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Rezidence bavorských arcibiskupù.
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Würzburg je nejen køi�ovatkou øady
cest vedoucích napøíè Nìmeckem, ale je
to také mìsto s mnoha historickými pa-
mátkami, vèetnì zvlá�tì výstavné a pozo-
ruhodné barokní rezidence bavorských
arcibiskupù.

Würzburg najdeme na severu Bavorska.
Jeho historie sahá a� do keltských dob.
V 6. století vznikl na bøehu Mohanu (Main)
franský vévodský dvùr a kolem roku 742
zde bylo zalo�eno biskupství, které mìlo
od roku 1120 postavení vévodství. V roce
1030 obdr�el Würzburg mìstská práva.
Císaø Fridrich Barbarossa pový�il zdej�í
biskupy na vévody, co� bylo základem
toho, �e se mìsto stalo v následujících sta-
letích kulturním centrem Evropy.  Dnes je
Würzburg pøedev�ím mìstem význam-
ných historických památek.

Souèasné mìsto le�í na obou bøezích
øeky Mohanu. Jeho historické jádro se na-
chází na pravém bøehu a má pùlkruhový
pùdorys. Ten je obklopen pásem krásných
parkù rozkládajících se  na místì bývalých
mìstských hradeb. Støed mìsta spojuje
s levým bøehem Starý mohanský most
(Alte Mainbrücke), vyzdobený dvanácti
barokními sochami pocházejícími z 15.�

Mìsto s barokním architektonickým klenotem � rezidencí bavorských
arcibiskupù, která byla zahrnuta do seznamu UNESCO v roce 1981.

BAYERN
BAVORSKO

16. století. Patøí zcela jistì k nejkrásnìj�ím
v Nìmecku. Nejvýznamnìj�ími památ-
kami mìsta jsou pøedev�ím: v seznamu
UNESCO zapsaná Rezidence, dále pevnost
Marienberg (na stejnojmenném kopci nad
levým bøehem øeky), dóm  sv. Kiliána �
nejvýznamnìj�í dílo nìmeckého staveb-
ního umìní 11. a 12. století � a nedaleká
románská bazilika Neumünster (oba kos-
tely stojí v centru mìstského jádra).

Na levém bøehu øeky Mohanu se pod
pevností rozkládá dal�í románská bazi-
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Würzburg � centrum mìsta
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9. Juliùv �pitál (Juliusspital) byl zalo�en
v 16. století princem Juliem jako sociální
zaøízení. Pozoruhodné je zahradní køídlo
s rokokovou lékárnou a barokní fontána
v parku.
10. Mì��anský �pitál (Bürgerspital) je ba-
roknì pøestavìná stavba, její� souèástí je
také gotický kostel a zvonková hra.
11. Kostel Don-Bosco � na jeho místì byl
pùvodnì irský klá�ter.
12. Kostel Deutschhaus � ranì gotický ko-
stel s ornamentálními skulpturami.
13. Kostel sv. Burkarda (Burkardkirche) �
románsko-gotická bazilika na úpatí Ma-
rienbergu ukrývá gotické sochy a barokní
oltáø.
14. Franti�kánský kostel � pochází z 13. sto-
letí.
15. Kostel sv. Petra (Peterskirche) � byl po-
staven v 18. století na místì románského
kostela, z nìho� zùstaly dvì vì�e. Má bo-
hatì zdobenou rokokovou kazatelnu.
16. Kostel sv. Gertrauda pochází ze 17. sto-
letí, ale má moderní interiér.
17. Kongresové centrum.
18. Nádra�í.
19. Most (Friedensbrücke).
20. Most (Brücke der Dt. Einheit).
21. Most (Ludwigsbrücke)
22. Karmelitánský kostel (Karmelitenkir-
che).
23. Kostel sv. Augustina (Augustinerkir-
che).
24. Kostel sv. Michala (Michaelskirche).
25. Kostel sv. �tìpána (St. Stephan).
26. Nová univerzita (Neue Universität).
27. Po�ta.
28. Tr�i�tì.
29. Pøístavi�tì.
30. Stará univerzita (Alte Universität).
31. Policie.
32. Talavera.

