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Cihlová gotika 

Šíření a přejímání gotické architektury z její kolébky – Francie – bylo poměrně dlouhodobým 

procesem, během kterého získal tento směr řadu regionálních specifik. Katedrální gotika 

severní Francie se tak v jednotlivých zemích nadále rozvíjela a zdokonalovala. Výrazná je 

především gotika německá, která ovlivnila architektonický vývoj v celé řadě oblastí. 

První křížové žebrové klenby se v Německu objevují teprve po roce 1200. Vzorem pro 

tyto stavby byla především normandská architektura. Německá gotika se však vzápětí vydává 

svým vlastním směrem. Typickým pro tento směr nejsou tak jako pro Francii katedrály, ale 

spíše kostely, svým vzhledem podobné katedrálám, aniž by jimi v době stavby skutečně byly. 

Jde například o kostely v Cáchách, Erfurtu či Bernu. Sakrální architektura německé gotiky tak 

může na první pohled působit jako zjednodušení severofrancouzského stylu. Její formy jsou 

skutečnější a její vnitřní vazby jednodušší. Některé kostely nemají žádný transept, chórový 

ochoz  nebo věnec kaplí. Jsou utvářený spíše jako haly, tedy s několika stejně nebo přibližně 

stejně vysokými loděmi. Ty se vyznačují samonosnou konstrukcí, která nepotřebuje statické 

podpěry zóny bazilikálních oken sestávající z opěrných oblouků a vrchních opěrných pilířů.  

Triforium i opěrné oblouky se objevují jen zřídka. Nenajdeme zde ani monumentální portály 

s bohatými cykly plastik, což je typickým znakem francouzských katedrál. Německá gotika 

tak severofrancouzskou gotiku zdokonaluje, ale zároveň se od ní vzdaluje a ubírá se jiným 

tvůrčím směrem.  

Gotickou architekturu v pobaltských zemích ovlivnila především severoněmecká 

gotika. V severním Německu a Pobaltí se z důvodu nedostatku kamene stavělo většinou 

z cihel. Ozdobné prvky jako kružby, rozety, fiály, krabi, křížové kytky, baldachýny, hlavice 

jsou zde převedeny do glazovaných zelených, červených či načernalých cihlových tvarovek, 

často v kombinaci s kamenem nebo terakotovými deskami s ornamenty. Pro 13. století jsou 

pro stavby na území řádu německých rytířů typické hvězdicovité klenby, jež mají svůj vzor 

v gotice anglické. Od století 14. jsou stavěny především sálové kostely a pozdní gotika 15. a 

16. století  se vyznačuje obzvláště vysokými a zdobenými stavbami. Významným přínosem 

německé architektury v pozdní gotice jsou sklípkové klenby, které uplatnil poprvé v Míšni 

významný stavitel Arnold Vestfálský a najdeme je mimo jiné i v katedrálním kostele sv. Petra 

a Pavla, kostele sv. Mikuláše či na měšťanských domech v Kaunasu. Největší zásluhy o 

rozšíření gotické architektury na pobřeží Severního a Baltického moře, měla Hanza a řád 

německých rytířů.  
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Z dnešních pobaltských republik má nejméně gotické architektury Litva. Souvisí to 

s velmi pozdní christianizací země, k níž došlo teprve v roce 1386. Navzdory těsnému 

zeměpisnému sousedství s bývalou řádovou zemí Pruskem a s Polskem je tato pobaltská země 

kulturně historicky velmi vzdálená německé architektuře. Výjimkami jsou jen města Kaunas a 

Vilnius, která se řídila magdeburských právem a orientovala se tak na západ.  

V Lotyšsku - a v Rize především -  je situace opačná. Riga byla založena jako 

německé město a jejím vzorem v architektuře bylo Vestfálsko a města Lübeck a Gdaňsk. 

Navíc řada lotyšských měst byla členem hanzy a v zemi byla řada hradů řádu německých 

rytířů. Podobná situace byla i v Estonsku. 

 

Kostel sv. Anny ve Vilniusu 

 

 

Nejvýznamnější příkladem litevské cihlové gotiky je kostel sv. Anny ve Vilniusu. Byl 

vybudován koncem 15. století za vlády jagellonského krále Zikmunda Augusta, tedy v době 

kdy gotická architektura v Evropě postupně  ustupovala renesanci.  

