Stadt Lauf
Z historie města Lauf nad Pegnitzí
Za devět staletí se město Lauf stalo jedním z nejdůležitějších a největších měst okresu
„Nürnberger Land“. Od metropole Norimberk je vzdálené pouhých 17 km. K tomuto úspěchu
přispěla významná obchodní říšská „Zlatá cesta“ „Goldene Straße“ z Norimberka do Prahy a
řeka Pegnitz, která má na území města největší a nejrychlejší spád. Na břehu Pegnitz bylo už
v 11. století založeno první vesnické sídlo. První 4 vodní mlýny jsou datovány kolem roku
1275. V pozdějších staletích se zvýšil počet mlýnů přes deset.
Největšího rozkvětu zažil Lauf za vlády českého krále a římského císaře Karla IV.
Obci Lauf bylo v r. 1355 propůjčeno městské právo a s ním mnoho dalších privilegií. Také
přestavba původní zříceniny na ostrůvku v řece Pegnitz na vodní hrad „Wenzelschloss“
Karlem IV. povýšila Lauf na úroveň města.
Obec Lauf získal Karel IV. v r. 1353 od falcké větve Wittelsbachů společně s dalšími místy,
dnešní Oberpfalz (Horní Falc). Tak vzniklo tehdy území „Česká Falc“, které bylo svého času
součastí Zemí Koruny České, nazvané „Neuböhmen“ čili Nové Čechy.
Celé území vzkvétalo a “ Zlatá cesta“ (Goldene Straße) z Norimberka přes Lauf do Prahy se
postupně stala nejdůležitějším obchodním spojením. Lauf se v té době stal bohatým,
hospodářsky vyspělým městem. Vlastnil též mincovnu, do které bylo dodáváno stříbro
z Kutné Hory (Kuttenberg). Po dvaceti letech Karel IV. Lauf opustil a odešel do Tangermünde
(Brandenburg).
Obrat v historii města přišel v r. 1504, kdy správa Laufu připadla na 300 let pod říšské
město Norimberk.
Největší zničení následovalo v r. 1553, kdy město lehlo popelem. Zůstal jen Svatojánský
kostel na náměstí, Wenzelburg a několik domů. Lauf byl znovu vybudován a od r.1806
patří k Bavorskému království (Königreich Bayern).
V dnešní době Lauf čítá téměř 28.000 obyvatel. Je významným krajským městem, ve
kterém historie splývá se součastností.
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 Stará radnice (Altes Rathaus)
Uprostřed náměstí stojí stará radnice ze 14. století. Po úplném zničení Laufu v r. 1553 byla
nově postavena. Dnešní podobu získala úpravou během několika staletí.

+ Norimberská a Hersbruckská brána (Nürnberger- u. Hersbrucker Tor)
V r. 1355 získal Lauf městská práva a tím i právo městských hradeb a bran.
Ze strategických důvodů, pocházejících ze středověku, se z jedné brány nedá shlédnout na
druhou, jelikož má náměstí tvar banánu.

 Kostel sv. Leonharda
Jako sociální instituce města byl v r. 1374 norimberským zvonařem postaven kostel sv.
Leonharda se špitálem. Po jeho zničení v r. 1353 zůstal kostel zříceninou, a to do dnešní
doby. Špitál byl znovu postaven a sloužil všechna léta jako domov důchodců. V dřívějším
pivovaru tohoto objektu se nyní nachází městský archív.

 Hrad (Kaiserburg/Wenzelschloss)
Na rozvalinách starého štaufského hradu se rozkládá vodní hrad. Karel IV. jej dal vybudovat
jako svoje sídlo a poslední stanici před branami Norimberka. Zcela ojedinělou atrakcí a
dominantou hradu je erbovní sál, objevený v r. 1934 tehdejším archivářem města. Pod
vrstvou omítky a malby se skrývalo 114 erbů. Celý sál je věnovaný oslavě Českého království
a jeho zemí Moravy a Slezska.
Je to nejvzácnější sbírka české a moravské heraldiky. Nad hlavním vstupem se nachází socha
sv. Václava, českého patrona. Jemu byla zasvěcena i kaple v interiéru hradu.
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 Vodní mlýn „Reichel“ (Schleifmühle Reichel)
V r. 1541 je o něm první zmínka ve správní bavorské knize. Ve mlýně se brousily nože, nůžky,
zahradní nařadí, pily.....
V r. 1988 byl provoz ukončen a nastaly restaurátorské práce. Dnes je mlýn 2 x měsíčně
zpřístupněn veřejnosti.

Dějiny a historie Laufu
Procházka s průvodcem po starém městě každou sobotu ve 14:00 hodin.
Setkání u informační tabule před kostelem St. Johannis (Svatojánský kostel) na náměstí
(Marktplatz).

 Židovská věž (Judenturm)

Poplatek 3,- €, děti do 14 let zdarma
Přihlásit se můžete také pod telefonovým číslem +49 (0) 9123-184-222 nebo na
www.stadtfuehrung-lauf.de

Věž byla součástí městského opevnění. Postavena byla kolem r. 1430 s finanční podporou
židovských obyvatel na obranu města. Později sloužila jako chudobinec, policejní vězení a
nemocnice.

 Svatojánský kostel (St. Johannis-Kirche)
Kostel byl založený jako kaple kolem r. 1275, přestavěný v letech 1350 a mezi lety 16801710. Od té doby má také dnešní podobu. Po reformaci se stal hlavním evangelickým
kostelem ve městě.
Pod špičkou kostelní věže se nachází malý byt věžníka. Od r. 1680 do r. 1931 sloužil všem
nočním hlídačům a jejich rodinám.

 Průmyslové muzeum (Industriemuseum)
Před branami města u řeky Pegnitz se na území dřívější továrny na ventíly rozléhá průmyslové
muzeum. V době ranného průmyslu se zde otáčela mohutná vodní kola dvou mlýnů, která
můžeme obdivovat dodnes. Stará řemesla, dílny, vybavení obchodů z let 1900-1960, lékárna
a byty dýchají historií. Celá továrna s jejím kompletním zařízením z let 1930-1960 tu mlčky
stojí a čeká na návštěvníky.
Sklepy (Felsenkeller)
Pod severní a jižní stranou náměstí se rozkládají pískovcové sklepy. Leží cca 9 metrů pod zemí
a cca 0,5 metrů nad vodní hladinou. Jsou vysoké 1,6 až 2,0 m. Vybudovány byly v letech
1600 až 1680 ručním vytesáním do pískovce. Sloužily ke skladování potravin, ledu a piva po
celý rok a jako ochrana v době válek. Ve sklepech je stálá teplota mezi 7°C a 9°C.

