
100 turistických superlativů v trojmezí Bavorsko, Čechy, Sasko/Durynsko 11

OBEC S NEJVĚTŠÍ HUSTOTOU PIVOVARŮ NA SVĚTĚ

Aufseß

V roce 1999 připadly v obci Aufseß čtyři pivovary na 1.500 obyvatel, což představuje jeden pivovar na 375 osob. 

Díky tomu byl Aufseß v roce 2001 zapsán do Guinnessovy knihy rekordů jako obec s největší hustotou pivovarů 

na světě.

www.aufsess.de

ERMITÁŽ BAYREUTH

Bayreuth

Ermitáž, historický park před branami města, byla útočištěm dvorského 

života a zároveň první zahradou ve volné krajině na evropském kontinen-

tu. Nachází se zde Starý zámek s vnitřní jeskyní, postavený v roce 1715 

markrabětem Jiřím Vilémem (Georg Wilhelm) jako centrum Ermitáže. 

V roce 1735 začala markraběnka Vilemína (Wilhelmine) s jeho přestavbou 

na letní zámeček s okázalým vnitřním vybavením. Za zhlédnutí stojí třeba 

Japonský kabinet, hudební salón a Čínský kabinet střepů zrcadel, kde Vi-

lemína sepisovala své memoáry. Celou scenérii doplňuje idylická fontána 

a pohádková oranžerie s ústředním Chrámem Slunce, který je korunován 

Apollónem, bohem múz.

www.bayreuth-tourismus.de

ický park před b
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DĚJIŠTĚ FESTIVALOVÝCH 
PŘEDSTAVENÍ 
„FESTSPIELHAUS 
BAYREUTH“ A FESTIVAL 
RICHARDA WAGNERA

Bayreuth

Budova bayreuthského Festspielhausu na Ze-

leném pahorku, jedinečná svou architekturou 

a akustikou, patří ke znamenitým pamětihod-

nostem města a k největším operním jevištím 

světa. V roce 1872 ji nechal Richard Wagner 

postavit na okraji města Bayreuthu, aby se 

zde mohl v klidu soustředěně věnovat pouze 

ztvárnění a provedení svých děl. V roce 1876 

se tu konal první festival. Vedle mimořádné 

architektury je zvláštním rysem nesrovnatel-

ná a světoznámá akustika, daná především 

interiérem, který je celistvě obložen dřevem, 

a skutečností, že se v hledišti nenacházejí 

žádné postranní lóže.

www.bayreuth-tourismus.de

OPERA BAYREUTH

Bayreuth

Markraběcí operní divadlo, nejkrásnější barokní di-

vadlo Evropy, vypovídá ještě dnes o životě, působení 

a uměleckých sklonech markraběnky Vilemíny. Pruská 

princezna a nejmilejší sestra Bedřicha Velikého, jedna 

z nejvýznamnějších ženských postav Německa 18. sto-

letí, proměnila sídelní město Bayreuth v zářící kulturní 

metropoli. Nejvíce si oblíbila právě toto operní divadlo 

s nádhernou divadelní scénou, dokončené v roce 1748 

za pouhé čtyři roky od započetí jeho výstavby. Exteriér 

realizoval Joseph Saint-Pierre, interiér pak Guiseppe a Carlo Galli-Bibiena. V té době se divadlo svou velikostí 

a nádherou rovnalo pouze divadelním budovám ve Vídni, Drážďanech, Paříži a Benátkách.

www.bayreuth-tourismus.de
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MAISELŮV PIVOVAR A MUZEUM BEDNÁŘSKÉ VÝROBY

Bayreuth

Z lásky k tradici zachovala pivovarská fi rma bratří Maiselů starý pivovar z doby hospodářského rozkvětu 

(Gründerzeit – před hospodářskou krizí v roce 1873) pro budoucí generace jako „Muzeum na dotek“. Stále zde 

fungují strojovna, varna a bednářství, jako by si sládci a bednáři pouze dopřávali polední přestávku. Návštěvník 

tu proniká do fascinujícího světa pivovarnictví a poznává staré dobré časy. Muzeum pivovarské a bednářské 

výroby (Maisel‘s Brauerei- und Büttnerei-Museum) s velkým množstvím exponátů bylo v roce 1988 zapsáno do 