Kostel tvoří jednotný komplex s gotickým kostelem řádu mnichů sv. Bernarda. Jedná 

se o jednu z nejrozsáhlejších gotických církevních staveb v Litvě. Byl postaven rovněž v 15. – 

16. století společně s klášterem, který byl v r. 1863 uzavřen. Od roku 1919 zde bylo polské 

vojenské velitelství, za sovětské éry zde sídlila umělecká akademie. Kostel byl již při 

výstavbě určen k obraně, o čemž svědčí masivní bastiony a okna úzká jako střílny. 

Dekorativní barokní prvky byly dostavěny až při rekonstrukci v 17. století. Rovněž byla 

restaurována rozsáhlá freska na severní zdi kostela ze 16. století. 
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Samotný Kostel sv. Anny není příliš velký. Výška dosahuje 19 metrů,  šířka 8,7 metru. 

Jeho jedinečnost spočívá v tom, že je vybudován  z asi 33 různých forem červených cihel. 

Zajímavé je zejména jeho průčelí. Bohaté a silně profilované členění vytváří ve středu 

několikrát svisle rozdělené půlkruhové okno pod kýlovým obloukem, které působí jako okno 

starověkých lázní na Palladiu, čímž připomíná spíše architekturu novogotiky z 19. století.  

Co se týče vybavení kostela, jeho původní interiéry byly zničeny požárem v roce 

1564. V 19. století byla vedle kostela postavena novogotická zvonice. Celkově působí budova 

velmi harmonicky a svůj obdiv ke kráse stavby vyjádřil při svém pobytu ve Vilniusu i sám 

Napoleon, který řekl, že by si kostel nejraději přenesl na dlani do Francie. 

  

 

Kaunas – Perkunův dům, hrad v Kaunasu 

 

 

 

Historickým jádrem Kaunasu je Staré město s mnoha historickými památkami. K nejstarším 

patří hrad. Byla to první obranná stavba v Litvě hrající významnou roli v obraně města proti 

křižákům. První zmínka o něm pochází z roku 1361. Hrad byl opakovaně zničen při 

Křižáckých válkách a  následně znovu opravován a přestavován. Dnes je v hradě umístěna 

expozice připomínající doby křižáckých válek.  

 Po té co se město začalo řídit magdeburským městským právem a orientovat se na 

západ, odrazila se tato orientace i v architektuře. Typickou ukázkou světské, pozdně gotické 

cihlové architektury, je tzv. Perküno namas (Perunův dům), zvaný též „Ďáblův dům“. Jedná 

se o jeden z nejoriginálnějších příkladů gotické architektury v Litvě.  

Dům si zřejmě vystavěli členové Hanzy jako sklad a reprezentační budovu krátce po 

roce 1500. Jeho architektem byl údajně Benedikt Reid, který  vedl vladislavskou přestavbu 

Pražského hradu. Toto tvrzení však není nijak podloženo.  
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V 19. století byla v jedné ze zdí objevena soška - údajně pohanského boha Perkünase – 

podle níž získal dům své dnešní pojmenování.   

V roce 1844 bylo v Perunově domě zřízeno dramatické divadlo a v současné době je 

součástí komplexu jezuitského gymnázia. 

 Co se týče dalších kaunaských staveb s gotickým základem nesmíme opomenout 

katedrálu sv. Petra a Pavla, která je největší gotickou stavbou Litvy. Pochází z r. 1412 a je 

zároveň jedinou stavbou typu baziliky v Litvě. Původně byla postavena v gotickém stylu, ale 

později prodělala renesanční a barokní úpravy. Uvnitř se nachází devět oltářů. V západní zdi 

katedrály je umístěna hrobka básníka J. Maciulis-Maironise. 

Gotický původ má i kostel sv.Vytautase, který byl postaven v roce 1402, ale v 

19.století byl přestavěn. Kostel původně patřil františkánům, za napoleonských válek zde bylo 

skladiště zbraní a v letech 1845 – 1953 ortodoxní katedrála. 

 

Riga – Dům Černohlavců 

 

 

 

Lotyšskou Rigu založil jako německé město roku 1201 Albert z Brém jako své sídelní město  

a základnu pro další šíření křesťanství. Od r. 1282 se pak  Riga stala členem Hanzy. Situace 

zde byla tedy zcela odlišná a lotyšská architektura byla od svého počátku mnohem více pod 

vlivem severoněmeckým. 

 Jejími vzory se v chronologickém pořadí staly Vestfálsko a města Lübeck a Gdaňsk.  

