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Slovo na úvod

Slovo na úvod 

Jmenuji se Filip Schiller a narodil jsem se v Československu 24.11.1977 
v Havířově, nejmladším městě dnešní České republiky. Někteří členové naší 
rodiny rádi cestovali i za období státního zřízení ČSSR. Pochopitelně jejich 
cesty za každoročním odpočinkem směřovaly do zemí Varšavské smlou-
vy. A za těch 30 let neustálého ježdění navštívili snad všechna významná 
města východního bloku. Pochopitelně i SSSR a ČSSR. Dříve se nejvíce jez-
dilo do Polska a NDR k Baltskému moři. Mně právě tento podnět začal ve-
lice imponovat ve chvíli, kdy jsem byl dospělý a měl jsem tu možnost začít 
cestovat. Symboly NDR nejsou jenom jména lidí jako Wilhelm Pieck, Walter 
Ulbricht nebo nám všem známý generální tajemník a předseda státní rady 
NDR Erich Honecker, ale také například Sigmund Jähn, který dne 28. 8. 1978 
letěl raketou Sojuz 31 jako první Němec do kosmu. 

Někteří členové naší rodiny mají slabost pro letadla, ať jde o civilní nebo 
vojenská. Dnešní zmodernizovaná civilní letiště přizpůsobená nárokům  
a nárůstu civilní letecké dopravy jsou často architektonicky zajímavá, a to 
zvenčí i zevnitř. A pro mě je letiště obzvláště zajímavé za tranzitní zónou, 
když se jde k letadlům, v místech, kde nejenom já, ale i spousta jiných lidí 
zažívá pocity, které jinde při cestách na dovolenou nezažijí. V NDR se na-
chází celkem 14 civilních letišť, z toho nejvíce se jich nachází ve spolko-
vé zemi Meklenbursko Přední Pomořansko (Mecklenburg Vorpommern). 
Minulá vláda zde postavila 6 dopravních letišť. Mně se podařilo navštívit  
4 letištní města, z toho v jednom městě se mi však z technických důvodů 
nepodařilo kromě města zdokumentovat také letiště. Fotografiím letišť je 
věnována příloha této knihy. 

V této knize se vám pokusím představit bývalou NDR, zemi, kde lidé nena-
vštěvují pouze pobřeží Baltského moře, ale i jiné pamětihodnosti, jako jsou 
polabská města či významná města v Durynsku (Thüringen) nebo města 
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v pohoří Harz. Jako autor této knihy se vám předem omlouvám, že zde ne-
budou některá města NDR, která se vyskytují v jiných průvodcích. Naopak 
zde však naleznete řadu zajímavých měst, která se v jiných průvodcích ne-
vyskytují. Uvažuji i o tom vydat rozšířenou verzi letištních a významných 
měst v západní části Německa. Při svých cestách se nejvíce pohybuji v ze-
mích Evropské unie ve střední Evropě. Občas také opustím oblast střední 
Evropy a vydám se do zemí, které bezprostředně se střední Evropu sou-
sedi. Moje cestovatelská síť a vášeň je velice rozsáhlá. Chtěl bych přiblížit 
čtenářům místa, do kterých právě kvůli poloze na severu jezdí málo našich 
lidí. Bojí se, že Baltské moře je příliš studené. Ale pobřeží Baltského moře  
a Rujány může poskytovat klima a zážitky, které většinou v Chorvatsku  
a jinde na jihovýchodě Evropy nezažijete. V této knize je zahrnuta i západní 
část Berlína, přestože nebyla součástí NDR, protože i západní Berlín se na-
chází ve východním Německu. 

Berlín 
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Pokud jste cestovali do Berlína letadlem, přistáli jste pravděpodobně 
v západní části Berlína na mezinárodním letišti Berlín Tegel Otto Lili-
enthal. První, co nejspíš uvidíte, když nastoupíte do letištního autobusu, 
který vás vyhodí u zastávky Zoologischer Garten, bude nádraží a restau-
race McDonalds. O pár metrů dál se nachází osmiboká věž, která stojí 
vedle původního kostela Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Půjdete-li rov-
ně od Europe Center, přijdete na Wittenberg Platz,  kde stojí za návštěvu 
velký luxusní obchodní dům KaDeWe. Denně zde nakupuje přes 2000 lidí  
a je zde zaměstnáno přes 2500 lidí. Pokud se chcete pokochat skuteč-

Vítejte v Berlíně, hlavním městě NDR a novém hlavním městě Německa  
a sídle jednotné německé vlády. Pokud sem přijíždíte poprvé, je nejvhodněj-
ší zahájit návštěvu v okrsku Mitte. Jako výchozí bod vám poslouží Alexan-
derplatz. Jako orientační bod, který potvrdí, že se skutečně nacházíte v sa-
motném srdci Berlína,  poslouží televizní vysílací věž Berliner Fernsehturm, 
od které vedou také dvě orientační ulice Karl-Liebknecht-Strasse a  Unter 
den Linden. Ulice Karl-Liebknecht-Strasse vede ven z okresu Mitte do 
okresu  Prenzlauer Berg. Ulice Unter den Linden vede k Braniborské bráně  
a je zdobená množstvím zajímavých objektů a památek. Prvním záchyt-
ným bodem je Berliner Dom, v jehož kryptě leží ostatky rodiny Hohenzo-
llernů nedotčené časem ani vládou komunismu. Kolem berlínského dómu  
a Ostrova muzeí, kde se nachází Nová Strážnice (Neue Wache), němec-
ká opera (Deutsche Oper), Humboldtova univerzita (Humbolt Universität)  
a státní knihovna (Staatbibliotek) teče řeka Spréva (Spree). Podél řeky se 
pomalu přibližujeme rušnou ulicí plnou obchodů se suvenýry k náměstí Pa-
riser Platz, v  jehož rohu se nachází známý hotel Adlon - jeden s nejluxus-
nějších hotelů světa. Rázem jsme přímo u Braniborské brány. Chcete vě-
dět, zda se nacházíte ve východní nebo v západní části Berlína? Symbolem 
NDR je vysílací věž Berliner Fernsehturm a rudá červená historická radnice, 
která nyní slouží pro celý Berlín, fontána na Alexanderplatz a sochy dvou 
významných sociologů Karla Marxe a Bedřich Engelse, jejichž dobrá myš-
lenka komunismu, aby si byli všichni rovni a měli práci, byla v SSSR zneužita  
a komunismus se pro spoustu lidí stal pohromou.
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nou krásou, vraťte se k Zoologischer Garten a jeďte S-bahnem do stanice 
Hauptbahnhof, kde vás čeká snad jedno z nejluxusnějších nádraží v Ev-
ropě. Po vystoupení z hlavní haly na vás z dálky kouká budova Říšského 
sněmu (Reichstag). Od svého znovuotevření v roce 1999 hraje masivní 
budova Říšského sněmu znovu svou roli sídla Spolkového sněmu Bun-
destagu, německého parlamentu. Britský architekt Norman Foster tuto 
budovu korunoval třpytící se kopulí ze skla a oceli a Reichstag se tak stal 
působivým symbolem sjednocené země. Vyjadřuje otevřenost politického 
procesu a v prvním roce po znovuotevření přivítal na tři miliony návštěv-
níků. Po více než dvaceti letech od sjednocení Německa byla roku 1894 
dokončena stavba jeho parlamentní budovy, na jejíž každý detail žárlivě 
dohlížel císař Vilém II., nikterak velký zastánce parlamentní demokracie. 
Velká neorenesanční budova si však nakonec jeho souhlas nezískala. Vi-
lém ji nazval vrcholem nevkusu a činnost, která probíhala v jejím nitru, 
charakterizoval výrazem opičinec. Reichstag se však dočkal své pomsty, 
v listopadu 1918 byl právě odsud oznámen konec dynastie Hohenazo-
llernů a vyhlášena německá republika. V roce 1933 byla budova zapálena 
a částečně vyhořela, k smrti byl odsouzen jako údajný pachatel jeden 
slabomyslný Nizozemec, skutečnými viníky však patrně byli příslušníci 
Hitlerových úderných oddílů SA. Požár Reichstagu ale nacistický režim 
tak jako tak využil jako výmluvu pro ostré sledování oponentů, mezi ni-
miž bylo mnoho poslanců. Jak se do Berlína v dubnu 1945 probojovala 
Rudá armáda, Reichstag se proměnil v pevnost, jejíž mocné zdi odolaly 
všemu s výjimkou té nejtěžší dělostřelecké palby. Třicátého dubna byl 
však vzat útokem a rudá vlajka se srpem a kladivem vlající v jeho střeše 
se stala jedním z nejnezapomenutelnějších obrazů z 2. světové války. 
V poválečném období se prostranství před troskami Reichstagu stalo 
ohniskem masových demonstrací všeho druhu. V roce 1948, kdy začala 
sovětská blokáda Berlína, se právě zde shromáždil obrovský dav, aby vy-
slechl starostu Ernesta Reutera a jeho výmluvnou výzvu lidem svobod-
ného světa: „Pohleďte na toto město – Schaut auf diese Stadt – a vězte, 
že ono ani jeho lid nesmí být opuštěni”. Berlín opuštěn nebyl, ale stavba 
zdi z východu těsně sousedící s Reichstagem v roce 1961 tuto velkolepou 
budovu odřízla od centra města. V 70. letech byly jeho interiéry znovu 
upraveny k používání, ačkoliv kvůli sovětskému tlaku v něm nemohl za-