Guinnessovy knihy rekordů jako „nejrozsáhlejší pivovarnické muzeum světa“. Souhrnně se jedná o jedinečné 

zdokumentování regionálních dějin vlasti a kultury.

www.maisel.com/museum

HLUBINNÉ RÝŽOVIŠTĚ ZLATA
V NÁVŠTĚVNICKÉ ŠTOLE GLEISSINGER FELS

Fichtelberg

V dole na těžbu stříbra a železa Gleißinger Fels ve Fichtelbergu se vyskytuje jediné podzemní rýžoviště zlata na 

světě. Za důlním vchodem se nacházejí staré těžké dřevěné dveře, vedoucí do nového rýžoviště zlata. Jedná se 

o rozšířený úsek štoly, vybavené umělým vodním tokem a zlatonosným pískem, pocházejícím zčásti ze Smrčin. 

Důl je už více než 30 let přístupný veřejnosti.

www.warmensteinach.de/Bergwerke-Geo.fi chtelgebirge.0.html

Bavorsko | Horní Franky
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NEJDELŠÍ RUČNĚ TKANÁ 
ŠÁLA SVĚTA

Helmbrechts

Projekt „Nejdelší ručně tkaná šála“ činí Helmb-

rechts „hlavním světovým městem šál“. S tkaním 

šály se začalo v červenci 1997 a její dokončení je 

zatím v nedohlednu. V roce 2000 byla šála o dél-

ce 3.000 metrů zapsána do Guinnessovy knihy 

rekordů. Každý návštěvník se může podílet na 

její výrobě a připsat své jméno na seznam tkalců. 

V současnosti šála měří 3.857 metrů, váží 610 

kilogramů a pod jejím zhotovením je podepsáno 16.043 tkalců.

www.textilmuseum.de

SBÍRKA INFORMAČNÍCH A VÝVĚSNÍCH ŠTÍTŮ A TABULEK 
Z CELÉHO SVĚTA V PARKU TOUHY PO DÁLKÁCH 
FERNWEHPARK „SIGNS OF FAME“

Hof

V Parku touhy po dálkách u kostela sv. Michala v Hofu mohou návštěvníci požádat o umístění obecní cedule do-

movského či partnerského města, tabulky s názvem ulice nebo jiného loga, poukazujícího na jejich rodné místo. 

Tento park je jediný svého druhu v Evropě. Jeho založení bylo inspirováno existencí „Sign Post Forest“ („Les 

cedulí“) ve městě Watson Lake v Ka-

nadě a postupem času se stal místem 

setkání pro cestovatele z celého světa. 

V parku se nachází také část „Značky 

slávy“ – cedule s pozdravy prominent-

ních osobností ze světa kultury, sportu 

a politiky. Park touhy po dálkách se po-

važuje za kosmopolitní multikulturní 

místo a symbol míru.

www.fernweh-park.de

u touhy po dálká
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HOFSKÝ SCHLAPPENTAG

Hof

V lednu 1430 vzali husité město Hof útokem 

bez odporu místních a zcela jej zpustošili. 

V nouzi a zoufalství se zdejší obyvatelé obrá-

tili na markraběte, který je na 10 let osvobodil 

od placení daní pod podmínkou, že se budou 

cvičit v používání ručních střelných zbraní, 

aby byli schopni ubránit se dalším případným 

útokům. V průběhu let postupně přibývalo 

mužů, kteří se účastnili střeleckého výcviku. A také aby ne, vždyť se pokaždé na závěr čepovalo lahodné pivo 

Schlappenbier. Už více než 575 let se každé pondělí po slavnosti Nejsvětější Trojice (po první neděli po Letni-

cích) koná Hofský Schlappentag, a je tak v celosvětovém měřítku nejstarší pivní a střeleckou slavností. Název 

Schlappentag se odvozuje od názvu dřeváků (Schlappen), jejichž klapot se ozýval ulicemi, když se mnozí opoz-

dilci sbíhali ke střeleckému výcviku.