Čtyři nejstarší rižské chrámy – dóm, kostely sv. Jakuba, sv. Petra a sv. Jana – nelze posuzovat 

odděleně od německé gotiky. Totéž platí i pro světské stavby jako je Velká gilda, Tři bratři a 
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mnoho dalších. Sv. Petr představuje zřejmě nejvýznamnější sakrální stavbu a jeho základem, 

snad zprostředkovaným přes Roztock, je vzor lübeckého kostela Panny Marie. Bazilikální 

chór, zbudovaný v letech 1407 – 09 mistrem J. Rumeschottelem, se mohutně vypíná do výše. 

Barokní věž z konce 17. století zcela zřetelně upomíná na hanzovní město Hamburg (kostel 

sv. Kateřiny). 

 Mezi nejvýznamnější památky města patří rižská katedrála. Jedná se o největší kostel 

Pobaltí (187 x 43 metrů). Založena byla v r. 1211 rižským biskupem. V r. 1270 byla 

dokončena první stavba, ale kostel byl až do 18. století několikrát přestavován. Nejstarší části 

byly postaveny v románském slohu, raně gotická je křížová chodba, která spojovala kostel s 

bývalým klášterem. Věž z roku 1776 je barokní a je vysoká 90 metrů. Nahradila původní věž 

z roku 1547, která byla se svou výškou 140 metrů nejvyšší stavbou ve městě. V interiéru jsou 

obrovské varhany z let 1884 s 6768 píšťalami, jež byly v době svého vzniku největší na světě. 

Na podlaze a u stěn se nacházejí staré náhrobky ze 16. a 17. století. Mezi další cenné 

exponáty patří z kamene vytesané epitafy, vzácné dřevěné orámování varhan, katedry a lavic 

a románská kapitulní síň. V kryptě byl pohřben biskup Albrecht, mnoho lotyšských 

arcibiskupů a měšťanů. 

 Dům Černohlavců – lotyšsky Melngalvju nams – byl v pramenech poprvé zmíněn 

v roce 1334 jak „nový dům velké Gildy“. Po porážce města v boji s německým řádem, ztratila 

Gilda na delší dobu svůj dosavadní dům a proto si na náměstí postavila nový. V pozdějších 

letech pronajímala Gilda tento dům „hostům“ – převážně obchodníkům a německému 

obyvatelstvu Rigy.  Dům si pronajal tzv. Spolek černých hlav – což bylo bratrstvo mladých, 

svobodných obchodníků z ciziny, kteří žili v Rize. Jejich patronem byl nejdříve sv. Jiří – 

ochránce rytířů a bojovníků – později se jím stal sv. Mauritius, jehož symbolem byla hlava 

mouřenína. Tento symbol přejalo do svého znaku i bratrstvo. V roce 1713 získal spolek dům 

do svého vlastnictví a  vžil se tak pro něj název „Dům černých hlav“. 

 Obchodníci se zde scházeli u příležitosti uzavírání různých obchodů, setkání či oslav. 

V domě se nacházely cenné umělecké sbírky, mezi nimi byly uchovány například sbírky 

stříbra a různé relikvie. Nádherný sál, který se v domě nacházel, byl později využíván i 

k pořádání koncertů a reprezentativních výstav.  

 Ačkoliv byla stavba několikrát přestavována, zachovala si své gotické jádro: velký 

slavnostní sál, strmou sedlovou střechu, jejíž štít dosahuje výšky 27 metrů. Výdobytkem 

gotiky bylo v roce 1522 vybudované zápraží.  



 7 

 Na počátku 17. století byla holandskými mistry ve stylu manýrismu upravena fasádu 

štítu. Střechu zdobily kamenné dekorativní prvky, plastiky a kovové ozdoby. Dále byla fasáda 

vyzdobena kalendářními hodinami a barokním portálem.  

 Při dalších přestavbách dostal dům postranní přístavbu, slavnostní sál byl rozšířena, 

vchod přestavěn a před domem vybudován nový výstupek. V gotických nikách byly 

vystaveny alegorické sochy a erby hanzovních měst. 

 Dům Černohlavců byl 28. června 1941 zničen německými jednotkami při obsazování 

Rigy. V období komunismu byly odstraněny i jeho poslední zbytky.  

 V šedesátých letech dvacátého století se v hlavním plánu města poprvé objevuje 

předpokládané znovu vybudování domu Černohlavců. V podrobných skicách mapujících   

rekonstrukci města z roku 1983 byla zakreslena i obnova domu a radničního náměstí. První 

kroky však byly uskutečněny až po osamostatnění země. V roce 1990 se při Kulturním fondu 

Lotyšska utvořilo sdružení jehož cílem bylo obnovení domu. V roce 1992 započalo město  

přípravami a v letech 1993 – 1999 tak byl dům pod vedením Wilhelma von Boddien prakticky 

znovu postaven. 