Legenda k mapì
1. Rezidence (Residenz,  18. stol.) je  za-
psaná do seznamu UNESCO jako jedna
z nejzdaøilej�ích barokních staveb. Cenné
je pøedev�ím její monumentální schodi�tì,
dvorní kostel (Hofkirche) a Císaøský sál
(Kaisersaal). Rezidenci obklopuje dvorní
zahrada (Hofgarten) z let 1770�1780.
2. Pevnost Marienberg (Festung Marien-
berg) � pùvodní pevnost z 10.�11. století
byla na pøelomu 16. a 17. století pøestavìna
na renesanèní palác a pozdìji na barokní
pevnost. Ve zdej�ích muzeích jsou ucho-
vány kolekce franského umìní a památky
na 1 200 let historie Würzburgu.
3. Dóm sv. Kiliána (Kiliansdom) � pù-
vodnì románská stavba, která byla upra-
vována nejprve v gotickém a pozdìji
v barokním stylu. Roku 1945 byla  znièena
a exteriér byl pøi opravách pøestavìn,
vèetnì portálu.
4. Nový chrám (Neumünster) se dvìma
chóry. Pùvodnì románská bazilika byla
postavena na hrobu sv. Kiliána, pozdìji
byla obohacena o gotické a barokní prvky.
Její interiér je bohatì vyzdoben.
5. Starý mohanský most (Alte Main-
brücke) pochází z 15. století. V 18. století
byl vyzdoben sochami svatých.
6. Radnice a její vì� »Grafeneckart« � pù-
vodnì sídlo biskupského správce bylo nì-
kolikrát roz�íøeno a od r. 1316 slou�ilo
jako radnice. Vì� je vysoká pøes 55 metrù,
pøed ní stojí barokní fontána.
7. Kaple P. Marie (Marienkapelle) �  troj-
lodní pozdnì gotický kostel uchovává øadu
hrobek a bohaté ornamentální skulptury.
Typické jsou napøíklad portálové sochy
Adama a Evy.
8. Starý jeøáb (Alter Kranen) je památkou
na doby, kdy Würzburg býval pøístavním
mìstem. Pochází z 18. století.
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Eckertem. Nedaleko ní le�í novobarokní
Nová univerzita. Radnice je tvoøena kom-
plexem budov z 13.�19. století, její základy
pocházejí z roku okolo 1200, pestré barvy
fasád jsou ze století �estnáctého.

Do vý�e 55 metrù se zvedá nad mìsto
také radnièní vì�.

RESIDENZ
ARCIBISKUPSKÁ  REZIDENCE

Würzburská Rezidence je jednou
z nejzdaøilej�ích barokních staveb Nì-
mecka a patøí urèitì k nejpozoruhodnìj�ím
evropským zámkùm. K jejím nejcennìj�ím
prostorám nále�í monumentální vstupní
schodi�tì, dvorní chrám a Císaøský sál.

Rezidence je vrcholným dílem význam-
ného barokního stavitele B. Neumanna.
Podle jeho plánù byla vybudována v letech
1719�1744. Pozdìji spolupracovali na je-
jím  dokonèení dal�í slavní architekti. Nì-
které èásti rezidence byly znièeny za 2. svì-
tové války a pozdìji postupnì opravovány
(zrcadlový kabinet napøíklad v roce 1987).

Dvorní zahrada v okolí pochází z let
1770�1780.

Exteriér: Stavbu tvoøí rozsáhlý komplex
stejnì vysokých patrových budov. Obdél-
níkový pùdorys s rozmìry asi 160 x 90 me-
trù je na jedné z del�ích stran pøeru�en
velkým dvorem � Ehrenhof. Pøed areálem
stojí pozoruhodná ka�na Frankoniabrun-
nen, zdobená sochami.

