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Nìmecko

LÜBECK  (LUBEK) 8 D

Ji� pøed 700 lety byl Lübeck  hlavním
mìstem  hanzy a bohatým pøístavem Balt-
ského moøe. Z dob nejvìt�ího rozkvìtu
mìsta se dochovala øada skvìlých pa-
mátek. Mìsto bylo také místem  sòatku
dánského krále Valdemara II. s èeskou
princeznou Markétou, dcerou Pøemysla
Otakara I.

Mìsto Lübeck bylo zalo�eno roku 1143
po vyvrácení Luibice � zdej�ího sídla slo-
vanských Vargù.

Bylo nejstar�ím kolonizaèním mìst-
ským sídlem na Baltu. Po vzniku spolku
hanzovních mìst se Lübeck stal jejich ve-
doucím èlenem. Od roku 1226 se stal svo-
bodným øí�ským mìstem.

 Za 2. svìtové války byla znièena pìtina
historických budov v centru, po válce na-
stala jejich rozsáhlá obnova a mìsto bylo
posléze zaøazeno do seznamu UNESCO
jako významné historické centrum.

Mìsto le�í uprostøed severního pobøe�í
Nìmecka. Jeho oválné historické centrum
je po celém obvodu obklopeno øíèními ra-
meny øeky Trave � Stadt-Trave a Kanal-
Trave, které ve své druhé  polovinì pøebírají
funkci pøístavù a nazývají se Holstenhafen
a na východì Klughafen. Levé západní ra-

meno øeky se rozdvojuje a jeho druhá
vnìj�í èást nese název Stadt-Graben.

18 km severovýchodnì le�í lázeòské
letovisko Travemünde.

Na západním okraji mìstského jádra
stojí pozoruhodná Hol�týnská brána
(Holstentor, 1464�1478) s vì�emi, v nich�
jsou umístìny muzejní expozice. Branou
se projde do Hol�týnské ulice, které
dominuje vì� Petrského kostela (Petri-
kirche, vyhoøel r. 1942), v souèasnosti slou-
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SCHLESWIG-HOLSTEIN
�LESVICKO-HOL�TÝNSKO

Zaøazen roku 1987 do seznamu památek
UNESCO jako ucelený mìstský celek.
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patøí k nejpozoruhodnìj�ím èástem
»Vzkøí�ení Lazara« od J. Tintoretta.

Pøi postupu severnì z centra míjíme na
Königstraße �pitál sv. Ducha (Heiligen-
Geist-Hospital, 13. století), který patøí k jed-
nìm z nejstar�ích bývalých �pitálù.

Východ z mìstského jádra severnì
ohranièuje pozoruhodná pìtipatrová
Hradní brána (Burgtor, 15. století) se zbytky
hradeb. Z ní se vjí�dí na stejnojmenný
most Burgtorbrücke.

Na rohu druhé centrální tøídy Breite
Straße a ulice Engelsgrube stojí �títový
dùm lodnického cechu (Haus der Schif-
fergesellschaft), pozoruhodný tím, �e je
v nìm ji� od roku 1535 restaurace. Proti
nìmu poutá pozornost gotický kostel
sv. Jakuba z 13.�14. století, vybavený nád-
hernými varhanami.

V ji�ní èásti mìstského jádra stojí dal�í
dva gotické kostely: sv. Jiljí (Aegidien-
kirche, 14. století) a biskupský dóm (Dom)
postavený v letech 1173�1341, v nìm� vy-
niká 17 metrù vysoký triumfální køí�.

Mezi obìma kostely stojí v ulici
St. Annen-Straße nìkdej�í klá�ter a dnes
Muzeum svaté Anny (St. Annen-Muse-
um) s expozicí kulturních dìjin.

Nedaleko dómu jsou dal�í dvì muzea:
pøírodovìdné (Naturhistorisches Mu-
seum) a národopisné (Völkerkundemu-
seum), umístìné v bývalé zbrojnici.