Trakai 
 

 
 

Ve středověku bylo Trakai hlavním městem Litvy. Dějiny tohoto města jsou úzce spojeny 

s hrady, které byly svědky hrdinského boje litevského lidu proti křižákům. V Trakai bývaly 

dva hrady – oba z 1. pol. 14. století.  

Hrad na poloostrově, jehož zbytky se zachovaly v městském parku, byl důležitým 

místem odolávajícím útokům německých rytířů livonského a teutonského řádu. Založil ho 

velkokníže Kestutis v letech 1362 – 1382, zcela zničen byl v r. 1655 při bojích se Švédy. 
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Dnes jsou zbytky hradu prozkoumávány, konzervovány a z části restaurovány. 

 Nejznámější stavební památkou v Trakai je znovu obnovený gotický  vodní hrad 

v jezeře Galvé. Byl vybudován na přelomu 14. a 15. století velkoknížetem Kestutisem. 

Stavební práce byly provedeny domácími mistry ve třech etapách. Hrad je obklopen 

kamennými hradbami a valy s obrannými věžemi a obytnými budovami. Zabírá téměř celý, 

dvou hektarový ostrov. Nevyšší věž dosahuje výšky 33 metrů.  

 Ze zdí vstupují dřevěné galerie, přes které vede vstup do sálů. Největší sál má 

rozměry 20 x 10 metrů a sloužil reprezentačním účelům. Všechny místnosti mají klenuté 

gotické stropy. Velký sál byl kdysi vyzdoben freskami v rusko-byzantském stylu, ale 

zachovalo se z nich jen málo. Hrad byl vytápěn obdobou ústředního topení – párou 

přiváděnou systémem kanálků ve stěnách. Dnes jsou v sálech  předměty nalezené na hradě 

nebo v jeho okolí: keramika, skleněné nádoby, zbraně, mince. 

 Jedním z významných knížat, která zde sídlila, byl velkokníže Vytautas (1350 – 

1430), vynikající státník, diplomat a litevský hrdina. Pod jeho velením porazilo polsko-

litevské vojsko v r. 1410 u Grunwaldu křižáky a ukončilo tak staleté výpady německých 

rytířských řádů do Litvy. Zemřel v Trakai 27. října 1430. 

Na hradě pobývala i řada známých osobností, např. německý diplomat B. Macra 

(1412), vlámský cestovatel G. de Lannoy (1414), benátský vyslanec A. Contarini (1477), 

rakouský vyslanec Z. Herberstein (1517) a další. 

Poloostrov a vodní hrad představoval v minulosti jednotný obranný systém, přičemž  

pahorky, jezera, bažinaté nížiny a husté lesy, které jej obklopují, ztěžovali přístup nepříteli. 

V 17. století byl hrad poškozen a stejně jako město pomalu ztrácel svůj význam a postupně 

chátral. Počátkem 20. století začala velkorysá obnova této národní památky. Nejvíce dostaveb 

pochází z 50. let 20. století. 

  Za zmínku stojí i samotné město Trakai, kde dodnes žije turecká národnostní menšina 

Karainů1, jejichž předky přesídlil kníže Vytautas ve 14. století jako válečnou kořist z Krymu 

do Litvy. Menšina má dnes 300 členů a stále si zachovává svou kulturu a jazyk. Zvláštností 

jsou i dřevěné domky, ve kterých Karabinové žili. 

 

 
  
 
 
 