sedat západoněmecký parlament. Místo toho se v říšském sněmu konala 
výstava „Otázky z německých dějin”, která se stala povinnou zastávkou 
všech školních výletů ze západu. Po znovusjednocení Německa ne ka-
ždý souhlasil s tím, aby se vláda do Berlína vrátila, a ne každý toužil po 
vzkříšení sněmu. Osamocená, těžkopádná masa temného kamene až pří-
liš připomínala temné stránky německé historie. Avšak „Obalení Reich-
stagu” z roku 1995 od bulharského environmentálního sochaře Christa, 
který budovu obalil stříbrnou fólií, představu lidí transformovalo. Dnes se 
zdá, že jeho očištění, rekonstrukce, otevření se veřejností a zviditelně-
ní jeho chodu byly jedinou možnou volbou. Reichstag je oblíbeným cílem 
návštěvníků. Chcete-li se vyhnout frontám, měli byste si přivstat. Výtah 
vás vyveze na vyhlídkovou terasu v kopuli, můžete prohlédnout dění ve 
sněmovně pod sebou i vychutnat nepřekonatelné výhledy na město. Po-
hled na okolní atmosféru je vskutku nezapomenutelný, já návštěvu Re-
ichstagu rozhodně doporučuji. Ale vraťme se ještě na začátek 20. století. 
Následky roku 1918 zapříčinily, že mezi 3. - 9. listopadem došlo k abdikaci 
císaře Viléma ll. Pruského a právě zde v Bundestagu byla ukončena dyna-
stie Hohenzollernů. Vilém ll. se přemístil do Holandska a byla vyhlášena 
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SaskoNěmecká republika. Ale shodou okolností a politických nepokojů v letech 
1918 - 1919 a 1945 - 1949 nebyl po tuto dobu zvolen v Německu žádný 
prezident. 11. srpna 1919 byla přijata Výmarská ústava, což vedlo k na-
stolení režimu parlamentní demokracie známého jako Výmarská repub-
lika. Jejím 1. prezidentem se stal Friedrich Erbert. Vzhledem k politickým 
okolnostem a následkům 2. světové války došlo k rozdělení Německa na 
dva nepřátelské tábory: na západní kapitalistickou Německou spolkovou 
republiku a východní socialistickou Německou demokratickou republiku, 
jejímž prvním prezidentem se 11. října 1949 stal Wilhelm Pieck. A právě 
o městech Německé demokratické republiky pojednává tato kniha. Po-
kusí se vám přiblížit památky a život v této zemi před znovusjednocením 
Německa v co nejlepším světle. Součástí NDR byly tyto spolkové země: 
Sasko (Sachsen), Durynsko (Thüringen), Sasko - Anhaltsko (Sachsen - An-
halt), Berlin -Braniborsko (Berlin - Brandenburg) a pobaltská republika 
Mecklenbursko  - Přední Pomořansko (Mecklenburg – Vorpommern). 



16 17

Významná letištní a jiná města bývalé NDR Sasko

Sasko (Freistaat Sachsen) bylo až do roku 1918 královstvím a stejně hr-
dým státem jako Prusko. Jeho vládci byli proslulí svou velkomyslností, která 
nechala zdaleka nejimpozantnější otisk v Drážďanech, jednom z význam-
ných evropských center umění a kultury. Také Lipsko má v evropské kultuře 
zvučné jméno, ačkoli toto druhé největší saské město zdědilo zcela odliš-
né tradice, ve kterých hrály prvořadou roli hudba, obchod a technologické 
úspěchy. O jeho renomé se postarali hudební géniové Bach a Mendelssohn, 
tiskaři a nakladatelé, obchodníci, kupci a vynálezci. Lipsko se může pyšnit 
i rolí, kterou sehrálo v událostech vedoucích k pádu komunismu, během 
nichž desítky jeho občanů vyšly odvážně do ulic a postavily se své vládě. 

Právě jste v západních Čechách na konci Krušných hor přejeli státní hranice 
a nacházíte se na jejich saské straně v lázeňském městě Bad Brambach. 
Toto malebné lázeňské město vám může nabídnout nejenom lázeňskou 
osvěžující kůru, ale také krásné prostředí, čistý vzduch a uklidňující atmo-
sféru. Podél hezkých saských rodinných domů, které se táhnou od nádraží 
ke skromné hasičské zbrojnici založené v  1. polovině 19. století, dojde-
te přímo na rozcestí, kde se nachází restaurace a o pár metrů dál kostel  
St. Maria Kirche se skromnou a hezkou výzdobou. 

Poté, co jste zrelaxovali ve zdejších lázních Sächsische Staatsbäder, je dob-
ré se přemístit do města Plauen, které je poslední velké saské město před 
opuštěním federativních hranic s Bavorskem, za kterými se nachází prv-
ní velké bavorské město Hof. Ve městě Plauen vás uvítá hezká Radnice  
a kostel st. Johanniskirche, jehož interiér je vskutku okouzlující. Na návště-
vu hlavního města kraje Vogland si dopřejte dostatek času. Stranou od vel-
kých metropolí vám Plavno poskytne nezaměnitelnou atmosféru historic-
kého a současného moderního města. Potulujte se romantickými uličkami 
nebo prodlévejte na jedinečných místech. Každý si zde přijde na své - tu-
risté, cyklisté, zájemci o umění, vyznavači nočního života i milovníci náku-
pů. Slavné a téměř již pověstné je Voglandské divadlo se svými spektaku-
lárními produkcemi jako Jesus Christ Superstar, Titanic, Buddy Holly, Story  
a úspěšnými každoročními operními představeními pod širým nebem jako 
je Aida, Nabucco nebo Carmen. Historie města Plavna je nerozlučně spja-
tá s plavenskou krajkou. Žasněte nad figurativními krajkovými výšivkami 
v jediném muzeu krajky v Německu. Pokud se rádi smějete, pak v žádném 
případě nezmeškejte výstavu děl kresliče Ericha Ohsera známého pod pe-
seudonymem „e. o. plauen”. 
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Dalším významným saským městem je město Cvikov (Zwickau). Jeho dří-
vější vizitkou byla výroba bakelitových aut známých pod názvem Trabant. 
Pokud vás zajímají dějiny a kultura, ke Cvikovu neodmyslitelně patří známý 
hudební skladatel Robert Schumann (1810 - 1856). Shodou okolností člově-
ku stejného jména vděčí Evropa za myšlenku Evropské unie. Tento Robert 
Schuman se však narodil v roce 1886 v Lucembursku a zemřel 4.9.1963 
v Chazelles ve Francii. A nemá nic společného s hudebním skladatelem, 
který má ve Cvikově na náměstí sochu! Cvikov je okresní město a nabízí 
mnoho turisticky atraktivních cílů. Mimo jiné jsou to Mariánský dóm, Kněž-

ské domy, rodný dům Roberta Schumanna nebo lázně Johannisbad. Milov-
níci automobilů by si rozhodně neměli nechat ujít návštěvu muzea Augusta 
Horcha. Město Zwickau se pyšní mnoha významnými osobnostmi: kromě 
již zmiňovaného hudebního skladatele Roberta Schumanna jsou to expre-
sionistický malíř a architekt Fritz Bleyl (1880 - 1966), expresionistický ma-
líř Max Pechstein (1881 - 1955), herec, mim a spisovatel Gert Fröbe (1913 
- 1988) nebo konstruktér automobilů, čestný občan a držitel doktorátu 
Technické univerzity v Braunschweigu August Horch (1862 - 1952). Město 
Cvikov má nepochybně velmi dobrou polohu na úpatí Krušných hor. Je z něj 
rychlé spojení do měst Klingenthal, Johanngeorgenstadt a Oberwiesenthal. 
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Město Klingenthal leží hned za hranicemi a je dobře dostupné z českých 
Kraslic. Má 11000 obyvatel, je to letovisko a středisko zimních sportů  
a je možno je označit také jako hudební město. Místo bylo poprvé zmíně-
no v roce 1604. Koncem 18. století se tu začaly vyrábět hudební nástroje. 
Specifický obor pak proslavil městečko po celém světě. První lyžařský klub 
zde vznikl v roce 1909. Punc zimního střediska mu dodala až bronzová me-
daile skokana Henryho Glasse na olympijských hrách v roce 1956 v Cortině  
ď Ampezzo. Město je roztažené do délky několika kilometrů. Jeho centrum 
je v údolí, téměř na hraničním přechodu. Poblíž stojí bazilika s kopulovitou 
střechou podobající se kostelu v Železné Rudě a Przemysli v Podkarpat-
ském vojvodstvu, muzeum hudby a zimních sportů i malá zoologická za-
hrada. Lyžařské areály jsou v blízkém i vzdálenějším okolí. 

Nedaleko od Klingenthalu se nachází ve výšce 650 - 890 metrů nad mořem 
další příhraniční saské město Johanngeorgenstadt s 4924 obyvateli. Toto 
horské město založené 23.2.1654 se svolením kurfiřta Johanna Georga I. 
leží v jižní částí okresu Aue - Schwarzenberg. Po staletí formovalo tvář 
města hornictví. Zainteresovaný návštěvník ještě v dnešní době najde 
mnoho dobových svědků z období tzv. Berggeschrey ze začátku doby hor-
nictví a těžby stříbra v Krušnohoří. 

Hornictví bylo typické i pro další pohraniční saské město Oberwiesenthal. 
Toto město bylo založeno v roce v roce 1527 jako hornická osada, poté co 
byla v oblasti nalezena stříbrná ruda. Roku 1530 obdržela osada městská 
práva a roku 1559 se dostal Oberwiesenthal pod správu saského panovnic-
kého rodu Wettinů. Důlní činnost byla v 19. století ukončena. Od roku 1935 
má město lázeňský statut. V dobách NDR byl Oberwiesenthal vyhlášeným 
zimním střediskem, kde se připravovaly mnohé tehdejší sportovní hvězdy. 
Naposledy skokan Jens Weissflog, olympijský vítěz z let 1984 a 1994. Nyní 
jsou již staré časy zapomenuty a Oberwiesenthal vyhlíží jako moderní alp-
ské lyžařské středisko. Jeho centrem je malé svažité náměstí s kruhovitou 
kašnou, z něhož se do všech stran rozbíhají ulice s elegantními horskými 
domky a penziony.

Další významné saské město je Chemnitz, do roku 1989 známý jako Karl 
Marx Stadt. Z Oberwiesenthalu se do tohoto průmyslového a z části i histo-
rického města dostanete během 1 hodiny. Chemnitz je spojen s německou 
krasobruslařkou Katarinou Witt, která se narodila 3. 12. 1965 v Berlíně, ale 
dětství prožila v Chemnitzu a násedně jej proslavila. Ve městě je několik 
architektonicky významných budov z dob NDR i ze starší doby. V blízkosti 
města se nachází zámek Augustusburg. 

