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Nìmecko

QUEDLINBURG 14 D
SACHSEN-ANHALT
SASKO-ANHALTSKO

Staré mìsto Quedlinburg bylo spolu se Zámeckým vrchem
zaøazeno do svìtového seznamu památek UNESCO  v roce 1994.
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Staré mìsto Quedlinburg má je-
dineènì zachovalé støedovìké mìstské
jádro o rozloze 80 hektarù a jeho více ne�
1 200 hrázdìných domù dokumentuje
vývoj hrázdìných staveb bìhem �esti
století.

Mìsto le�í na øece Bode, jihozápadnì
od Magdeburgu. Odedávna mìlo vý-
hodnou polohu na køi�ovatce obchodních
i vojenských cest. S historií mìsta se neroz-
luènì pojí osobnost prvního nìmeckého
krále, kterým byl Jindøich I. Ptáèník (919�
936).

Z karolínské doby zachované sídli�tì
bylo v roce 929 opevnìno a obklopeno
hradbami. Roku 936 zde byl Jindøichem I.
zalo�en klá�ter. Roku 994 propùjèil král
Ota III. abaty�i klá�tera Matyldì mincovní,
celní a tr�ní práva a mìsto se zaèalo rychle
rozvíjet. Ve 13. století bylo na druhém
bøehu øeky zalo�eno zemìdìlské Nové
Mìsto. Obì sídla pak byla v roce 1330
spojena. Roku 1426 se Quedlinburg stal
èlenem hanzy a po  dlouhou dobu patøil
k nejbohat�ím mìstùm v Nìmecku.

Na 1 200 hrázdìných domù je uspoøá-
dáno kolem køivolakých ulièek a rozmìr-
ného námìstí. Nejstar�í hrázdìné stavby

mìsta pocházejí z 15. století.  Je to napøíklad
dùm è. 3 v ulici Wordgasse, který byl
postaven kolem roku 1400 a dnes je v nìm
umístìna muzejní expozice vìnovaná
hrázdìným stavbám. Celkem je mo�no
hrázdìné domy v Quedlinburgu zaøadit
podle typu do pìti skupin. Nejmalebnìj�í
jsou renesanèní domy z období 1530�1630,
napøíklad Alter Klopstock na ulici Stieg.

V centru umístìná radnice (Rathaus)
byla poprvé dokumentována ji� roku 1310
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Zámecká bazilika sv. Serváce

1. Chór.
2. Krypta.
3. Kaple.
4. Boèní loï.
5. Hlavní loï.
6. Boèní loï.
7. Sloupový portál.
8. Severní vì� s románskými základy.
9. Ji�ní vì�.
10. Vchod do dómu a klenotnice.

a poèátkem 17. století pak renesanènì
pøestavìna z pùvodnì gotické stavby. Je
na ní socha Rolanda z roku 1427 � symbol
mìstských práv. Za radnicí stojí trojlodní
pozdnì gotický kostel sv. Benedikta
(Marktkirche St. Benedikti), nedaleko
západnì barokní farní kostel sv. Bla�eje
(St. Blasii) s ranì románskou vì�í. Mezi
významné církevní stavby patøí pozdnì
gotický kostel sv. Jiljí (St. Ägidii) z 15. sto-
letí s výjimeènými oltáøi. Pozoruhodnou
církevní stavbou je èasto pøestavovaný
trojlodní, pùvodnì gotický kostel sv. Mi-
kulá�e (St. Nikolai) na Novém Mìstì.

Nad mìstem se vypíná Zámecký vrch
(Schloßberg) s renesanèním zámkem, mu-
zeem a kostelem sv. Serváce (St. Servatii).
Pøi severním úpatí hradního vrchu stojí
Klopstockùv dùm s literárním muzeem.

Západnì od zámku se zachoval klá�-
terní kostel sv. Wiperta (St. Wiperti), jeho�
poèátky sahají do 10. století. Jeho krypta
pochází z karolínské doby a je nejstar�í
dochovanou architektonickou památkou
v Sasku.
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areálu jsou dvì zahrady. K zámku pøiléhá
románská trojlodní bazilika sv. Serváce.

Interiér: V zámeckém areálu je pøí-
stupna expozice Zámeckého muzea. Podá-
vá pøehled o pravìkých a starovìkých
dìjinách oblasti, o vývoji hradu od dob
pevnosti krále  Jindøicha I. (Heinrich I.) a�
k zámeckému sídlu. Tì�i�tìm sbírek jsou
rukodìlné práce zdej�ích øemeslníkù,
obrazy italských mistrù 16.�19. století,
gotický a renesanèní nábytek.