www.hof.de

MUZEUM PLYŠOVÝCH 
MEDVÍDKŮ 
TEDDYMUSEUM, 
SBÍRKA BREDOW 
Z BERLÍNA

Hof

Teddymuseum Hof je v celosvětovém mě-

řítku vůbec prvním muzeem tohoto dru-

hu. Bylo založeno v roce 1986 a zapsáno 

do Guinnessovy knihy rekordů. Slavnostní 

otevření proběhlo 17. května 2002 v Hofu 

v dolní části ulice Ludwigstraße 6. Nachá-

zí se v něm sbírka zhruba 5.000 plyšových 

medvídků a 2.000 exponátů jiných plyšových zvířat. Tato jedinečná kolekce historičky umění a spisovatelky 

Florentine C. Bredow je známá po celém světě a nově rozšířená o největší knižní sbírku, vážící se k tématu 

plyšových medvídků. 

www.hof.de | www.teddymuseum-hof.de
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VEŘEJNÝ PARK 
THERESIENSTEIN

Hof

Rozsáhlý romantický krajinný park s mnoha 

starými stromy, nacházející se poblíž ulice 

Plauener Straße, byl v roce 2003 zvolen nej-

krásnějším a zároveň nejstarším veřejným 

parkem Německa. Jeho rozmanitost tvoří 

zdařile vyprojektované scénické a dekorační 

stavby, např. pavilony a věžičky, nádherné 

skulptury, dlouhé promenády, tichá zákoutí 

a četné okouzlující vyhlídky, z nichž nejpou-

tavější jsou v ZOO, v botanické zahradě a v labyrintu. Vše je krásně uspořádáno pro potěchu oka i srdce. Každý, 

kdo chodí do parku Th eresienstein pravidelně na procházky, se vždy vrací plný nových dojmů.

www.theresienstein.de | www.hof.de 

REGION S NEJVĚTŠÍ HUSTOTOU 
PIVOVARŮ NA SVĚTĚ

Horní Franky

Horní Franky – region požitků – mají se svými zhruba 200 pivovary 

největší hustotu pivovarů na světě. Pivo, tento labužnický mok, se zde 

vaří v neuvěřitelné rozmanitosti (více než 1.000 různých druhů) a kva-

litě. Horní Franky se mohou pyšnit mj. i největší hustotou pekáren (529) 

a řeznictví (714) na světě v počtu na 1,1 milionu obyvatel. Tím je dána různorodost specialit a regionálních 

potravin, která nemá na celém světě obdoby. 

www.bierland-oberfranken.de | www.genussregion.oberfranken.de

Bavorsko | Horní Franky
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EVROPSKÉ MUZEUM FLAKONŮ

Kleintettau

Evropské muzeum fl akonů sezna-

muje návštěvníky s historií skla, 

starou 5000 let. Ti se zde stávají 

svědky sklářského umění ze sta-

rých časů u sklářské pece s tzv. po-

loautomatem, který ve 20. letech 

minulého století vystřídal sklář-

skou píšťalu.

www.fl akonglasmuseum.com

PEVNOST ROSENBERG

Kronach

Dřívější pevnost biskupství Bamberg a nej-

větší kompletně zachovalá středověká pev-

nost Německa o rozloze 23,6 hektarů se str-

mě tyčí nad starým městem Kronachem na 

vrchu Rosenbergu. Vznik pevnosti se datuje 

již od temného středověku. Oku bystrého 

pozorovatele neuniknou různé zřetelně roz-

poznatelné stavební fáze a téměř symetrické 

pevnostní bašty. Četné útoky, mj. i obléhání 

Švédy během třicetileté války, nemohly for-

tifi kacím nijak uškodit. Pevnost, ani město 

Kronach nebyly nepřáteli nikdy dobyty.

www.kronach.de

flakonů sezna
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HEUNISCHENBURG

Kronach/Gehülz

Kamenné opevnění Heunischenburg u Kronachu pochází z doby 

kultury urnových polí a je nejstarším vědecky prozkoumaným ka-

menným opevněním Evropy severně od Alp. Zároveň patří k nej-

lépe provedeným obranným stavbám doznívající doby bronzové 

ve střední Evropě. V 9. století před Kristem byl Heunischenburg 

sídlem vojenské posádky, dohlížející na obchod s mědí a cínem.