                                                 
1 Příslušníci židovské sekty založené v 8.století v Persii. 
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Horní hrad 
Gediminasův hrad je srdcem starého jádra Vilniusu. Stojí na 48 metrů vysoké Zámecké hoře 
(Pilies Kalnas) na ploše 28 ha. Kdysi zde stávaly hrady tři, dva byly obranné, třetí dolní 
obytný. Byly vybudovány ve 14. – 16. st. Horní hrad byl po požáru přestavěn v r. 1419 
Vytautasem. Od r. 1610 sloužil jako vězení. Za ruské okupace v l. 1655 – 1661 byly hradní 
věže a obranné hradby zbořeny a až do r. 1930 se s nimi nic nedělo. Jako jediná se dochovala 
Gediminasova věž. Později byla opravena a zpřístupněna. Zde se po zdolání 78 schodů 
naskýtá krásný pohled na město. Ve třech poschodích je expozice modelů hradu ze 14. st., 
modely dalších litevských hradů a zámků ze 14. – 17. st. a předměty z dob, kdy hrad plnil 
funkci obranné výspy proti nájezdům křižáků.  
Katedrála 
Náměstí Katedros Aikšté, které bylo v minulosti dějištěm mnoha bitev s křižáky, dominuje 
katedrála, stojící na místě staršího dřevěného kostela z r. 1419. Katedrála prodělala několik 
přestaveb v gotickém, renesančním i barokním stylu. Nejradikálnější přestavby zažila 
katedrála v l. 1783 – 1801, kdy získala dnešní klasicistní vzhled. V dobách sovětské vlády zde 
byla obrazová galerie. V 80. l. 20. st. byla katedrála opravena. Tři sochy nad tympanonem 
představují sv. Stanislava, sv. Helenu a sv. Kazimíra. Původní sochy byly ale během sovětské 
éry zničeny. Současné sochy vznikly během rekonstrukčních prací v r. 1997. Dominantní je 
sloupoví podél bočních zdí a v průčelí katedrály. Uvnitř se dochovalo více než 40 fresek a 
obrazů s biblickými náměty z 16. – 19. st. Zajímavá je postranní kaple sv. Kazimíra v 
barokním stylu z l. 1623 – 1636, vyzdobená štuky. V kapli jsou nad oltářem uloženy ostatky 
litevského svatého patrona. Fresky představují Kazimírův život a zázraky. Ve výklencích 
kaple jsou umístěny dřevěné postříbřené sochy litevských velkovévodů a polských králů 
(polovina 17. st.). Pod kaplí je umístěné mauzoleum Alexandra Jagellonského, jediného 
velkoknížete pohřbeného ve Vilniusu. Dále je zde uloženo srdce Vladislava IV. a dvě 
manželky litevských velkoknížat. Jedná se vlastně o kryptu katedrály, kde se také dochovaly 
zbytky podlah a zdí staré katedrály z 15. st., včetně nejstarší litevské fresky z konce 14. st.  
Zvonice 
Zvonice katedrály stojí samostatně a byla postavena jako obranná věž Dolního hradu. 
Kruhová část obranné věže byla postavena ve 2. polovině. 14. st. Později byla uzpůsobena 
jako zvonice a v 17. st. zde byly umístěny hodiny. Zvonice je 57 metrů vysoká a současná 
podoba horní části pochází ze začátku 19. st.  
Dolní hrad 
Královský palác, který byl politickým, administrativním a kulturním centrem Litevského 
státu, byl postaven mezi katedrálou a Zámeckým vrchem. V 16. st. vznikl velkolepý 
renesanční palác s nádvořími. Palác byl zničen během válek s Ruskem v 17. st. a kompletně 
pak zbořen na začátku 19. st. Dnes zde probíhají archeologické práce a na zbytcích paláce se 
každoročně konají letní koncerty.  
Prezidentský palác 
Palácový areál z 18. a 19. st. je bývalou rezidencí gubernátorů v Litvě. Jedná se o jednu z 