MUSEUM BEHNHAUS
MUZEUM V BEHNOVÌ DOMÌ

Objekt v dne�ní podobì vznikl na konci
18. století. Byl postaven pro obchodníka
s vínem a pozdìj�ího starostu Petera Tes-
dorpfa. Obytné prostory upravil v letech
1802�1805 dánský architekt J. Ch. Lillie.

�ící jako rozhledna. Nedaleko vì�e v ulici
Kleine Petersgrube je pøístupno svìto-
známé Muzeum loutkového divadla.

Následuje centrální námìstí Markt
s radnicí (Rathaus), která patøí k nejpù-
sobivìj�ím v Nìmecku. Nejstar�í její køídlo
vzniklo ve 13. století.

Za radnicí stojí obnovený monu-
mentální kostel Panny Marie (Marien-
kirche, 13. století). Stavba patøí nespornì
k pøedním dílùm nìmecké gotiky. Troj-
lodní bazilika má dvì vì�e vysoké 125
metrù.

Za kostelem v ulici Mengstraße stojí
rokokový dùm Buddenbrookových (Bud-
denbrookhaus), známý z románù Thoma-
se Manna, jen� byl 50 let obydlen jeho
rodinou. Dal�ím zajímavým objektem je
nedaleký Schabbelhaus, který patøí k ty-
pickým kupeckým domùm.

Centrem mìsta vedou od severu k jihu
dvì podélné tøídy � Breite Straße a König-
straße. Na druhé z nich � Královské, se
nacházejí dal�í muzea: v klasicistním
Behnovì domì (Behnhaus, 1779�1782)  je
pøístupna sbírka malíøství, sochaøství
a umìleckých øemesel, Drägerhaus podává
pøedstavu o bydlení mì��ana v minulých
stoletích. V gotickém kostele sv. Kateøiny
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Lübeck byl prý pojmenován podle sousední
vesnice Luibice (støedovìký Alt-Lübeck).
Její jméno vzniklo údajnì ze slovanského
adjektiva »lúba« neboli »milá«, pøípadnì
»pøíjemná«, odvozením pomocí pøípony -ica,
to jest »milá ves«. (Jako pøíklad mù�e
poslou�it èeské místní jméno Libice).
Podle jiné hypotézy má místní jméno Lübeck
základ v pojmenování zdej�ích obyvatel �
»Lubici«, ve významu »Lubovi lidé«.
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Lübeck

1. Kostel sv. Jiljí (Aegidienkirche).
2. Behnhaus.
3. Dùm Buddenbrookových
(Buddenbrookhaus).
4. Hradní brána (Burgtor).
5. Dóm.
6. �pitál sv. Ducha (Heiligen-Geist-

Hospital).
7. Hol�týnská brána (Holstentor).
8. Sklad soli (Salzspeicher).
9. Kostel sv. Jakuba (Jakobikirche).
10. Kostel sv. Kateøiny
(Katharinenkirche).
11. Kostel P. Marie (Marienkirche).

12. Radnice (Rathaus).
13. Roßmühle.
14. Zeughaus � bývalá zbrojnice,
národopisné muzeum.
15. Pøírodovìdné muzeum
(Naturhistorisches Museum).
16. Muzeum loutkového divadla

(Museum für Puppentheater).
17. Dùm lodnického cechu
(Schiffergesellschaft).
18. Vì� bývalého kostela sv. Petra
(Petrikirche).
19. Muzeum  sv. Anny (St. Annen-

Museum).
20. Skladi�tì rodiny Mannù (Speicher
der Familie Mann, 18. století).

D8/3
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Exteriér: Behnhaus je jedním z nej-

zajímavìj�ích historických obytných domù
v severním Nìmecku. Jeho fasáda je prv-
ním pøíkladem klasicistní architektury
v Lübecku.

Interiér: V expozici je vystavena sbírka
obrazù, soch a u�itého umìní zejména
místních umìlcù, od dob romantiky do
souèasnosti.

V zahradním køídle jsou k vidìní
nejkrásnìj�í ukázky klasicistního interié-
rového umìní.

MUZEUM  DRÄGERHAUS

Exteriér: Dvoupatrový kupecký dùm.
Interiér: V objektu zùstaly zachovány

slavnostní místnosti z poloviny 18. století.