www.hasslacherberg.de

BAVORSKÉ PIVOVARNICKÉ
A PEKAŘSKÉ MUZEUM KULMBACH

Kulmbach

V Bavorském pivovarnickém muzeu se návštěvník dozvídá, jak se vařilo 

pivo nejen ve středověku, ale také v dobách Egypťanů, Římanů a Keltů, 

a přesvědčí se, že i dnes pivovarnictví představuje velké řemeslné umění – 

umění uvařit dobrou „šťávu z ječmene“. Vrcholem celé exkurze je prohlídka 

„skleněného pivovaru“. Zde se můžete dívat sládkovi rovnou přes rameno a ochutnat muzejní pivo přímo z le-

žákového sudu. Bavorské pekařské muzeum seznamuje návštěvníky s dějinami pečení chleba, počínaje obilím 

až po pekařskou prodejnu, od pekařské kultu-

ry v Egyptě až po dnešní rozmanitost nabídky 

různých druhů chleba. Názorné ukázky zaru-

čují zábavný a napínavý průběh prohlídky. Na 

jejím konci můžete ochutnat čerstvě upečený 

muzejní chléb přímo z pekařské pece. Jedná 

se o největší potravinářské (pivovarnické a pe-

kařské) muzeum v Evropě.

www.bayerisches-brauereimuseum.de

chenburg u Kron
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NĚMECKÉ MUZEUM 
CÍNOVÝCH FIGUREK

Plassenburg 
Kulmbach    

Muzeum cínových fi gurek bylo za-

loženo v roce 1929 a dnes se v něm 

nachází přes 300.000 jednotlivých 

fi gurek. Jedná se tak o největší 

sbírku cínových fi gurek na světě. 

Návštěvník zde spatří výjevy z kaž-

dodenního života v době kamenné, 

účastní se antického lovu, setká se 

s Římany a Germány, rytíři a žoldnéři. K vidění jsou i novodobé scény z válek Friedricha a z napoleonských 

válek, vrcholem pak výjevy z děl světové literatury. Návštěva Německého muzea cínových fi gurek se tak stává 

výpravou světovými dějinami v miniaturní podobě.

www.kulmbach.de

NĚMECKÉ MUZEUM 
PARNÍCH LOKOMOTIV

Neuenmarkt

V roce 1835 vyjela první parní lokomotiva 

„Adler“ na trase Norimberk-Fürth. O 142 let poz-

ději, v říjnu roku 1977, odstavila Německá spol-

ková dráha poslední parní lokomotivy na vedlej-

ší kolej. Éra černých gigantů kolejí tak skončila. 

Rozloučení se starými parními oři bylo současně 

zrodem Německého muzea parních lokomotiv 

v Neuenmarktu. Zde na úpatí první evropské strmé železniční trati, tzv. nakloněné roviny, vzniklo největší 

a nejvýznamnější speciální muzeum svého druhu ve Spolkové republice Německo.

www.dampfl okmuseum.de

Bavorsko | Horní Franky
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ÚSEK ŽELEZNIČNÍ TRATI  TZV. NAKLONĚNÁ ROVINA

Mezi Neuenmarkt-Wirsberg a Marktschorgast

Mezi nádražími Neuenmarkt-Wirsberg 

a Marktschorgast vede ještě dnes želez-

niční trať, která v době svého vzniku v le-

tech 1844-48 psala evropské železniční 

dějiny. Jedná se o první trať v Evropě, 

překonávající v určitém úseku pozoru-

hodný výškový rozdíl a zároveň sjízdnou 

bez dodatečných pomocných technic-

kých prostředků.

www.dampfl okmuseum.de

www.schiefe-ebene.info

ŠKOLA PALIČKOVÁNÍ  MEZINÁRODNÍ SBÍRKA KRAJEK

Nordhalben

V Německu je 12.465 obcí a oblastí bez obec-

ní příslušnosti, z toho jen v Bavorsku se jich 

nachází 2.264. Nordhalben je však jedinou 

bavorskou obcí, která založila školu paličko-

vání s muzeem. Zdejší muzeum s unikátní 

sbírkou krajek obdrželo jako jediné na celém 

světě mezinárodní vyznamenání EUROPEAN 

MUSEUM OF THE YEAR AWARD – Special 

Commendation 1989. 

www.kloeppelschule.de

nádražími Neue
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NEJVĚTŠÍ KÁVOVÁ 
KONVICE SVĚTA