Další významné hornické město Freiberg je situováno rovněž v Podkruš-
nohoří, na potoce Münzbach, 50 km od hranic. Město bylo založeno v roce 
1186. Ve středověku sloužilo jako občasná rezidence saských kurfiřtů. Jeho 
dějiny významně ovlivnilo hornictví. Až do konce 19. století se tu dolova-
lo stříbro. Nyní zde funguje model typický pro většinu německých měst: 
v historických kulisách středověkého centra se odehrává současný život. 
Městské jádro je obklopeno hradbami. Hlavní náměstí tvoří dvě části: 
Untermarkt a Obermarkt s řadou patricijských domů. Nejcennější místní 
stavbou je dóm Panny Marie, který se otevírá několikrát denně k prohlídce 
s průvodcem. 
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Postupujeme-li dále kolem hranic, dostaneme se do regionu Saské Švý-
carsko -Východní Krušné hory (Sächsische Schweiz - Osterzgebirge), kte-
ré je také součástí regionu východních Krušných hor i přesto, že příroda  
a památky zde mají trochu jiný charakter, než v již zmiňovaných městech. 
Prohlídku začneme v lázeňském městě Altenbergu, které se nachází na vý-
chodě Saska na hranici s Českou republikou, nedaleko Cínovce ve východní 
částí Krušných hor. Nejvyšším bodem v okolí je hora Kahlenberg (905 me-
trů), ze které je možné pozorovat celé město. Založení města se datuje do 
15. století. Potom, co započali horníci z Krupky a okolí pravděpodobně už 
ve 12. století těžbou cínu, pronikali postupně v pozdějších staletích dál do 
hřebene Krušných hor ve snaze najít hlavní, ještě větší ložiska. Přitom ob-
jevili nejdříve ložiska okolo Cínovce (první písemná zmínka je z roku 1378)  
a teprve poté okolo roku 1440 v Altenbergu. V bezprostřední blízkosti čet-
ných dolů, v nichž se postupně začínalo s těžbou, vznikl pak v podobě roz-
ptýleného osídlení místních horníků Altenberg. Zdejší ložiska cínu jsou 
největší ve střední Evropě. Původně patřily pozemky pánu z Bernsteinu, 
vlastníkovi panství Bärenstein. V prosinci 1446 prodal rytíř Hans von Bern-
stein čtvrtý díl svého panství saskému kurfiřtovi, čímž se kurfiřt stal jed-
ním vlastníkem z rodícího se Altenbergu. Na základě výnosnosti ložisek se 
oblast rychle proměnila v jedno z nejdůležitějších hornických středisek vý-
chodního Krušnohoří. Hospodářský rozmach vedl k tomu, že Altenberg ob-
držel roku 1451 městské a trhové právo. Jako město byl Altenberg písemně 
zmíněn roku 1489 (Aldenberge) a poté roku 1534 (Aldenberk). Původ jména 
města se dá vysvětlit jednoduchým spojením „der alte Berg” - stará hora. 
O masivní důlní činnosti, která probíhala až do 20. století, svědčí dodnes 
mohutná pinka, trychtýř, který vznikl propadem roku 1620, dále pak čistírna 

cínu nebo štola Neuschebert - Glück, kde jsou znázorněny dobové metody 
těžby. Od přelomu 18. a 19. století začaly doplňovat těžbu cínu i různé dru-
hy živností, např. produkce dřevěných hraček a slaměných květin. V  první 
polovině 20. století se Altenberg začal proměňovat díky své poloze, v níž se 
dlouho drží sníh, a díky dobré dostupnosti (1923 - zavedení železnice) ve 
významné centrum zimních sportů v Krušnohoří. V roce 1937 se tu konalo 
mistrovství Německa v lyžování. 

Ale vraťme se zpátky k dopravní dostupnosti. Z Prahy, severních nebo zá-
padních Čech se tam rychle dostanete autem. Město leží přímo na hranici 
s Českou republikou. Pokud pojedete vlakem, musíte přejet státní hranice 
na přechodu Dolní Žleb - Schöna Sachsen a vystoupit v lázeňském měs-
tě Bad Schandau. Zde nemáte jinou možnost než přestoupit na regionální 
vlak, který projíždí všemi polabskými městy v Sasku a končí ve městě Míšeň 
- Sasko (Meissen - Sachsen). Vy musíte na této trase vystoupit v Heidenau, 
kde přestoupíte na vlak, který končí v Altenbergu. Cesta se tak může značně 
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prodloužit, záleží na tom, ze kterého místa máte do Altenbergu namířeno. 
V 50. letech zde započal rozvoj lázeňství, jehož hospodářský význam výraz-
ně zesílil po roce 1991, kdy byla ve městě definitivně ukončena těžba. Roku 
2004 byl městu udělen úřední titul Kurort (lázně). Díky speciální vodoléčbě, 
zvané též Kneippova kúra (dle Sebastiana Kneippa), je Altenberg označován 
za Kneippkurort. V současné době je Altenberg nejvýznamnějším centrem 
zimních sportů ve východním Krušnohoří.

Dalším zajímavým městem nacházejícím se za přechodem Dolní Žleb je 
Schöna - provinční saské město, které přes řeku Labe sousedí s Hřenskem. 
Procházka ze Schöny směrem na Bad Schandau podél toku Labe je velice 
uklidňující a relaxující a velice ji doporučuji. Dovede Vás do dalšího provinč-
ního města Schmilka - Jelení Mlýn (Schmilka – Hirschmühle) s okouzlu-
jící krajinou. Pokud budete pokračovat dál, dostanete se do města Krip-
pen, které je předměstím Bad Schandau. Zde si můžete dopřát dobrý oběd  
a prohlédnout si sochu Friedricha Gottloba Kellera (1816 - 1895), strojníka  
a vynálezce drcení dřeva pro výrobu dřevoviny. 

Bad Schandau je hlavním vstupem do Saského Švýcarska. Z nádraží 
se dostanete kolem Nationalparkhaus, ve kterém se také nachází kino, 
pěšky za 8 minut na Marktplatz. Hlavní náměstí Marktplatz je malé, 
obdélníkovité, s dominantou kostela Johanniskirche s kopulovitou věží. 
Kousek za náměstím se nachází Nationalpark Sächsische Schweiz, je-
hož atmosféra je vskutku okouzlující. Pokud se vrátíte na hlavní sil-
nici a půjdete směrem ke státním hranicím s naší republikou, přijdete 
k vyhlídce Ostrau, z které je krásný pohled na lodě projíždějící po Labi, ať 
už směrem k Děčinu nebo na Dražďany. Další zajímavostí, kterou by si 
neměli nechat ujít zejména milovníci plavání, je Bad Schandau Thoskana 
Therme - lázeňská část patří křinickému údolí, které tvoří park a staré 
léčebné domy z konce 19. století.

Bad Schandau má bohatou historii. Místo je připomínáno od roku 1430. 
V prvních letech své existence patřilo Berkům z Dubé, ještě v 15. století zís-
kalo městská práva. Provoz lodí na Labi mu přinesl pozoruhodný hospodář-
ský vzestup. V roce 1730 byl v údolí Křinice objeven železitý pramen. S lá-
zeňskou léčbou se tu začalo koncem 18. století, statut lázní město obdrželo 

v roce 1920. V současnosti je Bad Schandau jedním z nejvýznamnějších 
turistických center Saského Švýcarska. Na předměstí Postelwitz se ucho-
vala řada hrázděných a roubených staveb. 
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Königstein je další významné město s hradem, který svojí architekturou  
a účelem připomíná významný hrad v Salzburgu. Toto nevelké město s mo-
hutnou pevností se rozkládá v Saském Švýcarsku a leží jihovýchodně od 
Drážďan. Ve 12. století vyrostl na zdejší pískovcové tabulové hoře hrad, 
od roku 1241 připomínaný jako majetek českého krále Václava I. Koncem  
14. století v podhradí přibylo město. V letech 1589 -1631 byl hrad přestavěn 
na barokní pevnost. Po staletí fungovala jako obávané vězení. Během obou 
světových válek tu byli váleční zajatci. Od roku 1955 je z pevnosti muzeum. 
Město se táhne podél řeky a zvedá se do kopců. Je typické úzkými dláždě-
nými ulicemi a hrázděnými domy, které procházejí rekonstrukcí. Pevnost je 
jednou z nejcennějších stavebních památek v Sasku. Majestátně se zvedá 
nad okolím, její zdi vyrůstají okolo ze skal a návštěva je vskutku okouzlující. 

Další významné město podél toku Labe směrem na Drážďany jsou klima-
tické lázně Kurort Rathen. Jedná se o formu terapie, jejíž součástí je pobyt 
na čerstvém vzduchu a provádění plynulé chůze v síti stezek s různými 
stupni zatížení. Město patří k nejnavštěvovanějším v oblasti pískovcových 
skal a je rozdělené řekou Labe na dvě části, mezi kterými se dá pohybovat 
starým historickým přívozem (Oberrathen a Niederrathen). Přívozní loď 
jezdí denně. Autem se dostanete pouze do části Oberrathen. Nachází se 
zde i železniční stanice ve směru Schöna - Míšeň. Za poplatek se parku-
je v centrální ulici Elbweg. Hned u parkoviště si lze prohlédnout největší 
modelovou železnici na světě Eisenbahnwelten. V historické čtvrti Kurort 
Rathen -Niederrathen se ocitnete mezi starými a novými domy komple-
xu, který slouží k ubytování lázeňských hostů. Odsud se nejspíš vydáte po 
trase směrem na Bastei a narazíte na Felsebühne Rathen - skalní divadlo 
v přírodě pro cca dva tisíce diváků. O kousek dál je malé jezírko, kde si mů-
žete půjčit loďku a pěkně si odpočinout. 
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Obec Stadt Wehlen leží v oblasti Saské Švýcarsko nad pravým břehem 
Labe, asi 3 km na západ od Kurort Rathen. Ves vznikla při hradu Wehlen, 
ze kterého se dodnes zachovala jen bašta a zbytek zdí. V městečku stojí 
za prohlídku barokní domy, muzeum s expozicí kamenictví a malá ZOO. Za 
městem je turistická oblast Bílé lomy a skalní masivy Velký medvědí kámen 
a Malý medvědí kámen. Turistům slouží přívoz a železnice. 

