kraków-Stare Miasto,
ul. Floriañska 41
Umístìní: V severovýchodní èásti
Starého Mìsta, na trase Královské cesty.
Otevøeno: Úterý a� ètvrtek, sobota
a nedìle 10�15.30 hod., pátek 10�18 hod.

MUZEUM PRZYRODNICZE
PØÍRODOVÌDNÉ MUZEUM

Adresa: Kraków-Stare Miasto,
ul. S³awkowska 17

INFO
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Telefon: 012/22 59 59
Umístìní: Severnì od Hlavního námìstí.
Otevøeno: Úterý a� nedìle 10�13 hodin,
specializované sbírky po pøedchozí
dohodì s odbornými pracovníky.

KAMIENICA SZO£AYSKICH
Galerie polského malíøství
a døevoøezby 14.�18. století

Adresa: Kraków-Stare Miasto,
pl. Sczepañski 9
Telefon: 012/22 70 21
Umístìní: Severozápadnì od Hlavního
námìstí.
Otevøeno: Pátek a� pondìlí 10�15.30,
úterý 12�17.30 hodin.

COLLEGIUM MAIUS
Muzeum Jagellonské univerzity

Adresa: Kraków-Stare Miasto,
ul. Jagielloñska 15
Telefon: 012/22 05 49, 22 10 33/307
Umístìní: Západnì od Hlavního
námìstí.
Otevøeno: Pondìlí a� pátek 11�15,
sobota 11�14 hodin.

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM

Adresa: Kraków-Stare Miasto,
ul. Senacka 3
Telefon: 012/22 77 61, 22 75 60
Umístìní: Ji�nì od Hlavního námìstí,
západnì od støedu ulice Grodzka.
Expozice jsou zpøístupnìny z ulice
Poselska.

Otevøeno: Pondìlí 9�14, úterý a ètvrtek
13�17, pátek a� nedìle 10�14 hodin.

MUZEUM WYSPIAÑSKIEGO

Adresa: Kraków-Stare Miasto,
ul. Kanoniczna 9
Telefon: 012/22 83 37
Umístìní: Ji�nì od Hlavního námìstí,
severnì od Wawelu.
Otevøeno: Úterý a støeda, pátek a�
nedìle 10�15,
ètvrtek 12�17.30 hodin.

MUZEUM GEOLOGICZNE PAN
GEOLOGICKÉ MUZEUM
POLSKÉ AKADEMIE VÌD

Adresa: Kraków-Stare Miasto,
ul. Senacka 3
Telefon: 012/22 89 20, 22 19 10
Umístìní: Ji�nì od Hlavního námìstí,
severnì od Wawelu.
Otevøeno: Pondìlí, støeda,
pátek 11�13 hodin.

STARA BO¯NICA
STARÁ SYNAGOGA

Adresa: Kraków-Kazimierz,
ul. Szeroka 24
Telefon: 012/22 09 62
Umístìní: Východnì od Wawelu,
v centru Kazimierze, poblí� tøídy
Starowi�lna.
Otevøeno: Støeda, ètvrtek, sobota
a nedìle 9�15, pátek 11�18 hodin,
(zavøeno také první sobotu a nedìli
v mìsíci).

INFO

PL3/III
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MUZEUM ETNOGRAFICZNE
ETNOGRAFICKÉ MUZEUM

Adresa: Kraków-Kazimierz,
ul. Krakowska 46
Telefon: 012/56 56 01
Umístìní: Jihovýchodnì od Wawelu,
v centru dlouhé  hlavní tøídy zvané
Krakowska.
Otevøeno: Úterý 10�18, støeda a� pátek
10�15, sobota a nedìle 10�14 hodin.

Poznámky

INFO

Vladislav Lokýtek z rodu Piastovcù (1260�
1333). Od roku 1275 kní�e Lokýtek dobýval
a sjednocoval jednotlivá polská kní�ectví
a soupeøil o ovládnutí Polska s èeskými
a souèasnì polskými králi Václavem II.
a Václavem III. Roku 1320 byl v Krakovì
korunován za polského krále.

Jagellonci � polská dynastie litevského
pùvodu, která vládla v Polsku v letech
1386�1572. Litevský kní�e Jagello si v roce
1386 vzal za man�elku Hedviku, pøijal
jméno Vladislav a usedl na polský trùn.
Vznikla tak polsko-litevská personální unie.
Toto spojení mìlo zcela zásadní význam
v boji proti Øádu nìmeckých rytíøù, který
byl v roce 1410 pora�en ve slavné bitvì
u Grunwaldu.