Selb

Největší porcelánová kávová konvice svě-

ta u vjezdu do Selbu měří na výšku 4,85 

metru a váží 400 kilogramů. Celkem po-

jme 60.000 šálků kávy.

www.selb.de

PORCELÁNOVÝ BLEŠÍ TRH

Selb

Největší porcelánový bleší trh Ně-

mecka se koná každoročně o prvním 

srpnovém víkendu. Jedná se o atrakci 

doprovázející slavnosti výrobců porce-

lánu v Selbu. Zboží zde nabízí přes 300 prodejců, a tím je trh nejdelším a také 

největším bleším trhem tohoto druhu v Evropě. Každoročně přiláká tisíce sbě-

ratelů a obdivovatelů „bílého zlata“. Pořadatelé – město Selb a Forum Selb – kla-

dou důraz zejména na skutečnost, aby se tu nenabízelo nové zboží, ale pouze 

historický porcelán. Kromě toho se lze na mnoha stáncích dozvědět zajímavé informace, týkající se porcelánu. 

Kdo má chuť, může si dokonce sám vyzkoušet zdobení porcelánových fi gurek.

www.selb.de

PORCELÁNOVÁ ULIČKA

Selb

Porcelánová ulička – jedinečný symbol města Selbu – je jediná svého druhu na celém světě. Tvoří ji 55.000 ba-

revných porcelánových dlaždic, které byly pečlivě sestaveny z drobného materiálu.

www.selb.de

ší porcelánový
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PORZELLANIKON

Selb a Hohenberg/Eger

V Porzellanikon Selb se nacházejí tři speciální muzea, 

týkající se porcelánu, mj. i první průmyslové muzeum 

Bavorska, které je spolu s pobočkou v Hohenbergu 

největším muzeem porcelánu v Evropě. Na 7.000 m2 

se díky originálním funkčním strojům a mnoha in-

teraktivním počíta-

čovým terminálům dozvíte vše o výrobě porcelánu od počátků industrializa-

ce do dnešních dnů. Kromě toho muzeum názorně ukazuje současné využití 

keramiky, respektive porcelánu, v technice, lékařství a elektronice. V Muzeu 

Rosenthal, v bývalé a dnes památkově chráněné továrně fi rmy Rosenthal, si 

lze znovu připomenout historii úspěchu této světoznámé značky a na volném 

prostranství i staré konstrukční a výrobní kapacity podniku.

www.porzellanikon.org

POUTNÍ KOSTEL „MARIE, KRÁLOVNA MUČEDNÍKŮ A ČTRNÁCTI 
SVATÝCH POMOCNÍKŮ“

Teuschnitz/Haßlach

Poutní kostel „Marie, královna mučedníků a čtr-

nácti svatých pomocníků“ v Haßlachu oslavil v roce 

2003 275 let své existence. Samotná historie této pout-

ní stavby včetně prvního kostela, postaveného na tom-

to místě, je však mnohem starší a datuje 

se už od roku 1124. Tím se považuje za 

nejstarší místo uctívání svatých pomoc-

níků v Evropě.

www.teuschnitz.de

peciální muzea

mučedníků a
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PARK SANSPAREIL

Wonsees

Tato jedinečná kulturně-historická skalní zahrada vdě-

čí za své jméno jisté dvorní dámě Bayreuthského mar-

krabství, která při jejím spatření nadšeně zvolala: „Ah! 

C‘est sans pareil!“ („To je nevídaná pastva pro oči!“) 

Park Sanspareil se rozprostírá pod středověkým hra-

dem Zwernitz, který nechali vybudovat příslušníci rodu 

Hohenzollern, a v létě 2002 získal mimořádné uznání. 