Sebnitz je velké okresní město v zemském okrese Saské Švýcarsko - Vý-
chodní Krušné hory. Jde o státem uznanou rekreační oblast ve východním 
Sasku na okraji Národního parku Saské Švýcarsko. Sebnitzu se také říká 
město umělých květin nebo město hedvábných květin. Město Sebnitz leží 
v údolí řeky Sebnitz, 250 až 460 m nad mořem, mezi Saským Švýcarskem 
a Lužickou hornatinou. Území města se nalézá v prostoru Západolužické 
vrchoviny a hornatiny a hraničí tak s přírodním prostorem Hornolužická 
hornatina. Protože se poblíž rozprostírá Saské Švýcarsko, je krajina okolo 
města velice rozmanitá. Dominantou Sebnitz je Tanečnice (německy Tanz- 

plan), která již leží v ČR. Místní část Hinterhersdorf leží nad údolím Křinice 
(Kirnitzsch) 5 kilometrů jihovýchodně od hlavní městské části. V lokalitě se 
v raném středověku pravděpodobně nalézalo slovanské obyvatelstvo. Seb-
nitz samotný byl založen německými kolonizátory z oblasti Frank v dneš-
ním Bavorsku. Nejstarší písemnou zmínku lze dohledat v Hornolužické 
hraniční listině z roku 1223/1241, která stanovovala hranici mezi Českým 
královstvím a Biskupstvím Míšeň. Jde o první zmínku jména Sebnitz, které 
se ale vztahuje pouze na potok. Jako středisko hospodářského života měs-
tyse vzniklo již na přelomu 12. a 13. století pravoúhlé tržiště. Jako městečko 
byl Sebnitz poprvé písemně zmíněn v roce 1451.

Nejstarším památkově chráněným objektem je evangelický kostel sv. Pe-
tra a Pavla z 15. století, jehož výzdoba pochází ze 17. století. Dále stojí 
za zmínku kostel Povýšení svatého Kříže (Kreuzerhöhung), který pochází 
z 19. století a je postaven v novogotickém stylu. Pro město jsou typické 
měšťanské domy s výrobními budovami z doby německého císařství (1871 
- 1918) a areál Tržního náměstí (Markplatz) znovuzřízeného v pozdně kla-
sicistním stylu. Původní domy s podstávkou a  hrázděné domy jsou zacho-
vány jen v okrajovém obvodu vnitřního města.

Sebnický viadukt (1874/75) postavený pro Sebnitztalbahn byl první viadukt, 
který byl postaven v oblouku (poloměr 224 m) a ve spádu (sklon 1:50). Je 
150 m dlouhý a 21 m vysoký. Jeho původně deset kamenných oblouků bylo 
nahrazeno devíti betonovými pilíři při generální opravě na konci 80. let.  



30 31

Významná letištní a jiná města bývalé NDR Sasko

Na spojnicí mezi městy Bad Schandau a Pirna se v okrese Sebnitz nachá-
zí město Stolpen s hradem a historickým náměstím. Nachází se na okraji 
Saského Švýcarska, 40 km od státních hranic. Do tohoto města se dostanete 
nejrychleji vlakem tak, že vystoupíte v Bad Schandau a přestoupíte na 
regionální vlak ve směru na Pirnu přes Sebnitz. Pojede přes okrajovou část 
Saského Švýcarska, kde z krajiny dýchá okouzlující atmosféra a klid.  Z cesty 
autem není zdaleka takový požitek. Městečko s hradem a 6200 obyvateli 

je vskutku okouzlující a vyrazit sem můžete nejlépe na jaře, kdy je nejlepší 
doba pro návštěvu. Hlavní turistická sezóna zde začíná v červnu, kdy se 
blíží konec školního roku a školy podnikají se svými žáky výlety po hradech 
a zámcích. Jinak toto město během roku působí uklidňujícím a relaxačním 
dojmem.

Hrad je znám už od roku 1222, dějiny města začaly v 15. století s osidlová-
ním hradního kopce. Vznik Stolpenu byl podporován míšeňskými biskupy, 
jeho rozkvětu však bránily četné požáry. Byly tu značné problémy se záso-
bováním vodou a tak na náměstí stály až do 19. století cisterny s požární-
mi stříkačkami. Nynější podobu má město od roku 1723. Hlavní náměstí 
Historicher Marktplatz je čtvercové a svažité, s povýšením 7 metrů. Je také 
pastvou pro oči, plné květin, domovních erbů, členitých střech. Domy jako by 
přerůstaly do podhradí a hradu. V dolní částí tohoto náměstí je replika poš-
tovního sloupu z roku 1732, který je ze všech stran popsán různými mís-
ty a časovými údaji. Ta sdělují, jak dlouho jel tenkrát ze Stolpenu poštovní 
vůz tažený koňmi. Nejzajímavějšími zdejšími místy provází tzv. historicko 
- přírodní okružní cesta s 32 zastávkami. Nejznámější postavou Stolpe-
nu je hraběnka von Coselová. V letech 1716 - 1765, tedy téměř půl století, 
byla vězněna na místním hradě. Vsadil ji tam August II., polský král a sas-
ký kurfiřt. Důvod? Stala se zavrženou milenkou, která věděla příliš mnoho 
o něm i o státních záležitostech. Návštěvu hradu lze rozhodně doporučit. 
Silné zdi, trčící věže, kulatá bíla bašta, muzeum, středověké hradní zařízení, 
ovce v příkopu. To je krátká charakteristika vnějších znaků bývalé rezidence 
saských biskupů a kurfiřtu. 

Dalším záchytným bodem podél toku Labe je předměstí Pirny osada Ober-
vogelgesang (Horní ptačí gang). Tento slangový výraz se nejspíše vztahuje 
ke skutečnosti, že tato lokalita sloužila jako velké shromaždiště ptáků. Pro 
běžného turistu je to zcela bezvýznamná obec, kde je pár hezkých rodin-
ných domů a krásná procházka lesem, kterou bych ovšem nedoporučoval, 
neboť zde lze snadno zabloudit. 
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Pirna, hlavní centrum Saského Švýcarska, má naopak všechno, co si běžný 
turista může přát, počínaje pěkně zdobenou radnicí, kde se nachází také 
informační centrum. Hlavním důvodem návštěvy Pirny je DDR - Museum 
Pirna (Rottwendorfer Str. 45 M), kde se vrátíte zpět před rok 1989. Muzeum 
má mnoho exponátů i z kulturní oblasti a téměř každý návštěvník, který 
měl tu čest se narodit v socialistickém státním zřízení, si tady připomene 
tu dobu a věci s ní spojené. 

Dalším záchytným bodem podél toku Labe je město Heidenau, které tvoří 
předměstí Drážďan. Heidenau je útulné město, kam spousta lidí jezdí na 
nákupy. Je to klidné moderní město se spoustou uliček, ve kterých se na-
cházejí starší domy.

Z Heidenau se již blížíme do hlavního města Saska Drážďan, které jsou 
přezdívány Florencie na Labi. Od února 1945, kdy spojenecké bomby zničily 
centrum, obnovilo město velkou část svého dědictví. Dnešní návštěvníci se 
do Drážďan sjíždějí za jeho muzei a galeriemi, které mají jeden z nejbohat-
ších archivů v Německu, a aby se potěšili jednou z nejpůvabnějších scenérií 
Saska v nedalekém labském údolí. Drážďanské přestavěné Staré město 
(Altstadt) leží na levém břehu řeky, ale siluetu jeho slavného panorama-
tu si nejlépe prohlédnete z Nového města (Neustadt) na břehu protějším. 
Před rokem 1945 panoramatu vévodila monumentální kopule barokního 
Frauenkirche, který byl dokončen roku 1743 jako hlavní protestantský sva-
tostánek města. Kopule kostela jako zázrakem přežila bombardování a ná-
sledně požáry z roku 1945, ale po několika dnech, kdy se kamenné zdivo 
ochlazovalo, zkolabovala. Hromada zčernalých trosek zde jako pomník šíle-
nosti války ležela ještě několik desítek let. V roce 1994 pak bylo rozhodnu-
to, že se kostel znovu postaví. Původní kamenné zdivo, každý kus pečlivě 
očíslovaný, bylo uloženo v depozitáři přímo na místě a připraveno k použití. 
Z fragmentů se staly suvenýry - objevovaly se např. na cifernících hodin, 
čímž se tato mamutí operace pomohla financovat. Rekonstruovaný kostel 
byl slavnostně otevřen v roce 2005, včas k 800. výročí založení města, které 
se konalo o rok později. Obnovení Frauenkirche a renovace zámku se staly 
součástí procesu, který byl zahájen krátce po válce a jehož cílem se stalo 
navrácení historického charakteru alespoň části Starého města (ačkoli se 
objevily i názory, že zničené město by se mělo opustit). 