Budovy jsou vzájemnì propojeny ve
tøech del�ích a ètyøech krat�ích øadách. Na
ka�dé stranì jsou budovami uzavøeny dal�í
dva vnitøní dvory.

Dlouhou východní a krat�í ji�ní, boèní
stranu areálu, obklopuje rozsáhlý park
a dvorní zahrady, jejich� celková �íøe pøe-

lika. Je to kostel sv. Burkarda (St. Burkard)
s pozdnì gotickými pøístavbami.

Mìstské panoráma obohacuje øada
dal�ích  kostelù: Deutschhauskirche, Fran-
ziskanerkirche, Marienkapelle � v�echny
z rané a� pozdní gotiky. Karmelitenkirche,
Stift Haug, St. Peter, Augustinerkirche
a St. Stephan jsou díla ve slohu barokním,
pøípadnì v dal�ích slozích.

Nav�tívit mù�eme i novodobé kostely
z 20. století, napøíklad St. Alfons nebo
St. Johannis.

Jedineènou památkou je Stará univer-
zita, situovaná v komplexu renesanèních
budov. Byla zalo�ena roku 1582 Juliem

baroko, barok � sloh uplatòující se v evrop-
ském umìní od konce 16. do sklonku
18. století. Vznikl v Itálii a postupnì se
roz�íøil po celé Evropì a latinskoamerické
oblasti. Pronikl do v�ech umìleckých
i �ivotních projevù a je èasto pova�ován za
poslední evropský univerzální sloh.
V architektuøe se barok vyznaèoval prohnu-
tými plastickými formami, køivkami
a slo�itými prostorovými kompozicemi
s výrazným uplatnìním svìtla.
Pùvod názvu barok, baroko není zcela jasný.
Nìkdy se odvozuje od øeckého pojmu
»báros«, jen� znamená »tíhu«, »hojnost«
a bezpochyby tím nará�í na pøemíru dekoru
typickou pro tento styl.
Jiná verze se kloní k názoru, �e jde o portu-
galské slovo »barroco«, kterým klenotníci
oznaèovali velké perly nepravidelných
tvarù, pøípadnì o �panìlské názvy tìchto
perel: »barrueco« nebo »berrueco«. Dal�ích
verzí týkajících se pùvodu jména baroko je
je�tì øada. Skuteèností zùstává, �e adjektiva
»barokní« u�ívali v 18. století autoøi
klasicistických pojednání jako synonyma pro
»smì�ný« a »pøemr�tìný«.
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Významná data.
okolo 1000 pø.n.l. - Keltské osídlení.
okolo 100 pø.n.l. - Frankové útoèí na oblast
kolem Mohanu.
okolo 650 - Franské vévodství.
689 - Muèednická smrt irského misionáøe
Kiliána.
741-742 - Svatý Bonifác zakládá biskupství
Würzburg. Prvním biskupem se stal
sv. Burkard.
788 - výstavba dómu a jeho vysvìcení za
pøítomnosti císaøe Karla Velikého.
okolo 1000 - Mìsto bylo opevnìno.
1030 - Würzburgu byla udìlena mìstská
práva.
1133 - První kamenný most pøes øeku
Mohan.
1168 - Císaø Fridrich Barbarossa potvrzuje
pový�ení biskupù na vévody.
1188 - Zasvìcení dómu.
1201 - Zalo�ení pevnosti.
1401 - Zalo�ení první univerzity.
1481 - První tisk knihy ve Würzburgu.
1518 - Martin Luther hostem v augustini-
ánském klá�teøe.
1631 - �védský král Gustav Adolf dobyl
Würzburg.
1649 - Nové opevnìní mìsta a pevnosti
s ba�tami.
1720 - Zalo�ení Rezidence.
1796 - Pøepadení francouzskými
revoluèními vojsky.
1804 - Zalo�ení divadla.
1806 - Napoleon ve Würzburgu.
1833 - Richard Wagner pracuje ve zdej�ím
divadle.
1841 - První parní loï na Mohanu.
1856-1866 - Zru�ení opevnìní mìsta.
1922 - První Mozartùv festival.
1945 - Velké �kody pøi bombardování
mìsta.
1967-1968 - Výstavba nové synagogy.
1973 - Würzburgu byla udìlena Cena
Evropy.

sahuje 400 metrù. Východní zahrada za
Rezidencí je uprostøed zdobena kruhovou
kompozicí s fontánou. V zadní èásti ji�ní
zahrady je postavena rozsáhlá oran�erie
a od ní východnì le�í dal�í zahrada se
skleníky.