Přední výrobce zahradní techniky, podnik Briggs und 

Stratton, jej zvolil za nejkrásnější park Německa. Nachází se v něm mj. zámecká stavba s přídomkem „orientál-

ní“. Podobu zahrady, jejíž počátek sahá až do roku 1744, určují především bizarní přírodní skalní útvary v bu-

kovém háji Sanspareil. „Tvůrcem byla sama příroda“, napsala o zahradě Vilemína (Wilhelmine) v dopise svému 

bratrovi, Bedřichu Velikému (Friedrich der Große).

www.hollfeld.de

SKALNÍ LABYRINT LUISENBURG

Wunsiedel

Na Luisenburgu může poutník spatřit zvláštní přírodní 

úkaz – největší žulové moře Evropy, obklopené jedinečnou 

krajinou. Již Johann Wolfgang von Goethe byl tímto divem 

přírody fascinován. V roce 1820 popsal tento labyrint jako 

„… architektonické zahradní okrasné umění…“. Před nedáv-

nem získaný přídomek „Národní geotop“ a více než 100.000 

návštěvníků ročně podtrhují výjimečnost tohoto magické-

ho místa.

www.bayern-fi chtelgebirge.de/luise/1.htm?1

může poutník
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AMFITEÁTR LUISENBURG

Wunsiedel

Amfi teátr Luisenburg byl založen v roce 1890. 

Slavnostní představení, která se zde konají pod 

širým nebem, jsou nejstaršími svého druhu 

v Německu a od roku 1914 v nich účinkují pro-

fesionální herci. Jedinečná přírodní scéna se 

rozprostírá na dolním okraji národního geotopu 

„Skalní labyrint“ na Zeleném pahorku, nedaleko 

festivalového města Wunsiedelu.

www.wunsiedel.de
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EH’HÄUSL  NEJMENŠÍ HOTEL 
NĚMECKA

Amberg

Nejmenší dům vděčí za svůj název pověsti, založené na skuteč-

ném příběhu. Podle ní musel pár, který chtěl vstoupit do svazku 

manželského, mít ve městě dům a pozemek, aby získal souhlas 

se sňatkem ze strany magistrátu města Ambergu. Když jeden 

vynalézavý ženich objevil v Seminární ulici (Seminargasse) pro-

stor dvora mezi dvěma usedlostmi, koupil jej, postavil přední 

a zadní zeď a na ně posadil střechu. Tím splnil podmínku magis-

trátu. „Manželský domek – Eh’häusl“ prý v pozdějších dobách 

často měnil majitele, a umožnil tak mnoha párům uzavřít sňa-

tek. Dnes slouží jako luxusní hotel pro 2 osoby.

www.ehehaeusl.de

PRVNÍ MUZEUM VZDUCHU 
V NĚMECKU

Amberg

„Malý klášter – Klösterl“ s výstižným názvem Andělský 

hrad (Engelsburg) je situován na jednom z nejhezčích 

míst Ambergu. V této budově ze 14. století se ve třech 

podlažích nachází výstavní plocha o celkové rozloze 

650 m2, kde je umístěna expozice, týkající se převážně 

tématu vzduchu. Vzduch tu lze zažít i pochopit. Kromě 

výstav se zde pořádají také přednášky, veřejná čtení, 

prohlídky a koncerty. 

www.luftmuseum.de
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PRVNÍ SÍŤ LYŽAŘSKÝCH 
STOP PŘEKRAČUJÍCÍ 
NĚMECKOČESKOU HRANICI
„SILBERHÜTTE  ZLATÝ POTOK/
GOLDBACH“

Bärnau – Flossenbürg 
– Lesná – Tachov

Ve výšce mezi 700 a 900 metry se běžkařům nabízí pest-

rá síť lyžařských stop, vedoucích bavorskou a českou zim-

ní krajinou. K dispozici je celkem sedm lyžařských stop 

různého stupně obtížnosti o délce až 15km, z toho jedna 

s umělým osvětlením a třemi skatovými trasami. Dostatek sněhu v Českém lese zajišťují od sezóny 2009/10 

sněžná děla na výrobu technického sněhu. Na německé straně zve k odpočinku Schutzhaus Silberhütte, na 

české pak útulná horská chata ve Zlatém Potoku. 

www.slz-silberhuette.de

MONTE KAOLINO

Hirschau

Uměle navršený pahorek Monte 

Kaolino, vysoký 120 metrů a se-

stávající z 33 milionů tun kře-

menného písku, je nejvyšší horou 

písku Evropy a zároveň jedinou 

pískovou horou na světě, sloužící 

k lyžování. Obří duna v Hirschau 

je pravým rájem pro sjezdaře i re-

kreační sportovce z celého světa. 