Horní prostory jsou vìnovány malíøství
19. století, ukázkám obytné kultury, kultur-
ním dìjinám, módì a umìleckým dílùm.
Samostatná expozice pøibli�uje �ivot a
práci bratøí Heinricha a Thomase Mannù.

HOLSTENTOR
HOL�TÝNSKÁ  BRÁNA,
MUZEUM  DÌJIN MÌSTA

Hol�týnská brána byla vybudována
v letech 1464�1478. Symbolizovala nezá-
vislost  a bohatství hanzovního mìsta.

Exteriér: Monumentální tøípatrový
vstupní objekt z èerveného cihlového
zdiva. Je tvoøen dvìma mohutnými vál-
covitými vì�emi, mezi nimi� je bohatì
èlenìný �tít se vstupem.

Interiér: V objektu jsou umístìny  sbírky
vztahující se k dìjinám  mìsta.

Výstavní prostory nabízejí k prohlídce
modely mìsta, z nich� nejstar�í zobrazuje
Lübeck kolem roku 1250, dále modely
jednotlivých domù i lodí. Vystaveny jsou
rovnì� pøedmìty nalezené pøi vykopáv-
kách, zbranì, navigaèní pøístroje, obrazy
a kresby mìsta.

ST. ANNEN-MUSEUM
MUZEUM SVATÉ  ANNY

Muzeum je umístìno v nìkdej�ím
augustiniánském klá�teøe postaveném
v letech 1502�1515. Objekt po reformaci
slou�il jako chudobinec a káznice.

Exteriér: Rozsáhlý klá�terní objekt.
Interiér: K prohlídce je zpøístupnìna

prvotøídní galerie starého umìní.
V klenutých kostelních prostorách jsou

vystavena køes�anská umìlecká díla.

D8/4

Hol�týnská brána
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hanza � pùvodnì skupina cestujících kupcù,
od 12. století název pro spoleènou organizaci
kupcù z rùzných mìst. Od konce 13. století
se hanza zmìnila na spolek témìø 200 mìst.
V èele tohoto spolku stál právì Lübeck.
Hanza usilovala o ovládnutí obchodu
v Baltském a Severním moøi a o obchodní
monopol pro èleny hanzy, který neváhala
prosazovat  i vojensky.
Hlavní obchodní a diplomatické základny
zvané »kontory« mìla hanza v Novgorodu,
Bergenu, Londýnì, Bruggách a Antverpách.
V 15. století zaèal úpadek a rozpad hanzy
v dùsledku nizozemské a anglické
konkurence. Poslední snìm hanzy se konal
v roce 1669. Pouze Brémy, Hamburg
a Lübeck si je�tì i potom uchovaly
politickou a hospodáøskou nezávislost a
ponechaly si titul hanzovních mìst. To se
dodnes projevuje nejen v jejich oficiálním
názvu, ale také tøeba v oznaèení aut.
Poèáteèní písmena registraèních znaèek
automobilù tìchto tøí mìst zaèínají
písmenem "H". HL, HH, HB znamenají tedy
Hansestadt Lübeck, pøípadnì Hansestadt
Hamburg nebo Hansestadt Bremen.

Náv�tìvníkùm je pøedstaven pøehled
zdej�ího støedovìkého umìní od nej-
star�ích plastik z 13. století a� k velkým
køídlovým oltáøùm z 15. a 16. století. Mezi
nejcennìj�í díla patøí v køí�ové chodbì
vápencová socha usmívající se madony
z roku 1410, obraz Utrpení Krista z roku
1491,   pøípadnì malovaný oltáø Luká�ova
bratrstva z roku 1484.

Velmi pozoruhodný je rajský dvùr zdo-
bený sochami.

V horním poschodí muzea jsou vysta-
veny ukázky pøedmìtù bytové kultury od
dob støedovìku do èasù biedermeieru.
Mù�eme si zde prohlédnout pøedmìty
denní potøeby, sbírky støíbra, fajánse a por-
celánu z pozdìj�ích staletí, stejnì jako
ukázky nábytku.