Celý areál je obohacen øadou pozoru-
hodných barokních plastik a kovaných
bran.

Interiér: V interiéru Rezidence se na-
chází pìt velkých sálù, více ne� tøi sta po-
kojù a jeden kostel. Ve sklepních prostorách
vytvoøili �lechtiètí biskupové místo pro
uskladnìní 1,4 milionu litrù vína.

Slavný vstupní dùm má nad mramo-
rovým schodi�tìm jedineènou stropní
fresku o plo�e 750 m2, vytvoøenou v roce
1753 G. B. Tiepolem. Freska zobrazuje
ètyøi svìtadíly (Evropu, Asii, Afriku a Ame-
riku) formou alegorie postav a u�itkových
zvíøat.

Následuje Bílý sál (Weißersaal) s po-
zoruhodnými �tuky a Císaøský sál, v nìm�
vrcholí prohlídka vstupního domu so-
chami, freskami, obrazy, køi��álovými lu-
stry a stìnami èlenìnými mramorovými
sloupy. Stropní malba pøedstavuje boha
Apollona, pøijí�dìjícího na sluneèním voze
s Beatricí z Burgundska. Dal�í malby
v klenbì pod stropem zobrazují významné
události dìjin.

Prohlídka pokraèuje do ji�ního køídla
císaøských pokojù (Kaiserzimmer), které
spolu se severním køídlem Rezidence pøed-
stavují jedineèný, 165 metrù dlouhý pro-
storný areál.

Z Císaøského sálu vstupujeme pøedpo-
kojem zdobeným starými koberci do au-
dienèního pokoje.  K jeho vybavení patøí
ètyøi bruselské nástìnné obrazové koberce
z doby kolem roku 1700, zobrazující scény
ze �ivota Alexandra Velikého. Následuje
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lo�nice neboli Benátský pokoj (Venezia-
nisches Zimmer). Zdi jsou tady zdobeny
gobelíny se scénami z benátského karne-
valu a komedie.

Pozoruhodný zrcadlový kabinet umo�-
òuje pozorovat se ze v�ech stran. Stìny
i strop jsou pokryty zrcadly oválných
a kombinovaných tvarù, v krásných zla-
cených rámech.

Poslední v øadì ji�ních místností je
galerie osmi podobizen würzburských
�lechtických biskupù, zdobená tøemi bru-
selskými gobelíny a køi��álovými lustry.
Zpáteèní cesta vede slu�ebními pokoji
a chodbou s dokumentací nìkterých kom-
nat, znièených v roce 1945.

Severní køídlo císaøských pokojù zahr-
nuje osm místností ladìných do svìtlých
tónù (pøedev�ím s bílou a zlatou barvou).
Vstupní pokoj je na stìnách zdoben tøemi
bruselskými tkanými koberci, zobrazují-
cími ta�ení Alexandra Velikého, dále gobe-
línovými potahy, vázami a lustry.

K nejpozoruhodnìj�ím patøí audienèní
pokoj (Audienzzimmer), jeho� stìny zdobí
koberce, zobrazující Alexandrovo ta�ení.
Je zaøízen bílým sedacím nábytkem se zla-
tým zdobením. V lo�nici vybavené man�el-
skou postelí pøenocoval i císaø Napoleon.

Následující hostinské pokoje spolu
s lo�nicí slou�ily významným náv�tìvám.
Tøetím z nich je  tak zvaný zelenì lakovaný
pokoj. Má stìny této barvy a uzavírá dlou-
hou øadu císaøských pokojù.

