Durynsko
NEJVĚTŠÍ ÚDOLNÍ PŘEHRADA
NĚMECKA
Bleilochtalsperre
(okres Saale-Orla))
Údolní přehrada Bleilochtalsperre, první z pěti údolních
přehrad vodní kaskády na řece Saale, se svými 215 miliony kubických metrů zadržované vody stala největší v Německu. Přehradní hráz je 65 metrů vysoká a 205 metrů
dlouhá. Údolní přehrady se původně budovaly především na ochranu před povodněmi. Dnes jsou využívány
k výrobě energie a slouží turistickému ruchu, spojenému např. s lodní dopravou a vodními sporty.
www.saale-orla-kreis.de

NEJVĚTŠÍ SOUVISLÁ PŘEHRADNÍ
OBLAST EVROPY
Kaskáda na řece Saale
(okres Saale-Orla)
Voda na řece Saale byla od roku 1932 postupně zadržována až do
podoby dnešního „Durynského moře“. Následně vzniklá kaskáda
s celkovou délkou přes 70 km vodních nádrží je největší souvislou
přehradní oblastí Evropy. V nesčetných meandrech (zákrutech)
se „Durynské moře“ proplétá údolím řeky Saale mezi strmými svahy uprostřed kouzelné lesní krajiny. Zdejší
prostředí nabízí mnoho možností rekreace, sportovního vyžití, wellness, ochutnávku durynské kuchyně aj.
www.saale-orla-kreis.de

NEJVĚTŠÍ SBÍRKA EXLIBRIS V NĚMECKU
Burgk
Sbírka exlibris muzea na zámku Burgk byla založena v roce 1981 jako Národní centrum exlibris NDR a v současnosti obsahuje více než 75.000 listů. Tím představuje
největší sbírku exlibris v Německu. Vynálezem knihtisku se knihy staly spotřebním
zbožím, a to byl okamžik zrodu exlibris (exlibris – latinský výraz pro pojem „z knih“,
analogicky „z knihovny“). Každý, kdo v té době něco znamenal, si nechal umělecky
ztvárnit nevelké vydání těchto listů a jejich nalepením na vnitřní přední stranu knižní vazby jednoznačně označil své majetkové právo.
www.schloss-burgk.de
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JEDINÝ NĚMECKÝ PŘÍVOZ
PŘEVÁŽEJÍCÍ AUTOMOBILY
PŘES PŘEHRADNÍ JEZERO
Linkenmühle
Díky krajinné zvláštnosti údolí řeky Saale, které
je hluboko vryté do okolního terénu, a velikosti
přehradního jezera Hohenwarte o celkové délce
cca 27 km samotná přehradní hráz jako spojení
nestačila. Pro letní turistické využití oblasti mezi
lokalitami Altenroth a Linkenmühle na severním
i jižním břehu přehradního jezera a pro přepravu
jízdních kol, motocyklů, osobních vozů či dodávek
bylo zapotřebí dalšího přívozu. Přívoz provozovaný dopravním podnikem Omnibusverkehr Saale-Orla-Rudolstadt GmbH je tak jediným trajektovým spojením v Německu, vedoucím přes přehradní jezero.
www.kombus-online.eu/www/kombus/muehlenfaehre

DRACHENSCHWANZBRÜCKE  MOST V PODOBĚ DRAČÍHO OCASU
Neue Landschaft ® Ronneburg
Na území někdejší Spolkové zahradní výstavy
vy „Bundesgartenschau
Bundesgarte
Gera – Ronneburg 2007“ se nachází nejdelší dřevěná mostní konstrukce Evropy z lepených lamel, tzv. most pro pobavení. Při rozpětí 240 metrů se vznáší
nad údolím Gessental ve výšce až 25 metrů. Most má podobu rozhoupané vlny
a návštěvníka čeká fascinující vyhlídka na
areál někdejší Spolkové zahradní výstavy. Lehká a poněkud vibrující konstrukce lávky navozuje pocit, jako by se člověk
vznášel, a tím ve všech směrech naplňuje
koncepci „mostu, kde se lidé pobaví“. Most
je součástí cyklotrasy „Durynská města –
Thüringer Städtekette“.
www.buga2007.de
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NEJVĚTŠÍ ZAKLETÝ DŮM
EVROPY
Saalburg
Největší zakletýý dům Evropy stojí
s
v pohádkovém lese v Saalburgu. Je zhruba 10 metrů
dlouhý, 15 metrů široký a 8 metrů vysoký. Na
okraji městečka Saalburgu, blízko přehradního jezera Bleilochstausee, obklopuje lesnatá
krajina v okolí půvabného potoka Dornbach
pestrý pohádkový ráj, který vznikl v roce
1990 ze soukromé iniciativy a stal se výletním cílem pro děti i dospělé. S citem a do detailu je zde znázorněno na 40 pohádkových
scén převážně v životní velikosti. Díky této
skutečnosti se zakletý dům považuje za symbol celého areálu.
www.maerchenwald-saalburg.de

NEJSTARŠÍ PŘÍRODNÍ ZÁVODNÍ TRAŤ NĚMECKA
Schleiz
Na nejstarší přírodní závodní trati Německa jezdí od 10. června 1923 vše, co
patří k elitě na dvou či čtyřech kolech.
K největším sportovním událostem se
řadí mj. Celoněmecký mistrovský rozjezd s 250.000 diváky, pořádaný v roce
1950, a dále skvěle mezinárodně obsazené závody formule III v 60. letech.
Počínaje rokem 1973 se u motocyklů
i automobilů startovní pole omezovala
jen na účastníky ze socialistických zemí.
Vrchol v tomto období představovaly
Pohárové rozjezdy automobilů za mír
a přátelství. Teprve v roce 1990 bylo možné na Schleizském trojúhelníku opět uvítat piloty z celého světa.
www.schleizer-dreieck.de
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HRADNÍ VĚŽ RODOVÉHO SÍDLA
PÁNŮ A FOJTŮ NA WEIDĚ
HRAD OSTERBURG
Weida
Vysoká obranná věž hradu Osterburg je nejstarší a nejvyšší zachovalou stavbou svého druhu v Německu se
zdivem o síle 5,7 m. Hrad Osterburg byl vybudován v letech 1163 až 1193. Během třicetileté války, v roce 1633,
došlo ke zničení hradu a zbyla z něj pouze 54 m vysoká hradní věž (Bergfried). Za vidění zde stojí zejména
originálně zařízená světnice hlásného, kde žil do roku
1917 poslední vykonavatel tohoto úřadu.
www.weida.de

NEJVĚTŠÍ A NEJSILNĚJŠÍ
PARNÍ STROJ EVROPY
Wurzbach
První zmínka o hutním závodu Heinrichshütte se datuje k roku 1729. Po velkém požáru došlo v roce 1836 k jeho znovuvybudování
podle tehdejšího standardu. Výrobní provoz
byl ukončen až v roce 1982 a poté se Heinrichshütte proměnila na veřejnosti přístupné
technické muzeum a památník. Nachází se
zde největší a nejsilnější parní stroj Evropy –
tažný válcovací stroj pro dvojitou válcovací trať – postavený v roce 1925
pro hutní provoz Maxhütte v durynském Unterwellenbornu. Tento stroj
má základnu dlouhou cca 20 metrů a širokou 10 metrů a výkon 15.000 PS
při 80 % vakuu v kondenzátoru.
www.heinrichshuette-wurzbach.de
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