NATURHISTORISCHES  MUSEUM
PØÍRODOVÌDNÉ MUZEUM

Novostavba Pøírodovìdného muzea
byla zbudována v roce 1962, dvacet let po
váleèném znièení pùvodního muzea umís-
tìného v dómu.

Exteriér: Nová budova, v západním
køídle je umístìn archiv mìsta Lübeck,
který patøí k nejstar�ím archivùm v Nì-
mecku. Jeho poèátky se datují rokem 1298.

Interiér: V expozicích jsou vystaveni
savci, zpìvní a vodní ptáci �ijící ve
�lesvicku-Hol�týnsku. Jsou uspoøádáni
podle systematických a ekologických
aspektù.

V akváriích a teráriích je mo�no si
prohlédnout �ijící zvíøata. Jeden sál je
vìnován hmyzu.

Rané dìjiny krajiny mezi Severním
a Baltským  moøem jsou dokumentovány
horninami a zkamenìlinami.

D8/5

�est velkých diorámat pøibli�uje vznik
ní�inných tokù od doby ledové do sou-
èasnosti.

VÖLKERKUNDEMUSEUM
IM ZEUGHAUS
NÁRODOPISNÉ MUZEUM
V BÝVALÉ ZBROJNICI

Budova bývalé zbrojnice, v ní� je umís-
tìno muzeum, byla postavena roku 1594.
Slou�ila nejprve jako sklad vojenského
materiálu, pozdìji zde byly slo�eny zásoby
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obilí a vlny. Byla zde také  policejní stanice.
Muzeum bylo zalo�eno ji� roku 1893.
Pùvodní sbírky zùstaly zachovány.

Exteriér: Rozsáhlý dvoupatrový dùm
z èervených cihel. K boènímu portálu je
pøièlenìna vì�. Vstupní portál zdobí nad
vchodem socha boha války Marta.

Interiér: V pøízemních prostorách
muzea jsou vystaveny sbírky pocházející
z jurt a bazarù støední Asie, z jihu bývalého
Sovìtského svazu. Pozornost upoutá insta-
lace velké jurty, ukázky textilu a keramiky.

Dále prohlídku doplòuje promítání
diapozitivù o islámských památkách ve
støední Asii.

Prostory v prvním patøe slou�í nepravi-
delným výstavám.

KATHARINENKIRCHE
KOSTEL SV. KATEØINY

Kostel sv. Kateøiny byl postaven v letech
1300�1370 jako souèást klá�tera franti�-
kánù, zalo�eného v roce 1225. Mezi kostely
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zdej�ích ètyø bývalých klá�terù je jediným,
který pøeèkal staletí bez vá�nìj�ích zmìn.
Patøil k muzeím ji� na poèátku na�eho
století a od roku 1982 je souèástí Muzea
umìní a kulturních dìjin.

Exteriér: Stavba kostela sv. Kateøiny
patøí k nejvýznamnìj�ím dílùm nìmecké
cihlové architektury. Je vysoká, s jednou
vì�í a  hodnotným západním prùèelím.

Vstoupit do chrámu lze tøemi portály,
nad nimi� jsou v devíti nikách umístìny
plastiky od E. Barlacha a G. Marckse. Jsou
to: �ena ve vìtru, Slepý �ebrák s berlemi,
Zpívající klá�terní �ák, Kristus jako trpitel,
�háø, Panna s dítìtem, Kassandra, Prorok.

Interiér: Nad oltáøním prostorem vy-
niká køí� s Kristem, Marií a Janem, dato-
vaný rokem 1450.

Chór je uzavøen pozdnì gotickou arká-
dou, v jejím� centru dominují hodiny
z roku 1597 s malovaným ciferníkem, po
bocích jsou umístìny obrazy utrpení Krista.
Z gotické doby pochází chórová lavice.

Øada maleb a tapet zdobí boèní lodì
a sloupy. Pozoruhodný je obraz »Vzkøí�ení
Lazara« od J. Tintoretta z roku 1576.

Nejstar�í náhrobní kameny pocházejí
ze 14. století.