Většina návštěvníků zahajuje prohlídku města v centru Zwingeru. Tento 
pohádkový architektonický výtvor, který byl původně impozantním ději-
štěm dvorních ceremonií a festivalů, dnes slouží jako muzejní komplex. 
Postavil ho architekt Matthäus Daniel Pöpelmann (1662 - 1736) na příkaz 
nejsvéráznějšího saského krále, Augusta Silného, který nastoupil na trůn 
roku 1694. Zwinger, složený z řady budov uspořádaných kolem prostor-
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ného travnatého nádvoří s jezírky a fontánami, je mnohými považován 
za vrcholné dílo německé barokní architektury. Slouží také jako depozitář 
pozoruhodné drážďanské sbírky obrazů starých mistrů. Nejlepší přístu-
pová cesta do Zwingeru vede bránou Glockenspielpavillonu se zvonkoh-
rou z míšenského porcelánu. Uprostřed křídla nalevo stojí Korunní brána 
(Kronentor) se sochami andělů střežících polskou korunu (August vládl po 
určitou dobu saskému východnímu sousedovi). Vpravo je robustní Sem-
perová galerie navržená Gottfriedem Semperem, která komplex doplnila 
roku 1847, avšak nejvíce pozornosti si vyžaduje Wallpavillon na opačné 
straně nádvoří. Bravurní krásu tohoto Pöpelmannova mistrovského díla 
umocňují živé a expresivní sochy od jeho spolupracovníka Balthasara 
Permosera (1651 - 1732). Ještě větší nevázanost je k vidění v přilehlé 
Nymphenbad, níže položené umělé jeskyni, v níž dovádějí kamenné nym-
fy. Uvnitř Zwingeru jsou nejrůznější poklady, které mohou směle soupeřit 
s architekturou budovy i s jejími sochařskými skvosty. K vidění je zde toho 
tolik, že byste se ani neměli pokoušet zvládnout vše najednou. Nejlepší je 
vybrat si dle vašeho zájmu a sledovat ukazatele. Zbrojnice (Rüstkammer) 
má jednu z největších světových sbírek zbraní a brnění, Matematicko - 
fyzikální salon (Mathematisch - Physikalischer Salon) zase vystavuje po-
zoruhodný soubor vědeckých přístrojů z období od 16. do 19. století. Je 
zde také rozsáhlá sbírka porcelánu (Porzellansammlung) s prvotřídními 
ukázkami porcelánu z královských sbírek. Augusta Silného porcelán fas-
cinoval. Během experimentování se zeskelněním hlín pomocí tepla objevil 
jeho dvorní alchymista Johann Friedrich Böttger, jak vyrobit jemný surový 
porcelán, a položil tak základy průmyslu, který dodnes neodmyslitelně pa-
tří k městům Drážďany a Míšeň. Galerie starých mistrů (Gemäldegalerie 
Alter Meister) má své kořeny také převážně v nadšení Augusta Silného  
a jeho panovníka Friedricha Augusta II. Nejslavnějším obrazem galerie je 
Raffaelova Sixtinská madona (1512 - 1513) obdivovaná nejen kvůli svému 
dokonalému ztvárnění madony a jejího dítěte, ale také kvůli úžasné dvojici 
znuděných andílků ve spodní části obrazu. Dalším slavným obrazem ital-
ské renesance je Giorgioneho Spící Venuše, která zůstala nedokončená 
až do jeho smrti v roce 1510. Jsou zde také významná díla mnoha zná-
mých malířů západoevropského umění - Rembranta a Vermeera, Clauda 
Lorraina a Poussina, El Greca a Velazqueze, Cranacha a Dürera. Drážďany 

a Pirna 18. století jsou zvláštním způsobem zobrazeny v Canalettových 
krajinomalbách. 

Severovýchodní průčelí Galerie starých mistrů je otočené na Theaterplatz, 
impozantní náměstí ohraničené několika drážďanskými pozoruhodnými 
historickými pamětihodnostmi: dokonce i informační centrum, původně 
strážnice od berlínského architekta Karla Friedricha Schinkela postavená 
v letech 1830 - 1832, je chrámem neoklasicismu. Grandiózní  Semperoper, 
domovská scéna jak Saské státní opery, tak Státního orchestru, je pojme-
novaná po architektech Gottfriedu Semperovi a jeho synu Manfrendovi. 
První budova opery Gottfrieda Sempera roku 1869 vyhořela, ale jelikož on 
sám byl z města roku 1848 vykázán za svou účast na nezdařené revoluci, 
přestavbou pověřil svého syna. Její přepychový interiér byl svědkem pre-
miér několika oper Richarda Wagnera a Richarda Strausse. Roku 1945 z ní 
zbyly pouze obvodové zdi, před demolicí ji zachránila jen její celosvětová 
pověst a architektův revoluční posudek. Složitá přestavba a vybavení opery 
moderním zařízením byly dokončeny roku 1985 k 40. výročí jejího zničení.  
Nedaleký velkolepý zámek se stometrovou věží byl po staletí rezidencí vlád-
ců Saska až do roku 1918. Pozoruhodný vlys z míšeňského porcelánu na 
vnější zdi otočené do Schlossstrasse představuje řadu královských postav, 
které oslavují 800 let vlády dynastie. Palác, který znovu získal svůj někdejší 
lesk, je sídlem několika muzeí, včetně tzv. Zelené klenby (Grünes Gewölbe), 
oslnivé klenotnice jedněch z nejkrásnějších výtvorů šperkařského a zlat-
nického umění. Nenechejte si ujít extravagantní kus známý jako Dvorský 
stát velko-mogula. Na této chabě maskované glorifikaci honosného dvora 
samotných saských panovníků pracoval sedm let Augustův dvorní klenot-
ník, Johann Melchior Dinglinger se svými bratry. Vytvořili 137 pozlacených 
a smaltovaných postav, na něž použili bezpočet drahých kamenů. Konečná 
cena za toto dílo předčila cenu za velkolepý palác v Moritzburgu. Římskoka-
tolický Hofkirche s palácem propojený mostem, aby mohla královská rodina 
navštěvovat mše, aniž musela vstupovat na ulici, vyvolal v tomto ultra-
protestantském městě obrovský rozruch, obzvláště když v roce 1739 naří-
dil August Silný jeho stavbu poté, co konvertoval ke katolicismu. Královým 
architektem byl Ital Gaetano Chiaveri, který sem kvůli stavbě kostela přivezl 
mnoho svých spoluobčanů a ubytoval je na nábřeží Labe v dnešní tzv. Ital-
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ské vesničce (Italienisches Dörfchen), z které je dnes restaurace s pěknou 
nábřežní terasou. Po balustrádě Chiaveriho krásného kostela se promenují 
pískovcové sochy a její interiér má pěkné barokní zařízení. V kryptě jsou 
pohřbeny ostatky saských vládců. Klasický pohled na Labe se vám na-
skytne z Brühlsche Terrase, promenády, kterou zde nechal v 18. století na 
přebytečném nábřežním opevnění postavit hrabě Brühl jako součást své 
soukromé zahrady. Je to krásné místo k posezení či k procházkám, odkud 
můžete pozorovat výletní loďky a parníky projíždějící kolem nábřeží pod 
vámi. Na opačném břehu, za  Augustusbrücke z roku 1910, leží Nové město 
(Neustadt), postavené podle plánů v 18. století. Bombardování v roce 1945 
ho zasáhlo méně než Altstadt a s jeho obchody a kavárnami v něm vlád-
ne atmosféra skutečného života. Na pětisetmetrovou terasu vede z míst 
Hofkirche monumentální schodiště zdobené sochami představujícími roční 
období. Vede k Albertinu, bývalé královské zbrojnici, ve kterém dnes sídlí 
několik muzeí. Vybraná díla jeho hlavní atrakce, Galerie nových mistrů (Ge-
mäldegalerie Neuer Meister), se střídavě vystavují v budově Semperoper  
a Gläserne manufaktur vzdálené asi kilometr a půl jihovýchodně od Starého 
města. Sbírka je dobrým příkladem německé malby 19. a 20. století. V Drá-
žďanech měly úspěch dvě z nejvýznamnějších postav romantické malby, 
Caspar David Friedrich (1774 - 1840) a Ludwig Richter (1803 -1884), kteří 
hledali inspiraci v krajině Saska a nedalekých Čechách. Oba jsou zde za-
stoupeni několika pěknými působivými díly. Jen málo návštěvníků není do-
jato Richterovým Přívozem u Schreckensteinu - metaforou řeky života, kde 
jsou pasažéři převáženi přes Labe. O sto let později v roce 1905 v Drážďa-
nech zakořenil expresionismus a bylo založeno hnutí s názvem Die Brücke 
(Most). V letech 1929 - 1932 namaloval jeden z jeho členů, Otto Dix (1891 
- 1969), snad nejpronikavější evokaci hrůz zákopové války z let 1914 - 1918, 
triptych nazvaný jednoduše Der Krieg (Válka), záměrně založený na slav-
ných oltářních obrazech středověku. Podobný šok vyvolává také triptych 
Das tausendjährige Reich (Tisíciletá říše) od Hanse Grundiga (1901 - 1958) 
dokončený roku 1938, který věrně předjímá ještě větší hrůzy, které se chys-
tal spáchat Hitlerův režim. 
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Na severu Altstadtu sice hrála po 2. světové válce prioritu historie, v jeho 
jižní části však z trosek vyrostlo nové, socialistické město. Zdevastované 
vnitřní čtvrti byly vyčištěny a namísto ulic z 19. století zde vyrostla mo-
notónní sídliště sovětského stylu. Nové Drážďany vytvořené architekty  
a plánovači v dobách NDR jsou nejlépe vidět kolem Altmarktu, kde v pse-
udobarokních budovách z 50. let minulého století sídlí zařízení typu Mc-
Donalďs. Kdysi byly hanobeny jako stalinistické, dnes se však považují za 
hodné ochrany. Jejích pečlivé proporce a výzdoba se sochami a nástěnnými 
reliéfy rozhodně stojí alespoň za letmý pohled. Autentické staré Drážďany 
najdete v okrajových čtvrtích s jejích elegantními vilami. Jedno z nejoblí-
benějších drážďanských muzeí je Německé muzeum hygieny (Deutsches 
Hygiene - Museum) v hygienicky vyhlížející budově z 20. let minulého sto-
letí. Jeho expozice, mnohé z nich interaktivní, se věnují tělu a jeho vztahu 
s prostředím např. dílo Skleněná žena odkrývá činnost lidského těla. 

Poslední dny 2. světové války zastihly Drážďany přeplněné utečenci prcha-
jícími před postupující Rudou armádou. Jejich obyvatelé se upínali k mylné 
naději, že jejich město překypující uměním a kulturou a s dlouholetými styky 
s Británií a Amerikou bude bombardování ušetřeno. Na základě téhož nepo-
chopení německé vrchní velení Drážďanům odebralo protivzdušnou obranu, 
kterou rozmístilo na jiných místech. Spojenecké bombardéry na vrcholu své 
smrtonosné výkonnosti se tak v noci ze dne 13. na 14. února nesetkaly prak-
ticky s žádným odporem a následné požární bouře zničily 75 % města a za-
bily neznámý počet lidí, který se možná vyrovná i počtu mrtvých v Hirošimě. 
Přesto se podařilo ve městě obnovit život i jeho pozoruhodné památky.