Severní, od východu k západu se
táhnoucí boèní køídlo Rezidence obsahuje
expozici obrazù Státní galerie.

Prostory galerie zahrnují �est výstav-
ních pokojù a centrální severní oválnou
síò. V nich je pøedstaveno benátské malíø-
ství 17. a 18. století a dále díla, která k to-
muto malíøství mají vztah.

Západní fronta severního køídla byla
prvním biskupským bytem. Nese název
Ingelheimzimmer na pamì� kní�ete, bis-
kupa Anselma Franze von Ingelheim. Po
jeho odchodu bydleli biskupové v ji�ním
køídle, v místech dne�ního muzea.

Nejrozsáhlej�í prostorou je støední sál,
zabírající celou �íøi západního køídla. Má
�tukovou dekoraci na stìnách i stropì.
Severnì od støedního sálu se rozkládají tøi
pokoje (èervený pøedpokoj, zelená písárna,
�lutý rohový kabinet), na druhou stranu
pak ètyøi pokoje (modrý pøedpokoj, �lutý
audienèní salon, zelený rohový pokoj a ka-
binet).

Severní èást Rezidence je uprostøed
èlenìna støedním køídlem, obsahujícím
Fürstensaal, v nìm� je umístìna kní�ecí
galerie s portréty osmi kní�at. Sál slou�il
k reprezentaèním úèelùm a jako koncertní
sál.

V ji�ním køídle Rezidence se nachází
jeden z vrcholù barokního prostorového
umìní � zámecký kostel. Je zdoben zlatem
a mramorem v�ech barev, má tøi kupole
s freskami od Bysse, sochy a �tuky ovládají
dekoraci.

Malby nad boèními oltáøi jsou dílem
malíøe G. B. Tiepola.

MARTIN-VON-WAGNER-MUSEUM
MUZEUM MARTINA WAGNERA

Nejvìt�í nìmecké univerzitní muzeum
je umístìno v ji�ním køídle Rezidence a je
nazváno po znalci umìní a pøíteli krále
Ludvíka I. Bavorského. V galerii obrazù je
prezentováno okolo tøí set nìmeckých,
holandských a italských obrazù ze 14. a�
19. století. Vystaveny jsou zde také sochy
napø. od Riemenschneidera.
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Würzburg � Rezidence

1. Èestný dvùr.
2. Sál Toskána.
3. Schodi�tì.
4. Bílý sál.
5. Císaøský sál.

6.�10. Ji�ní císaøské
komnaty.

6. Pøedpokoj.
7. Audienèní komnata.
8. Benátský pokoj.
9. Zrcadlový kabinet.
10. Galerie.
11. Pokoj slu�ebnictva.
12. Pokoj slu�ebnictva.
13. Chodba.

31.�38. Ingelheimovy
pokoje.

31. Sál.
32. Èervený pøedpokoj.
33. Zelená písárna.
34. �lutý kabinet.
35. Modrý pøedpokoj.
36. �lutá audienèní síò.
37. Zelený rohový kabinet.
38. Kabinet.

39. Pokoj slu�ebnictva.

40. Chodba.
41. Spisy.
42. Kní�ecí sál.
43. Kostel.
44. Prùchozí pokoj.

14.�21. Severní císaøské
komnaty.

14. Pøedpokoj.
15. Audienèní komnata.
16. Èervený kabinet.
17. Komnata se zeleným

dama�kem.
18. Lo�nice.
19. První pokoj hostù.
20. Druhý pokoj hostù.
21. Zelený pokoj.
22. Pokoj slu�ebnictva.

23.�29. Státní galerie,
jednotlivé místnosti.

27. Severní ovál galerie.
30. Pokoj slu�ebnictva.
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severní køídlo a na východì kní�ecí sídlo
Fürstenbau. V centru vnitøního dvora Burg-
hof stojí 40 metrù vysoká válcová roz-
hledna Bergfried, umístìná v sousedství
Mariánského kostela a studny Brunnen-
tempel.