nejkrásnějších klasicistních památek ve Vilniusu. V r. 1812 zde bydlel Napoleon, po jeho 
odchodu z města tu otevřel hlavní stan jeho protivník, ruský generál Michail Kutuzov. Od  
r. 1997 je zde úřad prezidenta republiky.  
Univerzita 
Univerzita působí od r. 1579, s výjimkou let 1832 – 1919, kdy byla uzavřena. Nyní zde 
studuje kolem 16 000 studentů. Celý komplex univerzity doplňuje labyrint 13 nádvoří, 
galerie, stará observatoř a památník lektorům. Jedná se o komplex gotických, renesančních, 
barokních a klasicistních budov. Mezi nejhezčí patří univerzitní kostel sv. Jana se zvonicí. 
Univerzitní knihovna, založená v r. 1570, obsahuje více než 6 miliónů knih, dokumentů a 
rukopisů. Tiskárna fungovala v univerzitě od r. 1586 a v r. 1753 byla vybudována observatoř.  
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Kostel sv. Jana 
Stavba kostela byla dokončena v r. 1426, jednalo se o gotický kostel. V r. 1571 se stal 
hlavním kostelem jezuitů a byl zahrnut do komplexu univerzity. V r. 1737 proběhla rozsáhlá 
přestavba kostela po požáru. Vznikla barokní fasáda a 23 barokních oltářů. Byly přestavěny 
kaple a chór a kopule byla vyzdobena freskami. Zvonice kostela je 68 metrů vysoká, byla 
postavena koncem 16. st.  
Dům Chodkieviče 
Jedná se o palác rodiny Chodkievičů, který byl postaven v 17. – 18. st. Je to třípatrová budova 
ve tvaru písmene U. Skládá se z paláce, dvou rezidenčních budov a kanceláře. Od začátku 20. 
st. je celý komplex součástí univerzity. V r. 1834 dostal palác pozdně klasicistní podobu.  
Radnice 
První městská radnice byla postavena na konci 14. st. Byla zde umístěn magistrát, pokladnice 
města, archív, zbrojnice a byly zde uloženy standarty města. Několikrát byla budova radnice 
zničena při požárech a válkách. Současná pozdně klasicistní stavba je z 18. st.  
Kostel sv. Kazimíra 
Jedná se o nejstarší barokní kostel ve Vilniusu, založený v r. 1604 jezuity a zasvěcený patronu 
Litvy, knížeti Kazimíru Jagellonskému. Za cara byl přeměněn na ortodoxní kostel sv. 
Mikuláše a dostal cibulovou kopuli. Tehdy byla také radikálně přestavěna hlavní fasáda. 
Železný kříž na vrcholu kopule je z r. 1942, původní z 18. st. se nedochoval. Za německé 
okupace v 1. sv. válce se změnil v protestantský chrám. Sověti zde zřídili Muzeum ateizmu a 
dějin náboženství.  
Brána Medininkai 
Brána byla vybudována v 16. st. Zůstala jako jediná z původních devíti městských bran. V r. 
1671 karmelitáni z kostela sv. Terezy postavili nad bránou kapli s ikonou Matky boží – 
ochránkyně města, která pravděpodobně pochází ze 14. st. V r. 1829 byl vnitřek kaple 
přestavěn v novoklasicistním stylu. Do kaple se vstupuje bočním schodištěm.  
Kostel sv. Kateřiny 
Kostel byl budován v 17. – 19. st. Jedná se o pozdně barokní stavbu. Rovněž interiér kostela 
je bohatě vyzdoben a jsou zde také četné obrazy litevských mistrů poloviny. 18. st.  
Dominikánský kostel a klášter 
První malý kostel na tomto místě byl postaven kolem r. 1323 za velkovévody Gediminase. Na 
konci 14. st. byl zničen při nájezdech křižáků. V r. 1501 založil velkovévoda Alexandr 
dominikánský klášter. Kostel byl několikrát zničen při požárech. Současná podoba je z pol. 
17. st. a kostel má monumentální barokní interiér. 
 