Vrchol bytové kultury 17. a 18. století
pøedstavují reprezentaèní a obytné pros-

SCHLOSS QUEDLINBURG
ZÁMEK QUEDLINBURG
Schloßmuseum
Zámecké muzeum

Renesanèní zámek pochází z 15.�16.
století. Vznikl na místì pùvodní královské
falce a øí�ského opatství. Po zru�ení opat-
ství r. 1803 pøipadl pruskému státu a r. 1928
mìstu Quedlinburg.

Exteriér: Zámek má tøi nestejnì veliké
trakty. Vedle vstupní vì�e dominuje
zámku pozoruhodný portál. Souèástí

Zámek Quedlinburg

rozmístìní budov kolem roku 1803
1. Brána.
2. Byt dìkana.
3. Klá�terní budovy.
4. Myslivna.
5. Správní budovy.
6. Bývalé probo�tství.
7. Bývalé opatství.

8. Rezidence.
9. Nové opatství.
10. Obytná èást.
11. Bazilika.
12. Bývalý zahradní domek.
13. Zahrada opatství.
14. Zahrada probo�tství.
15. Nádr�.
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tory. Souèástí expozice je také historie
Quedlinburgu.

STIFTSKIRCHE ST. SERVATII
KLÁ�TERNÍ KOSTEL SV. SERVÁCE

Kostel sv. Serváce patøí k významným
románským stavbám. Jeho historie je
svázána se vznikem pùvodního hradu
v 10. století. Král Jindøich I. odkázal hrad
své �enì, královnì Matyldì. Ta zalo�ila

klá�ter, kde se vzdìlávaly neprovdané
dcery �lechtických rodin. Klá�ter mìl vý-
sadní postavení � podléhal jen císaøi a pa-
pe�i. Pod vedením první abaty�e, dcery
Oty I., se stal duchovním a kulturním
centrem a jako takový získal øadu cenných
darù, které nyní patøí mezi poklady støe-
dovìkého sakrálního umìní.

Exteriér: Jedná se o románskou baziliku
se dvìma vì�emi, gotickým chórem a ro-
mánskými boèními apsidami.

Interiér: Bazilika je trojlodní, boèní lodì
jsou od hlavní oddìleny sloupovím. Chór
je díky pøízemní kryptì neobvykle vysoko.
V pøíèných ramenech je ve dvou míst-
nostech uchováván chrámový poklad:
relikviáøe, evangeliáøe a také vázané ko-
berce z 12. století. V kryptì, která se datuje
do období kolem roku 1000, jsou vzácné
románské stropní fresky. Nacházejí se zde
také hrobky krále Jindøicha I. a královny
Matyldy.

1. Hrázdìný dùm z období let 1630�1760.
2. Hrázdìný dùm z období let 1530�1630.
3. Nejstar�í hrázdìný dùm, okolo r. 1400.

Významná data.

922 - Quedlinburg poprvé královským
sídlem.
929 - Hrad z dob karolínských byl roz�íøen
a opevnìn.
986 - Vysvìcení �enského klá�tera.
1110 - Výstavba  kostela sv. Benedikta
(Marktkirche).
1154 - Slavnostní øí�ské shromá�dìní pod
vedením císaøe Barbarossy.
1201 - Zahájení výstavby kostela
sv. Mikulá�e (Nikolaikirche).
1229 - Tøi  mìsta oficiálnì  ustavena: Staré
Mìsto, Nové  Mìsto a Westendorf.
1330 - Spojení Starého a Nového Mìsta.
1426 - Quedlinburg se stal èlenem hanzy.
1525 - Klá�tery  Münzenberg a Wiperti byly
vyplenìny a mni�i vyhnáni.
16. stol. - Pøestavba hradu v renesanèní
zámek.
1641-1642 - Obléhání mìsta �védy.
1676 - Znièení velké èásti mìsta po�áry.
1711 - Náv�tìva prince  Alexeje z Ruska.
1760 - Francouzský generál Stainville obsadil
mìsto .
1779 - Náv�tìva Gustava III., �védského
krále.
1813 - Vyhnání Francouzù ruskými vojáky.
1945 - Obsazení mìsta Amerièany.
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KLOPSTOCKHAUS
DÙM F. G. KLOPSTOCKA
Muzeum literatury

Friedrich Gottlieb Klopstock, básník
a teolog, se narodil ve zdej�ím domì roku
1724. Patøí k zakladatelùm klasické nì-
mecké literatury.

V hrázdìném domì z 16. století se od
roku 1899 nachází Klopstockùv památník.
V expozici je pøedstaven �ivot básníka,
jeho dílo a vliv na zdej�í spoleènost. Poèetný
mobiliáø a drobné umìlecké pøedmìty
podávají obraz o bytové kultuøe 18. století.