 Mezi poèetnými pamìtními tabulemi
vyniká bohatì zdobená mosazná deska
obchodníka a starosty Johanna Lüneburga
(�1461).

MUSEUM  FÜR  PUPPENTHEATER
MUZEUM LOUTKOVÉHO DIVADLA

Muzeum prezentuje sbírky Fritze Feye
juniora.

Exteriér: Muzeum je umístìno ve tøech
navzájem propojených hrázdìných do-
mech.

Lübeck se také nazývá mìstem marcipánu.
Øíká se, �e název »marcipán« pochází
z Benátek a je prý odvozen z »marci panis«,
co� znamená »chléb Markùv«.
Filologové ov�em odvozují toto slovo od
byzantského penízu »mauthaban«, z èeho�
pozdìji vzniklo slovo »marzapane«. Jisté je
ov�em pouze to, �e marcipán má pùvod na
Blízkém východì.
Do Lübecku se starý recept dostal díky
obchodním vztahùm. Ve starých lübeckých
záznamech je marcipán poprvé uvádìn
v roce 1530, ale teprve po roce 1800 získalo
mìsto Lübeck svou povìst pøedního výrobce
marcipánu.
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Interiér: V expozicích jsou prezento-

vány jedny z nejvìt�ích svìtových sbírek
loutek, loutkových jevi��, rekvizit, plakátù
a fla�inetù z období tøí staletí. Je mo�no si
zde prohlédnout více ne� 2 000 exponátù
z Evropy, Asie, Afriky a Èíny.

Pøímo proti muzeu je umístìno Lout-
kové divadlo (Marionetten-Theater), ve
kterém se dennì poøádají pøedstavení pro
dìti v 15.30 hodin, v pátek a sobotu také
pro dospìlé v 19.30 hodin.

HEILIGEN-GEIST-HOSPITAL
�PITÁL  SVATÉHO  DUCHA

První ústav pro zaopatøení starých
a nemocných byl zalo�en radou mìsta
Lübeck roku 1227. Patøil k nejstar�ím
støedovìkým �pitálùm. Nové budovy
�pitálu byly postaveny po roce 1260.

V letech 1973�1976 se v objektech prová-
dìly archeologické výzkumy. V té dobì
zde je�tì �ilo 170 starých lidí, poté do�lo
k renovaci a modernizaci.

Exteriér: Rozsáhlý areál je situovaný
pøibli�nì od západu k východu. V èele
stojí kostel s pozoruhodným prùèelím,
korunovaným pìti vì�emi. Boèní køídla
obklopují malý rajský dvùr.

Interiér: Ústav stále slou�í péèi o staré
a nemocné. Interiér rozsáhlého objektu
obsahuje 81 moderních pokojù urèených
pro staré obèany. V centrálním Dlouhém
domì se konají vánoèní trhy a dal�í  akce.

Pøi náv�tìvì je mo�no si prohlédnout
ukázku instalované svìtnièky a velkou
halu. Na severní vnitøní stìnì chrámu jsou
zobrazeni døívìj�í pøedstavitelé a mece-
ná�i nemocnice.

Nejslavnìj�ím zobrazeným mecená�em
v kostele je kupec Bertram Mornewech.

Architektura  domù v Lübecku

1. Gotika.
2. Renesance.
3. Baroko.
4. Rokoko.
5. Klasicismus.

D8/7
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biskupovi, jeho� svatostánek � dóm � stojí
u øeky.

Exteriér: Trojlodní chrám z èervených
cihel, s prùèelím korunovaným dvìma
ètyøbokými, 125 metrù vysokými vì�emi.
Pøi bombardování roku 1942 vyhoøel a jeho
klenba byla zcela znièena. Délka a vý�ka
chrámu zachovává pomìr 2 : 1, to jest 80
metrù na délku a 40 metrù do vý�ky.

Interiér: Centrum kostela tvoøí monu-
mentální hlavní loï pøecházející v chór
ohranièený arkádou pilíøù. Vyøezávaný
oltáø pochází z 15. století, krucifix je mo-
derní. Bronzová køtitelnice je z roku 1337.