 
Riga 
Riga je největší a hlavní město Lotyšska se 790 600 obyvateli. Díky své poloze při ústí 
Daugavy do Rižského zálivu byla už pravěku osídleným místem, obchodní a dopravní 
křižovatkou cest mezi východem a západem, jihem a severem. Napoleon nazýval Rigu 
„Předměstím Londýna“, protože tu zanechaly svou stopu tradice mnoha národů.  
V rámci křižáckého tažení do Pobaltí přistál biskup Albert z Buxhoevdenu na jaře r. 1200 s 23 
loděmi a 500 bojovníky v ústí Daugavy v Lotyšsku. Rok poté založil nedaleko soutoku 
Daugavy s říčkou Ridzeme město Riga, aby se stalo jeho sídelním městem a základnou pro 
další šíření křesťanství na východ. Tehdy byla vybudována pevnost a architektura města byla 
poznamenána vlivem německých měst. Od r. 1282 se Riga stala členem Hansy, která v té 
době ovládala všechen obchod na Baltu. Vládnoucí vrstvu ve městě tvořili bohatí němečtí 
obchodníci. V 15. st. vznikla ve městě Velká gilda spojující bohaté kupce a Malá gilda hájící 
zájmy řemeslníků. V r. 1524 se Riga přiklonila k reformaci, která jí přinesla náboženskou 
svobodu. V r. 1561 se Riga stala svobodným městem, r. 1581 se ale s ohledem na své 
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obchodní zájmy poddalo polskému králi a stalo se součástí polsko-litevského státu. V r. 1621 
dobyl Rigu švédský král Gustav II. Adolf a bylo zde založeno první gymnázium. V době 
severní války byla Riga dobyta ruským vojskem a v r. 1710 připojena k Rusku. Od r. 1796 se 
stala centrem ruské gubernie a byla jedním z nejvýznamnějších ruských přístavů na Baltu.  
Od konce 18. st. zažívala Riga další rozkvět. Začátkem 20. st. se Riga stala největším ruským 
vývozním přístavem, který se specializoval zejména na export obilí do západní Evropy. 
Současně vyrostla v jedno z největších průmyslových center Ruska. V Rize také pracoval 
jeden z největších závodů v Evropě, mohutný podnik Provodnik na gumové výrobky. Riga 
byla také kulturním centrem. Na poč. 60. let 19. st. byla založena univerzita. V lednu 1919 
byla v Rize nastolena sovětská moc.  
Ta ale byla již 22.6.1919 svržena a Riga se stala součástí samostatné Lotyšské republiky. 
Spolu s celým Lotyšskem byla Riga v r. 1940 připojena k Sovětskému svazu. V l. 1941 – 
1944 byla okupována německou armádou. Po 2. sv. válce nastal obrovský příliv ruského 
obyvatelstva, který snížil podíl lotyšského obyvatelstva v Rize na 36,5%. V r. 1991 se Riga 
stala hlavním městem obnovené Lotyšské republiky.  
Nejvýznamnější památky najdeme ve Starém městě na východním břehu Daugavy. Zde jsou 
na malém prostoru koncentrovány architektonické, historické a kulturní památky od 14. st. po 
současnost.  
 