Na vrchol hory vede vlek v podobě 

lodičky. Nejjemnější bílý křemen-

ný písek a mimořádné pouštní 

prostředí navozují jedinečnou atmosféru dovolené v Karibiku. Dále se zde nacházejí bazény s vodními atrakce-

mi, geologický park, sportovní lesní lanové centrum i rychlý a moderní osobní dopravní systém typu „coaster“. 

To vše obohacuje zdejší pobyt o nezapomenutelné zážitky.

www.montekaolino.eu
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NEJVĚTŠÍ VÁZA Z VRSTVENÉHO 
OLOVNATÉHO SKLA

Městské muzeum a muzeum skla 
Neustadt a.d. Waldnaab

Městské muzeum a muzeum skla Neustadt a.d. Waldnaab se nachá-

zí na Kostelním náměstí ve stínu věže městského farního kostela 

St. Georg. Během prohlídky výstavy skla návštěvníci pochopí, proč je 

Neustadt a.d. Waldnaab nazýván městem olovnatého skla. Umělec-

ká díla z kouzelně třpytivého skleněného zlata vyprávějí o zručnosti 

a umělecké dovednosti sklářů. Skvostem sbírky je přibližně 1 metr 

vysoká váza z vrstveného skla v barvě zlatého rubínu, největší své-

ho druhu na světě. O mistrovském umění svědčí také cenná skleněná 

miska, vyhotovená pouze ve třech exemplářích, které získali Franz 

Josef Strauß, král Hussein z Jordánska a rodina Franků.

www.neustadt-waldnaab.de 

PŮVOD PIVA ZOIGLBIER

Český les (Oberpfälzer Wald)

V obcích Eslarn, Falkenberg, Mitterteich, Neuhaus a Windischeschen-

bach udržují „občané pivovarníci“ téměř 600 let starou tradici. V obec-

ních pivovarech vaří přirozeně zakalenou spodně kvašenou pivní 

specialitu typu „ležák“. Ukazatel ve tvaru hvězdy (Zoiglstern), zavě-

šený na štítu domu, označuje čepování tohoto piva a informuje o tom, 

který výčep má právě otevřeno. Pro výčepní termíny mají v okresech 

Neustadt a.d. Waldnaab a Tirschenreuth sestavený i vlastní kalendář 

– Zoiglkalender. U dobrého jídla a muziky si místní lidé i návštěvníci 

zdaleka společně vychutnávají neopakovatelnou atmosféru při popí-

jení piva Zoigl. Tato pivní značka je výhradní značkou Českého lesa 

(Oberpfälzer Wald).

www.zoiglinfo.de
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ZLATÁ STEZKA DER GOLDSTEIG
NEJDELŠÍ KLASIFIKOVANÁ 
TURISTICKÁ STEZKA NĚMECKA

Český les (Oberpfälzer Wald)
a Bavorský les (Bayerischer Wald)

Zlatá stezka je svými 660 kilometry nejdelší klasifi kovanou 

turistickou stezkou Německa. Její trasa vede z Marktredwitz 

pohořím Steinwald podél hradní ruiny Weißenstein, poté po-

kračuje nádhernou krajinou rybníků a divoce romantickým 

údolím řeky Waldnaab. Dalšími klíčovými body jsou hrad Neu-

haus, město Neustadt a.d. Waldnaab, malebné údolí Lerautal 

a hrad Leuchtenberg, kde se pořádají slavnosti. Podél původní-

ho údolí Pfreimdtal, přístupného jen pro pěší turisty, míří Zla-

tá stezka kolem hradu Trausnitz a přes geologickou naučnou 

stezku Tännesberg do města festivalů Oberviechtachu. Zde si 

může návštěvník vyzkoušet rýžování zlata. Jižně od močálišť, 

u lokalit Prackendorf a Kulz, se cesta rozděluje dvěma směry se 

společným cílem v Pasově (Passau).

www.goldsteig-wandern.de

NEJVĚTŠÍ PIVNÍ DŽBÁN SVĚTA

Oberviechtach

Největší pivní džbán světa se právem nachází ve městě Oberviech-

tachu, vždyť Bavorsko je s pivem neodmyslitelně spjato. Nadroz-

měrný dřevěný džbán o průměru 2 metry, zapsaný v Guinnessově 

knize rekordů, měří na výšku 4 metry a pojme 4.718 litrů. Celých 

14 m2 jeho plochy zdobí malba bavorských folklorních motivů. Ur-

čitě stojí zato vidět jej na vlastní oči. Můžete si dokonce objednat 

prohlídku s průvodcem, termíny vám ochotně sdělí v informační 

kanceláři Oberviechtach.