Za chórem je nejvýchodnìj�í èást chrá-
mu, kaple Marientiden, vybavená jedineè-
ným Mariánským oltáøem z roku 1518.
Vnitøní èást oltáøe je vyøezávaná a jsou zde
zobrazeny scény ze �ivota Marie. Z druhé
strany jsou køídla oltáøe zdobena malbami.

Vpravo od chóru v kapli starosty mìsta
(Bürgermeisterkapelle) je umístìna po-
kladnice a pozdnì gotické lavice zdobené
maskami. Vstup zdobí døevìná socha evan-
gelisty sv. Jana s èí�í, z ní� se vine had.

Pøi zaèátku pravé boèní lodi se vstupuje
pískovcovým portálem do kaple Brief, ne-
boli kaple písaøù. V jejím sousedství je Ge-
denkkapelle (Pamìtní kaple) se zvonem
str�eným za bombardování v roce 1942.

Uprostøed levé boèní lodi visí epitaf
radního Füchtinga z roku 1637. Je z èer-
ného, bílého a èerveného mramoru, zdo-
bený figurami a ornamenty z alabastru.

V kapli Totentanz jsou novì instalovány
astronomické hodiny, v sousední prostoøe
visí rytá mosazná deska z roku 1508.

Pravou pøíènou loï zdobí socha Krásné
madony, levou loï pak socha Madony
s hvìzdnou korunou.

Kostel Panny Marie je tøetím nejvìt�ím
v Nìmecku a jeho varhany jsou nejvìt�í

RATHAUS
RADNICE

Radnice byla budována od 13. do 16.
století, ji�ní renesanèní vstup byl pøistavìn
roku 1571. Je to jedna z nejstar�ích a nej-
krásnìj�ích radnic Nìmecka.

Exteriér: Areál tøí budov rozlo�ených
kolem námìstí ve tvaru L zahrnuje archi-
tektonické tvary slohù od gotiky pøes rene-
sanci a� po novogotiku. Portály krajních
èástí jsou smìrem k námìstí zakonèeny
nástavbou vì�ového prùèelí.

Radnici zdobí na v�ech stranách pod-
loubí. Severní budova má novogotickou
fasádu. Nad prùchodem do Breite Straße
je døevìný renesanèní arkýø (1586) a kousek
dál kopie pùvodnì renesanèního schodi�tì
z pískovce. Na ulici Breite Straße je rovnì�
hlavní vchod do radnice.

Interiér: Audienèní sál vyniká �tuky,
má vyøezávaný portál z roku 1573 a deset
obrazù od Torelliho na stìnách.

Zobrazují Svobodu, Milosrdenství,
Spravedlnost, Svornost, Opatrnost, Chy-
trost, Umírnìnost, Mlèenlivost a vedle por-
tálu pak Svobodná umìní a Obchod.

Po monumentálním schodi�ti s histo-
rickými nástìnnými malbami se vystupuje
dále do pøedpokojù Sálu mì��anù. Obsa-
hují dodnes staré obrazy a vybavení.

V Hanzovním sále jsou vystaveny por-
tréty 26 radních z 16. a 17. století.

MARIENKIRCHE
BAZILIKA PANNY MARIE

 Stavba chrámu zaèala ji� pøed rokem
1226 a probíhala více ne� sto let. Kostel byl
postaven na nejvy��ím bodì mìsta
a symbolizoval tak nezávislost obèanù na
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mechanické varhany na svìtì. Mají 8 512
pí��al a 101 registr. Jeho architektonické
øe�ení bylo pozdìji vzorem pøi budování
mnoha dal�ích kostelù období gotiky.

JAKOBIKIRCHE
KOSTEL SV. JAKUBA

Kostel byl dokonèen roku 1334 a stal se
chrámem lodníkù a moøeplavcù. Za války
zùstal nepo�kozen. V letech 1964�1965
byl renovován.

Exteriér: Jde o trojlodní gotický chrám
z èervených cihel, se ètyøbokou vì�í.