V rozích dominují celému areálu tøi
vì�e, na severozápadì u hlavního vstupu
Kiliánova, v severovýchodním rohu Ma-
riánská a na jihovýchodì Sluneèní.

Celý  soubor zámeckých budov stojí na
zvý�eném podlo�í, tvoøeném ba�tami
postavenými v nìkolika úrovních. Nejvý-
raznìj�í a nejvy��í jsou ba�ty chránící rohy
areálu hlavního zámku, nazvané podle
svatých � sv. Jana Nepomuckého, sv. Jana
Køtitele a sv. Mikulá�e.

Na jihu pod hradem se dochovala
pozoruhodná vì� Maschikuliturm.

MAINFRÄNKISCHES MUSEUM
MOHANSKO-FRANSKÉ MUZEUM

V expozici je prezentován prùøez více
ne� dvìma tisíciletími umìleckých a kul-
turních dìjin Mohansko-Franska.

Pøízemí je, ve velkém sále, vìnováno
archeologii. Následují sbírky z merovejské
a karolínské doby � vitríny s keramickými
amforami, hrob konì, øímské a germánské
�perky, keltské pøedmìty, zbranì. V dal�ím
sále je mo�no si prohlédnout sbírku truhel,
následují kolekce praporù, skla, cechov-
ních potøeb, v kasematech je mo�no si
prohlédnout sbírku kanonù.

V prvním patøe jsou vystavena díla
gotiky, obrazy a sochy, mj. dílo svìtového
mistra Tilmana Riemenschneidera, za-
hradní plastiky P. Wagnera a F. Tietze.

Rozsáhlé prostory druhého poschodí
zaplòují významná gotická a barokní díla

V antickém oddìlení umístìném ve
tøetím poschodí je mo�no si prohlédnout
øecké vázy, plastiky a staroegyptské nálezy.
Ve dvou sálech jsou umístìny amfory,
v jednom antické plastiky z mramoru
a kovù, antická keramika.

Grafické sbírky obsahují okolo 25 000
kreseb a tiskù, mimo jiné i od G. B. Tiepola.

Vybrané expozièní objekty nezahrnuté
do seznamu UNESCO

FESTUNG
PEVNOST MARIENBERG

Pevnost, její� poèátky sahají a� do
1. tisíciletí pøed Kristem, le�í na kopci na
levém bøehu øeky Mohan. V roce 706 zde
byl postaven první Mariánský kostel, od
13. do 18. století sídlili v pevnosti bisku-
pové. Dnes jsou zde umístìna dvì muzea.

Protáhlý areál je situován  od východu
k západu, se vstupem severní Schön-
bornskou branou .

Po vstupu stojí vpravo velitelský objekt
Kommandantenbau, pøièlenìný k rozsáh-
lému výstavnímu domu Zeughaus (zbroj-
nice), v nìm� je od roku 1947 umístìno
Mohansko-franské muzeum.

Od východu je pøièlenìn ètyøúhlý areál
tøí køídel pøedhradí a ba�t, obklopující
druhý dvùr. Pøichází se renesanèní branou
Echtertor, v centru le�í koòská lázeò Pfer-
deschwemme.

Základ areálu pevnosti tvoøí východní
soubor budov hlavního zámku, rozlo�ený
v obdélníkovém pùdorysu a obklopený
hradbou s branou Scherenbergtor v severo-
západním rohu. Obsahuje ji�ní, západní,
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spolu s modely, keramikou a tapiseriemi.
V zahradním sále jsou vystaveny sochy,
v tapetovém pokoji 35 kusù pozoruhod-
ných tapet. Nechybí pokoj s rokokovým
umìním, v rytíøském sále jsou umístìny
náhrobky a zbrojnice.

