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LORSCH 10 D

Starý klá�ter v Lorsch  je pozoruhodná
památka karolínské doby s jedineènou,
více ne� 1 200 let starou a zachovanou
vstupní Královskou halou.  Ta pøipomíná
dobu, kdy dvùr císaøe Karla Velikého byl
jedním z hlavních kulturních a mocen-
ských støedisek pøedrománské Evropy.

Lorsch je men�í mìsto s pøibli�nì de-
seti tisíci obyvateli. Proslulo areálem klá�-
tera a klá�terním parkem. Le�í nedaleko
Mannheimu, v centru jihozápadní èásti
Nìmecka.

Mimo klá�ter patøí ke zdej�ím zajíma-
vostem pøedev�ím na námìstí Marktplatz
stojící pìkná hrázdìná radnice s vì�í,
postavená roku 1715. V jejím sále Nibe-
lungù se konají koncerty.

Na severovýchodním konci nedalekého
Benediktinského námìstí (Benediktiner-
platz) se nachází muzejní centrum, v nìm�
je umístìna expozice  lidové kultury, expo-
zice o historii klá�tera a Muzeum tabáku.

Velmi zachovalé jsou také hrázdìné
domy øemeslníkù na námìstí a v jeho blíz-
kém okolí.

Hlavní pozoruhodností v mìsteèku
Lorsch jsou ov�em pozùstatky  starého
opatství a klá�tera.
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KLOSTER  LORSCH
BÝVALÉ OPATSTVÍ A KLÁ�TER
ALTENMÜNSTER

Roku 760 daroval Cancor, purkrabí
hornorýnské �upy, arcibiskupovi usedlost
Lauresham (Lorsch) pro zøízení benedik-
tinského klá�tera. Do nìj se pøestìhovali
mni�i opata Chrodeganga, arcibiskupa
z Metzu.

HESSEN
HESENSKO

Bývalé opatství Lorsch a bývalý klá�ter Altenmünster
byly zahrnuty do seznamu památek UNESCO v roce 1991.

Nìmecko
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Zbytky staveb, které vidíme dnes, pa-
tøily u� k novìj�ímu klá�teru zalo�enému
roku 767. Je to pøedev�ím Královská hala,
nebo také brána (Königshalle), a zbytky
tzv. pøedního kostela. Hlavní klá�terní kos-
tel zcela zanikl. Z doby po tøicetileté válce
pochází tzv. Kurfiøtský dùm � lovecký zá-
meèek kurfiøta Lothara Franze postavený
na starých základech. Ostatní klá�terní
stavby se témìø rozpadly.

Královská hala je nejcennìj�í zacho-
vanou památkou. Tato pozoruhodná dvou-
patrová stavba je unikátní smìsí helénsko-
øímského, køes�anského, orientálního
a germánského stavebního slohu.

Nejspodnìj�í její èásti jsou helénsko-
øímské. Mozaiková výzdoba vnìj�ích zdí
má islámský charakter. Vstupní oblouky
jsou ranì køes�anské: jsou stejnì velké
a symbolizují tak trojjedinost Boha, na roz-
díl od øímských triumfálních obloukù,
které mají prostøední vstup v�dy vìt�í ne�
oba boèní.

V architektuøe Královské haly se tak
spojily vlivy v�ech rozvinutých kultur
pøedrománské doby. Pozdìji sice do�lo ke
stavebním úpravám, napøíklad roku 1697
a také roku 1842, kdy byla pøi stavbì sil-
nice str�ena severní vì�, ale ta byla opìt
postavena pøi renovaci roku 1935. Pùvodní
styl stavby zùstal zachován, i kdy� jen zá-
zrakem. Na konci 18. století ji� byla Krá-
lovská hala urèena k demolici a z jejích
kamenù mìl být postaven kostel. Za tím
úèelem byla vydra�ena a prodána. K de-
molici v�ak vzhledem k neklidným váleè-
ným èasùm nedo�lo.

Interiér: V horním poschodí Königs-
halle se nacházejí drahocenné karolínské
a gotické nástìnné malby a fragment vel-
kého øímského reliéfu. Karolínské malby
pøipomínají nástìnné malby z Pompejí.
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Významná data.