Interiér: Chrámu vévodí vysoká cen-
trální loï. Na pilíøích se dochovaly ná-
stìnné malby ze 14. století. Pozdnì barokní
oltáø pochází z roku 1717, kazatelna je
datována rokem 1668. Køtitelnice pochází
z roku 1466 a je nesena tøemi andìly. V kos-
tele jsou dvoje varhany, oboje z 16. století.
V severní vì�ní kapli je umístìn obraz lod-
ního kazatele Hoyera. Le�í zde také
záchranný èlun ze �kolní plachetnice
Pamír, která ztroskotala roku 1957. Kaple
je tak místem vzpomínek na v�echny
námoøníky, kteøí se ji� z moøe nevrátili.

SCHIFFERGESELLSCHAFT
DÙM LODNICKÉHO CECHU

 Shroma�ïovací dùm námoøníkù byl
vybudován roku 1535.

Exteriér: Cihlový dùm nezamìnitelnì
oznaèený mosaznou plachetnicí na �títu.

Interiér: V restauraci se zachovalo døe-
vìné oblo�ení a malované stropy, pod
kterými visí modely lodí, lodní lampy
a lucerny. Tento jedineènì zachovaný ce-
chovní dùm je dnes proslulou hospodou.

Èasová osa významných událostí.

D8/9

11.-12. stol. - Starý Lübeck je panským
sídlem slovanských kní�at.
1066 - Povstání Slovanù proti misionáøùm.
1125-1190 - císaø Fridrich I. Barbarossa.
1143 - Hrabì Adolf II. z Holsteinu zakládá
kupeckou osadu na poloostrovì Buku,
pøedchùdce dne�ního Lübecku.
1159 - Heinrich der Löwe znovu zakládá po
po�áru Lübeck.
1160 - Lübeck se stává sídlem biskupa.
Kupci v Gotlandu se sjednocují a vzniká
pøedchùdce hanzy.
1173 - Polo�ení základního kamene dómu
v Lübecku.
1181 - Císaø Barbarossa udìluje Lübecku
obchodní privilegia.
1212-1250 - Císaø Fridrich II.
1226 - Fridrich II. ustavil Lübeck jako
svobodné øí�ské mìsto.
kolem 1230 - Zaèíná se stavìt lübecká
radnice.
1241 - Lübeck spoleènì s Hamburkem
buduje poèátek hanzy.
1276 - Jako stavební materiál je v Lübecku
pøedepsána pálená cihla.
1329 - Lübeck získává Travemünde.
1350 - Je dokonèen Mariánský kostel v Lü-
becku, v Möllnu zemøel Till Eulenspiegel.
1359-1683 - Doba rozkvìtu Möllnu pod
lübeckým panstvím, zaji�tìní solné stezky
a pozdìji kanálu.
1370 - Mír ze Stralsundu, vrchol hanzovní
moci.
1375 - Císaø Karel IV. nav�tívil Lübeck.
16. stol - Klesá význam obchodu v Baltském
moøi.
1630 - Poslední dny hanzy.
1648 - Starosta Gloxin zaji��uje suverenitu
Lübecku na vestfálském mírovém kongresu.
1805 - Lübeck ztrácí postavení øí�ského
mìsta.
1942 - Letecký nálet na starý Lübeck, tì�ce je
po�kozen dóm, kostely i domy.
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INFO
MUSEUM BEHNHAUS
MUZEUM V BEHNOVÌ DOMÌ

Adresa: 2400 Lübeck, Königstraße 11
Telefon: 0451/12 24 148
Umístìní: V centru mìsta, na hlavní
tøídì, severnì od radnice.
Otevøeno: Duben a� záøí (úterý
a� nedìle 10�17), øíjen a� bøezen (úterý
a� nedìle 10�16 hodin).

MUZEUM DRÄGERHAUS

Adresa: 2400 Lübeck, Königstraße 9
Telefon: 0451/12 24 148
Umístìní: V centru mìsta, na hlavní
tøídì, severnì od radnice.
Otevøeno: Duben a� záøí (úterý a�
nedìle 10�17), øíjen a� bøezen (úterý
a� nedìle 10�16 hodin).