Jste-li milovníky porcelánu, pak vám nemusíme příliš přestavovat Míšeň 
(Meissen), jejíž prestiž spočívala po staletí ve výrobě porcelánu. Je zde však 
i mnoho jiných půvabných pamětihodností. S domy s červenými střechami 
namačkanými na Starém městě (Altstadt), nad kterým se tyčí Burgberg - 
skalní výčnělek korunovaný hradem a katedrálou – je Míšeň pravděpodobně 
nejzachovalejším ze saských menších měst. Při příjezdu se na chvíli zastavte 
na parkovišti na pravém břehu Labe, ze kterého je pěkný výhled na harmo-
nické seskupení města a tvrze. Po městě přejděte do Starého města, které 
se soustřeďuje kolem svažitého Marktu se vznešenými měšťanskými domy, 
městskou lékárnou a radnicí z 2. poloviny 15. století. Jedné straně náměstí 
vévodí věž Frauenkirche, opodál stojí věhlasná hrázděná vinárna, Gasthaus 
Vincent Richter. Na kopec s hradem vedou úzké uličky, schody a průchody. 
Uprostřed uzavřené skupiny hradních budov stojí úchvatná gotická katedrá-
la. Dvojice jejích věží byla sice dostavěna až na počátku 20. století, ale její 
interiér je téměř kompletně středověký a najdete v něm sochy a zařízení 
té nejlepší kvality. Samotný hrad Albrechtsburg byl z větší částí postaven 
v letech 1471 - 1525 a mezi jeho pozoruhodnosti patří např. důmyslně posta-
vené točité schodiště. Roku 1709 objevil dvorní alchymista Augusta Silného 
Johann Friedrich Böttger techniku výroby dokonalého porcelánu. Jeho ko-
merční produkce byla zahájena právě zde za zdmi míšeňské pevnosti. Na své 
současné místo v údolí Triebisch se továrna přesunula v 60. letech 19. stole-
tí. Dnes vítá Staatliche Porcelanmanufaktur hosty prohlídkami a předvede-
ním technik, které Míšeň drží na špičce konkurence. V sálech jsou vystaveny 
předměty z minulosti porcelánky, je zde i dobře zásobený obchod.  
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Budyšín (Bautzen), který se rozkládá na pěkném a lehce opevněném místě 
vysoko nad zákrutem řeky Sprévy, za svou půvabnou siluetu vděčí svým 
mnoha věžím. Je to vznešené staré město, které bylo po několika požárech 
v době třicetileté války obnoveno převážně v barokním stylu.  Mezi budy-
šínské věže patří kromě věží dobře zachovalého středověkého opevnění 
také věže kostelů, vysoká a štíhlá věž radnice a dvě zajímavosti: 56 metrů 
vysoká  Reichenturm, která se naklání 1,44 metrů od svislé roviny, a Alte-
wasserkunst, vodní věž, která zásobovala město vodou více než 400 let, než 
byla roku 1965 vyřazená z provozu. Pokud si troufáte na jejích 135 schodů, 
Reichturm ze 2. poloviny 15. století  nabízí ze své vyhlídkové plošiny úžasné 
panorama města. Kolo Altewasserkunst se používalo k přečerpávaní vody 
ze Sprévy do nádrže, odkud se dřevěnými trubkami rozváděla dál. Její chod 
se vysvětluje uvnitř v malém muzeu. Věž (a nejlepší pohled na Budyšín) 
si můžete vychutnat z Mostu míru (Friedensbrücke), který vede do města 
od západu. Mezi budovy na hlavním náměstí Hauptmarktu patří radnice 
z 18. století, gotická apatyka a Roční dům (Jahreshaus), za jehož jméno 
mohou jeho čtyři schodiště, 12 komínů, 52 místností a 365 oken. Náměstí 
s názvem Fleischmarkt o kousek dále na sever vévodí katedrála sv. Petra 
(Petridom), kam se chodí modlit jak římští katolíci (na kůru), tak protestanti 
(v hlavní lodi). Starobylé ulice vedou na západ k Ortenburgu, budyšínské-
mu hradu, který se datuje do doby kolem roku 1000. Uherský král Matyáš 
Korvín, který zde vládl ve druhé polovině 15. století, jej nechal přestavět 
v gotickém slohu, na věži je jeho reliéfní portrét. Mezi největší zajímavosti 
nedávno renovovaného Lužickosrbského muzea (Serbski Musej Ortenburg) 
věnovaného Lužickým Srbům patří pestré lidové kroje. 
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Bischofswerda je další bohatou zastávkou v Sasku, kterou byste roz-
hodně neměli minout. Město má bohatou historii. Už více než 780 let 
představuje nejzápadnější bránu do Horní Lužice. Ještě dnes oplývá toto 
malé městečko se středověkým jádrem díky své historií a kultuře zcela 
jedinečným šarmem. Ačkoli byla Bischofswerda údajně založena mezi 
lety 970 a 1076, první zmínka o městě pochází až z roku 1227. Až do  
16. století byli za pány města považováni míšenští biskupové. V roce 1559 
musel však poslední biskup, Johann von Haugwitz, postoupit pozdější 
krajské město spolu s obcí Stolpen saským kurfiřtům. Procházka histo-
rickou částí města začíná u radnice, ve které se dnes nachází městské 
infocentrum. Pokračuje k Rajské studně, která je označována jako Evina 
studna a byla tajně vysvěcena 8. listopadu 1914 ke 100. výročí požáru 
města v roce 1813. Dalšími zastávkami jsou sídlo biskupa s kulatou scho-
dišťovou věží zakončenou krytem v románském stylu, městské hradby, 
které byly vystavěny v roce 1286 jako obranná zeď s příkopem a valem 
kolem dnešního centra města, a Robotní tvrz postavená kolem roku 1286, 
která sloužila původně k posílení Drážďanské brány a později byla pou-
žívána jako vězení. Tvrz, známá rovněž jako Drábská věž nebo Šatlava, je 
nejstarší zachovalou budovou ve městě. Odtud pokračujeme na náměs-
tí Neumarkt (Nový trh) v lidově mluvě zvané Topfmarkt (Hrnčířský trh), 
protože na tomto místě dříve žili  hrnčíři. Dělové koule, zacementované 
nad dveřmi některých domů, jsou upomínkou na bitku ze září 1813. Pro-
hlédneme si katolický kostel sv. Bena vystavěný ve stylu art deco, který 
je pojmenován na počest biskupa Benna z Míšně, který údajně ustano-
vil obec Werda městem. Při prohlídce bychom neměli pominout ani kopii 
poštovního milníku vystavěného zde v roce 1724, který odkazuje písme-
ny A a R (August Rex) jakož i dvěma erby na Friedricha Silného, kurfiřta 
saského a krále polského. Všechny vzdálenosti jsou zde udávány v hodi-
nách, přičemž jedna hodina odpovídá polovině jedné saské míle (4531 m). 
Dochované části původního poštovního milníku jsou uloženy na radnici 
na náměstí Altmarkt. Uprostřed náměstí Altmarkt se nachází věž Media-
turm, dílo drážďanského architekta Uwe Hempela postavené v roce 2007. 
Objekt odkazuje na místo, kde se nacházela budova Staré radnice, která 
shořela v roce 1813 při požáru města. Výška věže 12,27 m symbolizuje 
první písemnou zmínku o městě Bischofswerda z roku 1227. V blízkosti 
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se nachází rovněž busta Friedricha Augusta Spravedlivého, která se roce 
2007, u příležitosti oslav 780 let založení města, vrátila na své původní 
místo.

Ve spolkové republice Sasko a v Horní Lužici leží také město s podob-
ným jménem Hoyerswerda. Leží přibližně 35 km jižně od města Cottbus 
Brandenburg, 54 km severovýchodně od Drážďan a 15 km severozápadně 
od Senftenbergu. Stará část Altstadt byla nejspíše založena na přelomu  
17. a 18. století. Hoyerswerda je pozoruhodná tím, že mezi starými objek-
ty se nacházejí také objekty moderní. Panelové domy postavené v novém 
městě Neustadt silně připomínají pražský Prosek. A zřejmě byly vybudová-
ny také ve stejné době, tedy v 60. letech 20. století. Dalšími zajímavostmi 
Hoyerswerdy jsou velká ZOO, která se liší od Tierparku v Bischofswerdě,  
a nakupní centrum Lausitz Center, které rozhodně nemůžete v Hoyerswer-
dě minout zrovna tak jako moderní paneláky ze 60. let. 

V Horní Lužici ještě chvíli zůstaneme a přesuneme se do města Rothenbur-
gu, které spadá pod okres Görlitz. Toto malebné město se nachází v těsné 
blízkosti státních hranic s Polskem v krásné přírodě. Zde můžete také na-
vštívit Flugplatz s expozicí starých letadel. 
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Görlitz je nejvýchodnějším městem Německa a leží také na státní hranici 
s Polskem. Jeho někdejší východní předměstí, které odděluje řeka Lužická 
Nisa, představuje dnes samostatné polské město Zhořelec (Zgorzelec). 
Město je zakládajícím členem Euroregionu Nisa. Osada Görlitz vznikla na 
důležité křižovatce dvou důležitých obchodních cest: jedné vedoucí z Čech 
do severních hanzovních měst a královské cesty z Vratislavi do Durynska. 
První zmínka o osadě villa Görlitz se objevila roku 1071 v listině sestavené 
na popud německého císaře Jindřicha IV. v Goslaru. O pět let později (roku 
1076) se osada stala českým územím a kníže Soběslav I. zde vybudoval 
hrad, roku 1253 však byla českým králem postoupena markraběti Ottovi III. 
z Brandenburgu jako věno jeho manželky Boženy, dcery Václava I. Někdy 
před rokem 1220 začala mít původní osada městský charakter a díky vý-
hodné poloze a rozvíjejícímu se obchodu narůstal prudce také počet obyva-
tel. Roku 1329 byl Görlitz opět přičleněn ke Království českému a za vlády 
Karla IV. se těšil jeho přízní. V letech 1346 - 1396 byl Görlitz samostat-
ným vévodstvím, sdruženým společně s městy Žitava, Löbau, Budyšín, Ka-
menz a Lubaň v Lužické Šestiměstí. Poté se stal součástí české korunní 
země Horní Lužice až do třicetileté války. Město bylo za třicetileté války 
obleženo a vydrancováno, po jejím skončení připadlo Pražským mírem 
v roce 1635 Sasku. V letech 1691, 1717 a 1724 bylo město zpustošeno 
požáry. Po napoleonské válce bylo roku 1815 město přičleněno k Prusku  
a stalo se částí provincie Slezsko. Během války město ztratilo své obchodním 
kontakty a význam, obojí získalo až za starosty Gottloba Ludvíka Demiana 
v letech 1833 - 1846. V této době prošlo město značnými změnami: byly 
zbořeny 600 let staré hradby a začala výstavba předměstí. Görlitz také 
získal spojení na saskou železnici, v letech 1845 až 1847 bylo postaveno 
Zhořelecké nádraží a jeden z prvních železničních viaduktů Německa - 375 
metrů dlouhý most s 32 oblouky postavený místním zednickým mistrem 
Gustavem Kiesslerem.