Tøetí poschodí je vìnováno etnografii.
Jsou zde vystaveny kroje, odìvy a figuríny
v realistické podobì. Následují ukázky
�perkù, lékárna, vinný sklep ze 16. století,
jídelna, sbírka textilu a keramických
figurek, díla bednáøù.

FÜRSTENBAUMUSEUM
KNÍ�ECÍ MUZEUM

V prvním poschodí muzea je pøed-
stavena bytová kultura arcibiskupù za dob
pobytu v rezidenci. V dal�ích prostorách
jsou zlatnická díla, odìvy a dal�í. Druhé
poschodí je vìnováno dìjinám mìsta od
støedovìku do pováleèné doby. Je tu
uschován napø. Kiliánùv prapor, pou�itý
jako zástava v bitvì roku 1266. Je to nejstar�í
dochovaná vojenská zástava v Nìmecku.

9. Západní køídlo.
10. Severní køídlo.
11. Kní�ecí zahrada.
12. Mariánská vì�.
13. Vì� Scherenberg.
14. Hostinec.
15. Kuchyòská vì�.
16. Zbrojnice.

17. �védská hradba.
18. Bastion Belona.
19. Bastion Mars.
20. Bastion Werda.
21. Bastion Caesar.
22. Bastion sv. Jana Nepomuckého.
23. Bastion sv. Jana Køtitele.
24. Bastion sv. Mikulá�e.

Pevnost Marienberg

1. Brána Scherenberg.
2. Kiliánova vì�.
3. Hradní vì�.
4. Mariánský kostel.
5. Studna.
6. Kní�ecí palác.
7. Sluneèní vì�.
8. Ji�ní køídlo.
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INFO
FÜRSTENBAUMUSEUM
KNÍ�ECÍ MUZEUM

Adresa: 8700 Würzburg, Burgweg
Telefon: 0931 /43 838
Umístìní: Na návr�í Marienberg
v pevnosti.
Otevøeno: Duben a� záøí � úterý a�
nedìle 10�12.30 a 13�17 hodin, øíjen a�
bøezen � úterý a� nedìle 10�12.30
a 13�16 hodin.

STÄDTISCHE GALERIE
MÌSTSKÁ GALERIE

Adresa: 8700 Würzburg, Hofstraße 3
Telefon: 0931 /54 534
Umístìní: V centru mìsta, na tøídì
smìøující k Rezidenci.
Otevøeno: Úterý a� pátek 10�17 hod.,
sobota a nedìle 10�13 hodin.

Poznámky

RESIDENZ
ARCIBISKUPSKÁ REZIDENCE

Adresa: 8700 Würzburg, Residenzplatz
Telefon: 0931/35 51 70
Umístìní: Na východním okraji
mìstského jádra, východnì od dómu.
Otevøeno: Duben a� záøí � úterý a�
nedìle 9�17 hodin, øíjen a� bøezen
� úterý a� nedìle 10�16 hodin. Poslední
vstup 30 minut pøed uzavøením.

MARTIN-VON-WAGNER-MUSEUM
MUZEUM MARTINA WAGNERA

Adresa:  8700 Würzburg, Residenzplatz
Telefon: 0931/31 866, 31 283
Umístìní: Na východním okraji
mìstského jádra, muzeum se nachází
v ji�ním køídle Rezidence � vchod A.
Otevøeno:
Galerie: úterý a� nedìle 14�17 hodin,
ka�dý druhý týden také sobota
9.30�12.30 hodin.
Antické sbírky: úterý a� nedìle
14�17 hodin, ka�dý druhý týden také
sobota 9.30�12.30 hodin.
Grafické sbírky: úterý a ètvrtek
16�18 hodin.

MAINFRÄNKISCHES  MUSEUM
MOHANSKO-FRANSKÉ MUZEUM

Adresa: 8700 Würzburg, Burgweg
Telefon: 0931/43 016
Umístìní: Na návr�í Marienberg
v pevnosti.
Otevøeno: Duben a� øíjen � úterý a�
nedìle 10�17 hod., listopad a� bøezen
� úterý a� nedìle 10�16 hodin.
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