760-764 -  Zalo�ení pùvodního opatství
Altenmünster.
765 - Opatství v Lorsch byly pøedány
relikvie sv. Nazaria, øímského muèedníka.
767 - Thuringbert, bratr zakladatele opatství,
polo�il 600 metrù od pùvodního klá�tera
základy pro nový klá�ter.
772 - Klá�ter byl postaven pod zá�titou císaøe
Karla Velikého a opatství se stalo královskou
falcí.
774 - Arcibiskup zasvìtil nový kostel
za pøítomnosti Karla Velikého svatému
Petru, Pavlu a Nazariovi.
konec 9. století - Roste význam klá�tera.
876 - V klá�teøe byly ulo�eny ostatky krále
Ludvíka Nìmeckého, pozdìji i dal�ích
panovníkù.
1090 - Klá�ter byl znièen po�árem.
1232 - Pøevod klá�tera na arcibiskupa
z Meinzu, mni�i vyhnáni. Karolín�tí králové,
kteøí klá�ter podporovali, vymøeli, noví
panovníci mìli své klá�tery.
1621 - Klá�ter zapálen vojáky za tøicetileté
války. Z klá�tera se pak stal lovecký
zámeèek.
1697 - Královská hala pøestavìna, ale vìt�ina
klá�terních staveb se rozpadla.
1927 - Byly zahájeny vykopávky
a restaurování areálu.
1996 - Zakonèení restaurátorských prací
v Královské hale.

Bìhem nìkolika následujících let da-
roval �upan opatství i dal�í usedlosti. Tento
první klá�ter stál na místì zvaném »Insel-
kloster«, pozdìji »Aldenmunster« nebo
»Altenmünster«.

Exteriér: Z tohoto pùvodního klá�tera
je znám pouze pùdorys základù staveb.
Byly seskupeny kolem ètvercového dvora,
na jeho� ji�ní stranì stál jednolodní kostel.
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Tyto prostory slou�ily také jako kaple,
na východní stranì jsou patrné stopy po
oltáøi.

Pøední kostel (Vorkirche) mìl rovnì�
pohnutou historii.

Po po�áru klá�tera roku 1090 byl znovu
vystavìn a dostal plochou døevìnou støe-
chu. Po dal�ím po�áru roku 1621 slou�il
jako farní kostel. Pozdìji se z nìj ale stal
postupnì sklad ovoce, ko�elu�na a skla-
di�tì tabáku. Z nádherné stavby zbylo jen
lapidárium s kamenickými pracemi.

V pøízemí Kurfiøtského domu (Kur-
fürstliches Haus) lze zhlédnout expozici
pøipomínající slavnou minulost klá�tera.

MUSEUMSZENTRUM LORSCH
MUZEJNÍ STØEDISKO LORSCH

Muzejní centrum bylo zøízeno na jaøe
roku 1994 a postupnì jsou zde  zpøístupòo-
vány expozice.

Interiér: Cílem muzejní expozice je
pøiblí�it náv�tìvníkùm historické události
církevní, kulturní a po urèitou dobu také
politické metropole Lorsch od jejích po-
èátkù v 9. století.

Vstupní èást informuje o historii franské
øí�e a o mni�ích usazených ve zdej�ím
klá�teøe. Mimo jiné obsahuje také rozmìrné
modely s názorným zobrazením �ivota
místního lidu.

Druhý úsek je vìnován modelùm nej-
významnìj�ích typù církevní architektury
od jednoduché kaple a� k výstavným
chrámùm.

Dal�í èást pøedstavuje umìlecká díla
zamìøená k církevní problematice v ra-
ném støedovìku. Vystaveny jsou drobné
plastiky, díla ze slonoviny, ozdoby a kni�ní
kresby formou originálù, kopií a fotografií

Královská hala v Lorsch

prací nejvýznamnìj�ích a nejslavnìj�ích
evropských umìlcù.

Ètvrtá èást je instalací místnosti støedo-
vìkého písaøe, pøedstavující jeho �ivot.
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INFO
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prohlídky s prùvodcem po pøedchozí
domluvì.

MUSEUMSZENTRUM LORSCH
MUZEJNÍ STØEDISKO LORSCH

Adresa: 6143 Lorsch, Benediktinerplatz
Umístìní: V bezprostøedním sousedství
Královské haly, v bývalém klá�terním
objektu.

KLOSTER  LORSCH
BÝVALÉ OPATSTVÍ A KLÁ�TER
ALTENMÜNSTER

Adresa:  6143 Lorsch,  Nibelungen-
straße  32
Telefon: 06251/51 446
Umístìní: V parku, východnì od støedu
mìsta.
Otevøeno: Úterý a� nedìle 10�12 a 13�
16.30 hodin. V sobotu, nedìli a svátky

1. Klá�ter a klá�terní park. 4.Tr�ní námìstí (Marktplatz).
2. Benediktinské námìstí. 5. Katolický kostel.
3. Evangelický kostel. 6. Námìstí císaøe Viléma.

.
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