Roku 1848 měl Görlitz 18354 obyvatel. Jeho poloha, rozsáhlé sady a mírná 
daňová politika tehdy přivedly do města mnoho rentiérů. Roku 1851 bylo 
postavené městské divadlo, 1882 začala pracovat první linka pouliční drá-
hy. Do roku 1938 se počet obyvatel zvýšil až na 93697 osob. Druhou svě-
tovou válkou město prošlo téměř nepoškozené a patrně se v něm usadilo 

mnoho Němců, uprchlých z východních území ztracených Postupimskou 
dohodou. Tato dohoda určila Lužickou Nisu za novou německo - polskou 
státní hranici, čímž rozdělila město na německou a polskou část. Německá 
část si ponechala název Görlitz, z jedné pětiny původního města pak vzniklo 
polské město Zgorzelec.

Město získalo připojení na saskou železniční síť roku 1847. Dnes má 
spojení jak s jižním a západním (přes Budyšín a Drážďany), tak i sever-
ním (přes Chotěbuz) Německem. Vede přes něj tranzitní trať směrem na 
Vratislav. Regionální trať vede také do Žitavy (tzv. Niská dráha). Městem 
prochází tři spolkové silnice: směrem na Drážďany (B6), Chotěbuz (B15)  
a Žitavu (B99), ta vede až do Liberce. Město se nachází na mezinárodní 
silnici E 40 a na spolkové dálnici A4. Ve městě je provozovaná autobusová 
a tramvajová doprava.

Zhořelelec je jedno z nejlépe zachovaných historických měst v Německu  
a nebyl ani za války příliš poškozen. V rozsáhlé historické částí je asi 4000 
památkových objektů, hlavně měšťanských domů z 15. až 19. století. Mezi 
nejznámější patří farní kostel svatého Petra a Pavla (Peterkirche) na ostro-
hu nad řekou, pětilodní gotický halový kostel o rozměrech 72x39x24 m se 
dvěma věžemi v průčelí. Byl založen ve 12. století, současná stavba je z let 
1425 - 1497, kamenné věže o výšce 84 m jsou z roku 1890. V kostele jsou 
slavné Sluneční varhany. Dále stojí za zmínku Waidhaus, skladištní dům 
z 12.století, přestavěný v 16. století, nacházející se vedle kostela sv. Petra; 
radnice na Dolním náměstí (Untermarkt) z roku 1369 s věží a orlojem, jejíž 
severní část byla přestavěna roku 1903; původně františkánský kostel sv. 
Trojice (Dreifaltigkeitskirche) z roku 1245 na Horním náměstí (Obermarkt); 
Kaisertrutz, válcová hradební bašta z roku 1490, dnes část muzea; patrová 
kaple Božího hrobu z roku 1504 na sever od historického města; měšťan-
ské domy na Dolním náměstí a lékárna ze 16. století; renesanční Biblický 
dům s kamennými biblickými reliéfy; barokní palác Hornolužické vědec-
ké společnosti se slavnou historickou knihovnou; pozdně gotický kostel  
sv. Mikuláše na severu města z roku 1520 se hřbitovem a velká synagoga  
z roku 1911.
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Vítejte v Žitavě (Zittau) samotném centru regionu Žitavských hor (Zittaue-
gebirge). Žitava je historické město a středisko někdejšího Žitavska se 40000 
obyvateli. Je rozložena v kotlině pod Žitavskými horami, v bezprostřední 
blízkosti polských i českých státních hranic. Do tohoto města, přes které 
vede hraniční přechod s Polskem a Českou republikou, se nejrychleji do-
stanete, pokud jedete od Liberce na Hrádek nad Nisou směrem na Pora-
jow. Hraniční přechod Porajow – Zittau - Sachsen se nachází v samotném 
centru Žitavských hor. Pod strážním hradem při obchodní cestě z Čech 
do Lužice se vyvinula osada, kterou v roce 1255 český král Přemysl Ota-

kar II. povýšil na město. V roce 1412 byla Žitava připojená k Horní Luži-
ci a spolu s ní později k Sasku. Během třicetileté války se stala útočištěm 
českých nekatolíků. Až do roku 1830 se tu tiskly české knihy, tzv. špalíčky. 
V současnosti je evidentní, že město v posledních letech prodělalo zásad-
ní přestavbu a rekonstrukci. Je plné památek, ale i zeleně, která obklopuje 
historické jádro. Na hlavním náměstí Rathausplatz je radnice postavená 
ve stylu italských paláců, pro náměstí Neustadt jsou typické kašny. Kostel 
Johanniskirche má přístupnou vyhlídkovou věž.

U silnice obtáčející tzv. Grüner Ring (Zelený Kruh) najdete jeden ze symbolů 
města, květinové hodiny. Jsou umístěný pod baštou Fleischerbastei v mír-
ně nakloněném čtverci o rozměrech 3x3 metry. Hodiny zřízené v roce 1907 
jsou třikrát ročně pečlivě upravovány. K jejich vytvoření je zapotřebí téměř 
5000 rostlin. Fleischbastei - Hradební bašta byla původně součástí měst-
ského opevnění jako jedna ze 13 bašt postavených v letech 1513 - 1562. 
Později sloužila i jako vojenská nemocnice nebo zahradnictví. Nynější po-
dobu má od 18. století. V její blízkosti stojí zvonkohra vyrobená v roce 1966. 
Bílé zvonky z míšeňského porcelánu vyhrávají denně od 8 do 20 hodin. 

Pokud použijete město Žitava k návštěvě okolí, pak byste rozhodně neměli 
v Žitavských horách minout lázeňská města Kurort Oybin a Jonsdorf. Město 
Oybin vás jistě zaujme v jakoukoli roční dobu. Oceníte staré domy, hory  
a krásné přírodní scenerie. Oproti tomu město Jonsdorf je spíše relaxačního 
typu, některé domy zde mají zvláštní architekturu a připomínají ruské 
domy. Ale i zde můžete pořádat celoroční túry. Na druhé straně Žitavských 
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hor je před Varnsdorfem město Großschönau. Jeho krajina stojí rozhodně 
za prozkoumání, za zmínku stojí i místní hřbitov. Po příchodu do města na 
vás dýchne architektura starých horských příhraničních domů typická pro 
tuto oblast.

Ebersbach je bývalé město v Německu, dnes je součástí města Ebersbach 
-Neugersdorf. Leží v Sasku, v Horní Lužici v zemském okrese Görlitz. Je zde 
jeden ze tří pramenů Sprévy, přímo na hranicích s Českou republikou u čes-
kého města Jiříkov. A podobně jako ve městě Großschönau i zdejší kraji-
na s okolní atmosférou působí v duchu saského německého příhraničního 
města. Pozor, ale město Jiříkov se zavřenou továrnou a okolím které vám 
připomene, že se nacházíte v českém příhraničním městě, působí přesně 
opačným dojmem. Zdaleka ne všechna příhraniční města v této oblasti 
působí tak nepříjemnou atmosférou jako právě město Jiříkov.

Lipsko (Leipzig), druhé nevětší město Saska, je známé především svými 
hudebními a intelektuálními tradicemi a svými veletrhy. Od svržení komu-
nistického režimu v roce 1989, v němž občané Lipska hráli jednu z hlavních 
rolí, se město rychle zotavilo a znovu se stalo jedním z předních měst celé 
země. Jeho energetický duch se odráží v bohatství nových budov a v patrně 
nejživější zábavní scéně východního Německa s nepřekonatelným výběrem 
restaurací, barů a kabaretů. 
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Historické jádro Lipska, Innenstadt, je poměrně malé a snadno jej projdete 
celé pešky. Procházku městem vám zpříjemní kryté nákupní pasáže (pa-
ssagen) s butiky, místy k občerstvení a vytříbenou výzdobou. Dobovým 
příkladem takové pasáže je Steibs Hof, zatímco Specks Hof z počátku  
20. století byla skvěle zmodernizována. Naproti vchodu do Specks Hof stojí 
kostel Nikolaikirche. Od roku 1982 se zde pravidelně v pondělí konají mše za 
mír, které se v roce 1989 staly shromaždištěm pro protivládní demonstrace. 
Kostel původně pochází z románských dob. Jeho strohý exteriér je v prud-
kém kontrastu s radostným a světlým interiérem, oživeným v 18. století, 
s nebetyčnými bílými sloupy zakončenými světle zelenými palmovými listy, 
které sahají až k detailně propracovaným klenbám. Mädlerpassage, nejho-
nosnější ze zdejších pasáží, má tři patra, ale její nejslavnější podnik je scho-
vaný pod zemí. Auerbachův sklep (Auerbachs Keller) vděčí za celosvětovou 
proslulost Goethovu Faustovi, v němž do sklepní taverny sestoupí Faust 
s Mefistofelem, aby v ní popili se studenty. V jejich stopách jde většina ná-
vštěvníků Lipska, aby si mezi faustovskými memorabilii vychutnala sklenku 
saského sudového vína či vydatné jídlo. Na nedalekém Naschmarktu stojí 
socha samotného Goetha. Nedávno restaurovaná malá barokní stavba na 
Naschmarktu byla postavená jako plodinová burza, nyní je z ní koncertní 
sál. Centrum Innenstadtu zdobí Stará radnice (Altes Rathaus) z roku 1557, 
jedna z prvních typicky německých renesančních radnic s vysokou střechou 
a věží, odstupňovaným štítem a přízemím s podloubím na straně otočené 
do náměstí. Dnes je v ní muzeum dějin města (Stadtgeschichtliches Muse-
um) s impozantní vstupní halou vyzdobenou portréty knížat a městských 
radních. Na Thomasgasse stojí druhý největší kostel Lipska, Thomas Kirche. 
Byl založený roku 1212 a na konci 15. století přestavěný v gotickém stylu. 
Nejznámější je díky slavnému chlapeckému sboru Thomaner. Sbor je stejně 
starý jako kostel, jeho členové studují na internátní škole, kde se jim dosta-
ne akademického vzdělání a přísného hudebního výcviku. Všichni uchazeči 
ale v takové skupině nevydrží: zpěvák jedné oblíbené východoněmecké po-
pové skupiny Sebastian Krumbiegel byl vyloučen za nedostatek disciplíny. 
V letech 1723 - 1750 byl sbormistrem sv. Tomáše a lipským hudebním ře-
ditelem Johann Sebastian Bach. Dnes je pohřbený v kostele a venku stojí 
jeho socha. V protějším Bachově muzeu (Bachmuseum) mají dobové doku-
menty a hudební nástroje. Avšak nejlepším způsobem, jak tomuto velkému 