HOLSTENTOR
HOL�TÝNSKÁ BRÁNA,
MUZEUM DÌJIN  MÌSTA

Adresa: 2400 Lübeck, Holstentorplatz
Telefon: 0451/12 24 129
Umístìní: Vstupní brána uprostøed
západního okraje  jádra mìsta.
Otevøeno: Duben a� záøí (úterý
a� nedìle 10�17), øíjen a� bøezen (úterý
a� nedìle 10�16 hodin).

ST. ANNEN-MUSEUM
MUZEUM  SV. ANNY

Adresa: 2400 Lübeck,
 St. Annenstraße 15
Telefon: 0451 /12 24 137

Umístìní: V jihovýchodní èásti
mìstského historického jádra.
Otevøeno: Duben a� záøí (úterý
a� nedìle 10�17), øíjen a� bøezen (úterý
a� nedìle 10�16 hodin).

NATURHISTORISCHES  MUSEUM
PØÍRODOVÌDNÉ MUZEUM

Adresa: 2400 Lübeck, Musterbahn 8
Telefon: 0451/12 24 122
Umístìní: Na jihu historického jádra
mìsta, nedaleko dómu a proti zálivu
Mühlenteich. Novostavba postavená
v roce 1962.
Otevøeno: Duben a� záøí (úterý
a� nedìle 10�17), øíjen a� bøezen (úterý
a� nedìle 10�16 hodin).

ZEUGHAUS,
VÖLKERKUNDEMUSEUM
NÁRODOPISNÉ MUZEUM
V BÝVALÉ ZBROJNICI

Adresa: 2400 Lübeck,
Großer Bauhof  14
Telefon: 0451/12 24 342
Umístìní: V ji�ní èásti mìstského
historického jádra, vedle dómu.
Otevøeno: Úterý a� pátek, 10�16 hod.

KATHARINENKIRCHE
KOSTEL SV. KATEØINY

Adresa: 2400 Lübeck, Königstraße
telefon: 0451/12 24 342
Umístìní: V centru mìstského jádra,
na rohu ústøední tøídy Königstraße
a Glockengießerstraße.

D8/I
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Otevøeno: Duben a� záøí, úterý
a� nedìle 10�13 a 14�17 hodin.

MUSEUM  FÜR  PUPPENTHEATER
MUZEUM LOUTKOVÉHO DIVADLA

Adresa: 2400 Lübeck, Kleine
Petersgrube 4�6
Telefon: 0451/78 626
Umístìní: Na západním okraji
mìstského jádra, nedaleko Hol�týnské
brány a Petrského kostela.
Otevøeno: Dennì 9.30�22 hodin.

HEILIGEN-GEIST-HOSPITAL
�PITÁL  SV. DUCHA

Adresa: 2400 Lübeck, Koberg
Umístìní: V severní èásti mìstského
jádra.
Otevøeno: Pøístupný pouze na
po�ádání.

RATHAUS
RADNICE

Adresa: 2400 Lübeck,
Markt
Umístìní: V centru na severní
a východní stranì námìstí.

MARIENKIRCHE
BAZILIKA PANNY MARIE

Adresa: 2400 Lübeck,
 Schlüsselbuden
Umístìní: V centru mìsta, severnì vedle
námìstí  Markt.

Otevøeno: Dennì 9�18 hodin.
DOM
DÓM

Adresa: 2400 Lübeck, Domkirchhof
Umístìní:   Pøi ji�ním okraji mìstského
historického  jádra.
Otevøeno: Dennì 10�18 hodin.

JAKOBIKIRCHE
KOSTEL SV. JAKUBA

Adresa: 2400 Lübeck, Breite Straße
Umístìní:  V severní èásti mìstského
jádra.
Otevøeno: Úterý a� nedìle 10�18 hodin.

SCHIFFERGESELLSCHAFT
DÙM LODNICKÉHO CECHU

Adresa: 2400 Lübeck, Breite Strasse 2
Umístìní: V severní èásti mìstského
jádra, proti kostelu sv. Jakuba, na rohu
ulice Engelsgrube.

INFO

D8/II

Poznámky
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