STÄNDERBAU
Fachwerkbaumuseum
Muzeum hrázdìných staveb

Tento hrázdìný dùm se dvorem obklo-
peným zdí vznikl kolem roku 1400. Jde
o jeden z nejstar�ích hrázdìných domù
v Nìmecku a vùbec nejstar�í v Quedlin-
burgu. V letech 1966�1969 byl restaurován
a roku 1976 zde bylo zpøístupnìno mu-
zeum.

Expozice pøibli�uje vývoj hrázdìných
staveb od 14. do 19. století na modelech
domù z Quedlinburgu.

LYONEL-FEININGER-GALERIE
GALERIE LYONELA FEININGERA

Nìmecko-americký malíø a grafik
Lyonel Feininger (1871�1956) patøí k umìl-
cùm  »klasické moderny«.

Areál galerie je tvoøen souborem jed-
nopatrových budov z hrázdìného zdiva,
obklopujících vnitøní dvùr. Galerie pøibli-
�uje Feiningerova díla. Sbírky zahrnují

Stavební prvky hrázdìných budov

1. Nosný rám.
2. Zápora.
3. Spodní lo�ný trám.
4. Vzpìrný trám.
5. Výplò.
6. Protivzpìra.

7. Rohová
výztuha.

8. Patní výztuha.
9. Ondøejùv køí�.
10. Vazný  trám,

spodní vazba.

bohatý soubor grafik, ale také døevoøezby,
litografie, akvarely a skicy. Kromì stálé
výstavy se zde poøádají i jiné výstavy
moderního umìní, pøedná�ky i hudební
vystoupení.

WIPERTIKIRCHE
KLÁ�TERNÍ KOSTEL SV. WIPERTA

Stavební poèátky kostela sahají do 10.
století. Pozdìji do�lo k pøestavbám a roz-
�íøení.

Jde o trojlodní románskou baziliku,
ranì goticky roz�íøenou. Chór je doplnìn
bohatým sloupovým portálem. Zdej�í
karolínská trojlodní krypta z 9. století je
nejstar�í dochovanou stavbou v Sasku.
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INFO
SCHLOSS QUEDLINBURG
ZÁMEK QUEDLINBURG
Schloßmuseum
Zámecké muzeum

Adresa: 06484 Quedlinburg,
Schloßberg 1
Telefon: 03946/27 30
Umístìní: V jihozápadní èásti mìsta.
Otevøeno: Kvìten a� záøí, úterý a�
nedìle 10�18 hodin,
øíjen a� duben, úterý a� nedìle
9�17 hodin.

STIFTSKIRCHE ST. SERVATII
KLÁ�TERNÍ KOSTEL SV. SERVÁCE

Adresa: 06484 Quedlinburg,
Schloßberg 9
Telefon: 03946/35 52
Umístìní: Na vrcholu Schloßberg,
u zámku.
Otevøeno: Kvìten a� øíjen, úterý a�
sobota 10�17, nedìle a svátky 12�17,
listopad a� duben, úterý a� sobota
10�16, nedìle a svátky 12�16 hodin.

KLOPSTOCKHAUS
DÙM F. G. KLOPSTOCKA
Muzeum literatury

Adresa: 06484 Quedlinburg,
Schloßberg 12
Telefon: 03946/26 10
Umístìní: Na úpatí zámeckého vrchu
Schloßberg.
Otevøeno: Kvìten a� záøí, úterý a�
nedìle 10�18 hodin,
øíjen a� duben, úterý a� nedìle
9�17 hodin.

STÄNDERBAU
Fachwerkbaumuseum
Muzeum hrázdìných staveb

Adresa: 06484 Quedlinburg,
Wordgasse 3
Telefon: 03946/38 28
Umístìní: V centru mìsta.
Otevøeno: Kvìten a� záøí, pátek a�
støeda 10�18 hodin.

LYONEL-FEININGER-GALERIE
GALERIE LYONELA FEININGERA

Adresa: 06484 Quedlinburg,
Finkenherd 5a
Telefon: 03946/22 38
Umístìní: Pod vrchem Schloßberg.
Otevøeno: Úterý a� nedìle 10�12
a 13�18 hodin.

WIPERTIKIRCHE
KLÁ�TERNÍ KOSTEL SV. WIPERTA

Adresa: 06484 Quedlinburg,
Wiperti Straße
Telefon inf: 03946/28 66
Umístìní: Západnì od vrchu
Schloßberg.
Otevøeno: Na po�ádání v Informacích
Quedlinburg, Markt.

V dobì, kdy Quedlinburg spadal pod pan-
ství Napoleonova mlad�ího bratra Jérôma,
pøi�el zámek o ve�kerý inventáø, proto�e ho
Jérôme prodal v dra�bì. Nìkteré èásti inven-
táøe získaly rodiny z Quedlinburgu a byly
pozdìji vráceny nebo zapùjèeny do
Zámeckého muzea.
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