 
Ulice Kalku 
Je to hlavní ulice probíhající celým centrem Starého města a dělí ho na dvě části soustředěné 
kolem kostelů – katedrály v severní části města a kostela sv. Petra v jižní části města.  
Latviešu Strelnieku Laukums (Střelecké náměstí) 
Náměstí dominuje černé sousoší střelců. Za ním stojí muzeum, které je jim věnováno. Lotyští 
střelci tvořili 8 regimentů (pluků), které vznikly za 1. sv. války, aby bojovaly v ruské carské 
armádě. Větší část z nich pak po r. 1917 tvořila palácovou stráž Leninovi, ale část bojovala 
proti Sovětům v Lotyšsku. Muzeum je sovětskou verzí událostí. Před 2. sv. válkou se náměstí 
jmenovalo Radniční. Stojí zde totiž budova radnice a také monumentální dům cechu 
svobodných řemeslníků (podobný dům měli i v Talinu) ze 17. st. Oba byly za 2. sv. války 
zničeny. Hovořilo se o možnosti zbořit muzeum a znovu postavit cechovní dům.  
Rižská technická univerzita 
Kostel sv. Petra 
První zmínka o červeném cihlovém kostele pochází z r. 1209. Jedná se o vynikající ukázku 
gotické architektury v Pobaltí. V l. 1408 – 1409 roztocký architekt Ruhmenschotel postavil 
novou část kostela s oltářem, výstavba pak pokračovala i v dalších staletích. V r. 1660 byla 
postavena nová štíhlá věž v barokním stylu. Na začátku 18. st. byla katedrála zasažena 
bleskem a poškozena požárem. V l. 1743 – 1746 pak probíhala její znovuvýstavba. Poslední 
vážné škody utrpěla za 2. sv. války, kdy byla v r. 1941 poškozena Němci. V r. 1973 byly 
kostel i věž zrestaurovány. Na západní straně je krásná růžová fasáda ze 17. st. Věž je vysoká 
120 metrů, ve výšce 72 metrů je vyhlídková plošina, na kterou lze vyjet výtahem. Věž je 
přístupná zevnitř kostela denně mimo pondělí.  
Ulice Skarňu 
Na ulici Skarňu stojí řada krásných domů. V č. 10/20 je Muzeum užitého umění, původně 
kostel ze 13. st. V r. 1208 tady byla postavena kaple pro německé rytíře.  
Kostel sv. Jana 
Kostel (čp. 24) je směsicí stylů od 13. do 19. st., tedy gotiky, renesance, baroka a klasicismu. 
Původně zde byla postavena kaple, která se stala součástí dominikánského kláštera (po r. 
1234). Po vyhnání dominikánů v období reformace byly budovy v soukromých rukou a 
sloužily jako stáje a později jako dílna na výrobu zbraní. V r. 1582 obdržely část budov 
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lotyšské farnosti. V l. 1587 – 1589 byl kostel opraven. Podle legendy si dva mniši v 15. st. 
přáli být zaživa zazděni. Měli jen malé okénko na podávání jídla a pití. Přáli si být prohlášeni 
za svaté, ale po jejich smrti je papež za svaté neprohlásil. Místo, kde byli zazděni, je vidět 
dodnes. Označuje je krucifix zakrývající trhlinu ve zdi.  
Katedrála 
Jedná se o největší kostel Pobaltí (187 x 43 metrů). Založena byla v r. 1211 rižským 
biskupem. V r. 1270 byla dokončena první stavba, ale kostel byl několikrát přestavován až do 
18. st. Nejstarší části byly postaveny v románském slohu, raně gotická je křížová chodba, 
která spojovala kostel s bývalým klášterem. Věž z r. 1776 je barokní a je vysoká 90 metrů. 
Nahradila původní věž z r. 1547, která svou výškou 140 metrů byla nejvyšší stavbou ve 
městě. V interiéru jsou obrovské varhany z r. 1884 s 6768 píšťalami, v době svého vzniku 
byly největší na světě. Na podlaze a u stěn se nacházejí staré náhrobky ze 16. a 17. st. Mezi 
další cenné exponáty patří z kamene vytesané epitafy, vzácné dřevěné orámování varhan, 
katedry a lavic a románská kapitulní síň. V kryptě byl pohřben biskup Albrecht, mnoho 
lotyšských arcibiskupů a měšťanů.  
Hrad v Rize 
Byl vybudován řádem německých rytířů v roce 1330. V bojím mezi Hanzou a řádem byl hrad 
často poničen a následně znovu obnoven. V minulosti sloužil jako sídlo švédského, později 
ruského, guvernéra. Nyní je sídlem lotyšského prezidenta a několika významných muzeí. 
Ulice Maža Pils 
V ulici Maža Pils pod č. 17, 19 a 21 stojí tři domy označované jako Tři brat ři. Pod č. 17 se 
nachází nejstarší dochovaný kamenný dům v Lotyšsku, z 15. st. Pod č. 19 je dnes Muzeum 
architektury. Dolní pata domů byla obytná, horní sloužila jako sklady zboží. Nejzajímavější 
jsou průčelí přitisknutá k sobě.  
Parlament 
Budova byla postavena ve Florentském renesančním stylu. Právě zde probíhaly v r. 1991 
protestní akce proti Sovětům a zde byly také stavěny barikády proti sovětské armádě.  
Kostel sv. Jakuba 
Kostel patří k nejstarším v Rize, první zmínka je z r. 1225. Postupně patřil různým řádům, po 
reformaci luteránům, po r. 1582 byl předán jezuitům, dnes je katolický. Jeho věž má jako 
jediná v Rize zvon zavěšen mimo. Zvon se jmenuje Chudák zpěvák. Podle legendy byl 
zavěšen mimo, protože měl nehezký zlozvyk, samovolně zvonil, kdykoliv zemřela nepoctivá 
manželka. Občanům města se to nelíbilo a zvon byl na žádost občanů z věže odstraněn. V 
kostele je dnes hlavní sídlo rižského biskupa.  
Švédská brána 
Brána byla postavena vedle městských hradeb v době švédské nadvlády v r. 1698 ve 
švédském stylu. Hradby stavěné ve 13. – 16. st. byly strženy v r. 1800, aby nebránily rozvoji 
dopravy a růstu města.  
Prašná věž 
Na konci ulice Torňu stojí jediná dochovaná z 18 původních věží postavených v hradbách. 
Prašná věž byla postavena ve 14. st. a měla během let různé funkce: sklad střelného prachu, 
vězení, mučírna, sovětské Muzeum revoluce. Dnes se zde nachází Lotyšské muzeum války s 
expozicemi pocházejícími z doby sovětské vlády. Je zde ale také řada zbraní používaných v 
posledních 700 letech – brnění, muškety, granáty.  
Velká gilda 
Pod velkolepým exteriérem budovy z 19. st. se skrývá síň z r. 1330, kde se setkávali 
obchodníci hansy. Dnes je zde koncertní sál Lotyšské státní filharmonie. (Možnost jít 
dovnitř).  
Kočičí dům 
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Proti Velké gildě stojí tzv. Kočičí dům (Meistaru 19), pojmenovaný podle soch dvou koček 
sedících na vrcholu střechy. Sochař se zabil pádem, když je dával na místo. Majitel domu je 
objednal, když bylo odmítnuto jeho členství v cechu Velké guildy naproti. Zpočátku byly 
postaveny zády k Velké gildě, ale členové cechu to považovali za urážku a vynutili si, aby 
byly obráceny. 
 
 
 
 
 
 
 
 