www.oberviechtach.de

Wald)
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NEJHEZČÍ ČEDIČOVÝ KUŽEL EVROPY

Parkstein

Alexander von Humboldt (1769-1859), nejvýznamnější geolog 

své doby, kdysi pronesl slavný výrok o nejhezčím čedičovém ku-

želu Evropy. Ten vznikl v období třetihor, zhruba před 24 milio-

ny lety. Viditelná krystalická podoba 38 metrů vysoké čedičové 

stěny s pětiúhlými a šestiúhlými sloupci fascinuje návštěvníky 

dodnes. Z vrcholu hory (595 m) se naskýtá nádherný výhled na 

Český les (Oberpfälzer Wald) a Hornofalckou vrchovinu (Ober-

pfälzer Hügelland). Lokalita Hoher Parkstein získala jako jediný 

geotop Horní Falce od Akademie geologických věd predikát „Vý-

znamný německý geotop“. V Parksteinu má své sídlo i kancelář 

Bavorsko-českého geoparku pro Bavorsko.

www.parkstein.de | www.geopark-bayern.de

HISTORICKÉ SKALNÍ SKLEPY 
VE SCHWANDORFU

Schwandorf

Ve Schwandorfském masivu Holz- und Weinberg se v pískovcové 

skále nachází více než sto sklepů vytesaných lidskou rukou a le-

žících vedle sebe, či prstovitě v podlažích nad sebou s různě pro-

raženými otvory do skály. Šedesát z nich je vzájemně propojeno 

průchody. Historické prameny uvádějí, že vznik prvních skalních 

sklepů se datuje do doby před rokem 1500. Dříve sloužily k výrobě 

a skladování piva. Dnes jsou chráněnou památkou a pravidelně se 

v nich konají zajímavé prohlídky a hudební představení.

www.schwandorf.de

Humboldt (1769
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NEJVĚTŠÍ KOSTELNÍ A KLÁŠTERNÍ KRYPTA NĚMECKA

Waldsassen

V plně podsklepeném klášterním kostele ve 

Waldsassenu, dlouhém 83 metrů, se nachází nej-

větší kostelní a klášterní krypta Německa o délce 

80 metrů a šířce 23 metrů, což představuje cel-

kovou plochu přibližně 1800 m2. Pod umělecky 

ztvárněnými náhrobními deskami jsou uloženy 

ostatky opatů kláštera Waldsassenu z doby ba-

roka a představeného kláštera – zemského rady, 

kterého v roce 1592 zavraždili obyvatelé Tir-

schenreuthu. Prohlídky jsou zde možné pouze 

po předchozí domluvě.

www.waldsassen.de

NEJHLUBŠÍ VRT DO ZEMĚ

Windischeschenbach

Geologické centrum u hlubinného 
kontinentálního vrtu
(GEO-Zentrum an der 
Kontinentalen Tiefbohrung)

Na návštěvníky geologického centra čekají superlativy 

v podobě nejhlubšího vrtu (9.101 metrů) a nejvyšší sucho-

zemské vrtné věže Země (83 metrů). Program hlubinného 

kontinentálního vrtu (Kontinentales Tiefbohrprogramm 

– KTB) Spolkové republiky Německo je v celosvětovém 

měřítku jedinečným mistrovským výkonem vrtné tech-

niky a přinesl nové důležité poznatky o struktuře a pro-

cesech v horní části zemské kůry. Jako informační a vzdělávací zařízení pro KTB a další témata věnovaná 

vědeckému výzkumu Země nabízí geologické centrum prohlídky, fi lmy a výstavní objekty k vrtům a jejich geo-

logickému prostředí. V nové výstavní a informační budově lze získat základní znalosti, podstatné pro pochope-

ní celkového systému Země. Prohlídka centra je zajímavá pro návštěvníky všech věkových skupin.

www.geozentrum-ktb.de

hl b é
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