skladateli a sboru, který vedl, vzdát hold, je navštívit jednu z pravidelných 
mší, během které Thomaner účinkují. Jestliže jeden pól lipského hudební-
ho života představuje Thomaskirche, druhým je rozlehlý Augustusplatz na 
vzdálenějším konci Innenstadtu. Na jedné straně tohoto náměstí stojí ope-
ra (Operhaus) z roku 1960, na opačné straně pak nová koncertní síň (Neues 
Gewandhaus), domácí základna jednoho z velkých městských orchestrů, 
jehož kořeny sahají až do poloviny 18. století. Roku 1835 byl ředitelem or-
chestru jmenován ve svých 26 letech Felix Mendelssohn. Současná budova 
má daleko od horního patra krejčovského cechovního domu (Gewandhaus), 
v němž byl roku 1781 narychlo zřízen koncertní sál. Dnešní koncertní síň, 
jeden z prestižních projektů z dob NDR, byla dokončena roku 1981. Jak 
opera, tak nová koncertní síň mají dokonalou akustiku a bohatou výzdobu. 
Dalším příkladem aspirací komunistické architektury je nedaleká jednatři-
cetipatrová univerzitní věž.
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Mnozí obchodníci zamíří po příletu do Lipska rovnou na Neue Messe, no-
votou zářící výstaviště ne severním okraji města u letiště. Tento komplex 
pěti vzdušných veletržních hal soustředěných kolem 300 metrů vysoké 
Glashalle je nejnovějším příkladem již osmisetleté tradice trhů a veletrhů. 
Rychlá příměstská dráha vozí návštěvníky na hlavní nádraží (Hauptbahn-
hof), které bylo při svém dokončení roku 1915 největší vlakovou konečnou 
stanici v Evropě a jehož rozlehlost zjemňují pečlivě zvolené ornamenty  
a sochy.

Grassi-muzeum postavené ke konci 20. let minulého století ve stylu 
Bauhausu, ležící východně od centra města na Johannisplatz, v sobě spo-
juje tři různá muzea: národopisné (Völkerkunde), hudebních nástrojů (Mu-
sikinstrumenten) a užitého umění (Angewandte Kunst). Poslední jmeno-
vané vychází z obrovské sbírky nástrojů z období středověku. Muzeum 
výtvarného umění (Museum der bildenden Künste) má působivou sbírku 
děl německých raných mistrů i romantiků. Dvě nejvíce fascinující muzea 
města jsou zaměřena na zvraty v nedávné historii. Zeitgeschichtliches Fo-
rum Lepzig nedaleko Nikolaikirche připomíná výzvy každodenního života 
v NDR. Muzeum in der Runden Ecke v bývalém ústředí německé tajné poli-
cie západně od centra je ještě evokativnější. Expozice s názvem  Stasi - moc  
a banalita dokumentuje, kam až byli schopní zajít východoněmečtí po-
hlaváři, aby dokázali ovládat své podřízené. V říjnu 1813 utrpěl Napoleon 
na okraji města jednu z největších porážek z rukou spojeneckých armád 
Pruska, Rakouska a Ruska. Tento konflikt, který vešel ve známost jako bi-
tva národů (Völkerschlacht), připomíná Völkerschlachtdenkmal. Vyjděte si 
po schodišti této kolosální pyramidy až na vyhlídkovou plošinu ve výšce 91 
metrů, z níž jasně uvidíte na Lipsko i jeho okolí.

Durynsko  
a Sasko-Anhaltsko
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Někdejší součást Německé demokratické republiky u bývalé hranice mezi 
východním a západním Německem, spolkové země Durynsko a Sasko-An-
haltsko (Freistaat Thüringen a Sachsen - Anhalt), leží v samém srdci dnešní 
spolkové republiky. Zdejší pestrá krajina je směsí zalesněných vrcholů Har-
zu a Durynského lesa, úrodných nížin i průmyslových oblastí, které vyrostly 
na celé řadě nerostných nalezišť. 

Erfurt, hlavní město Durynska, bývalo jedním z významných center stře-
dověkého Německa, a erfurtské staré město s budovami ze všech období 
přežilo relativně netknuté i 2. světovou válku. Procházka po jakékoli ulici 
v centru odhalí skutečné skvosty a několik památek se může směle rov-
nat i dvěma velkým kostelům, které se tyčí vysoko nad rozsáhlým hlavním 
náměstím, kde se pravidelně koná jeden z největších vánočních trhů 
v Německu. Město Erfurt není jen tak obyčejné hlavní a největší město 
německého spolkového státu Durynsko. Svoji atmosférou připomíná ně-
jaká menší významná alpská města v Rakousku. Snad možná protože leží 
poblíž Durynského Lesa (Thüringener Wald.) Město s bohatou historií a pa-
mátkami, s univerzitou a významnými institucemi leží na řece Gera, 100 km 
jihozápadně od Lipska, 113 km východně od Kasselu a 180 km jihovýchodně 
od Hannoveru. Poprvé se připomíná roku 742 a na univerzitě, založené roku 
1392, studoval Martin Luther. Mezi hlavní turistické cíle patří zahradnická 
výstava EGA, Erfurtský veletrh, středověká katedrála, Krämerbrücke a celé 
historické centrum s 25 kostely. Erfurt je významný železniční uzel a má 
vlastní letiště.

Archeologické nálezy dokládají osídlení od paleolitu, někdy v 5. století se 
zde vytvořil germánský kmen Durynků (Thuringi), který dal kraji jméno.  
Erfurt se poprvé připomíná k roku 742, kdy zde svatý Bonifác založil biskup-
ství. Roku 805 zde Karel Veliký založil tržiště a vznikla královská falc. Roku 

1094 začala stavba synagogy, která je dnes nejstarší v Evropě, ale roku 1454 
byli židé z města vyhnáni a mohli se znovu usidlovat až v 19. století. Od  
13. století se začal v okolí pěstovat boryt barvířský jako náhrada indiga  
a Erfurt se stal jeho hlavním tržištěm, od roku 1331 s císařským privilegiem. 
V téže době vzniklo v Erfurtu studium generale a roku 1392 byla založená 
univerzita, kde roku 1505 získal Martin Luther hodnost magistra. Ve stejné 
době zde žil a vyučoval medicínu lékař, významný mecenáš a humanista 
Georg Sturz, zakladatel stejnojmenného rodu žijícího dodnes v Rakousku 
a ČR. Roku 1577 se městská rada přihlásila k protestantskému vyznání  
a roku 1618 jí mohučský arcibiskup potvrdil svobodu vyznání. Za třicetileté 
války město dvakrát obsadili a vyloupili Švédové a roku 1664 vojsko mohuč-
ského arcibiskupa, takže město ztratilo svoji nezávislost. Roku 1618 oby-
vatelstvo decimoval mor. Roku1802 připadl Erfurt Prusku a v letech 1806 
-1814 zřídil Napoleon Erfurtské knížectví, ale roku1814 připadlo město 
znovu Prusku. Koncem 19. století se Erfurt stal významným průmyslovým 
střediskem, stále se však rozvíjelo i pěstování květin a semenářství. Počet 
obyvatel překročil roku 1906 sto tisíc obyvatel a rozvoj města přerušila až 
hospodářská krize roku 1929. Roku 1933 převzali vládu ve městě nacisté, 
usadili zde velkou vojenskou posádku a po vypálení Velké synagogy bylo asi 
800 židovských občanů odvlečeno do koncentračních táborů. 

Za druhé světové války postihlo Erfurt 27 velkých náletů, při nichž zahynulo 
přes 1600 civilistů, 23 tisíc se ocitlo bez přístřeší, 530 budov bylo zničeno  
a přes 2500 poškozeno, včetně mnoha historických památek. 12. dubna 
1945 město obsadila 3. americká armáda a od 3. července přešlo do sovět-
ské okupační zóny. Koncem 60. let byly zbořeny historické čtvrti na výcho-
dě města, kde vyrostlo velké sídliště. Roku 1970 se spolkový kancléř Willy 
Brandt v Erfurtu poprvé setkal se svým východoněmeckým protějškem Wi-
lli Stophem. Po demonstracích 1989 se roku 1991 Erfurt znovu stal hlavním 
městem Durynska, 1994 byla obnovena univerzita i katolické biskupství  
a město bylo opraveno. A nyní město hrdě vzhlíží nejenom vůči místním 
obyvatelům, ale také těm, kdo navštíví krásy Durynska a okolí.   
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V městě je mnoho pozoruhodných památek. Patří mezi ně např. 120  m 
dlouhý středověký kamenný Kramářský most (Krämerbrücke) přes říčku 
Gera, který je po obou stranách lemovaný 32 domy. Nachází se zde rov-
něž množství historických, zčásti hrázděných městských domů a palá-
ců. Dóm Panny Marie je gotická trojlodní hala s kryptou a třemi věžemi, 
která slouží jako katolická katedrála. Na místě starších staveb vznikla ve  
12. století románská basilika, ve 14. a 15. století přestavěná. Slavný bron-
zový svícen Wolfram i malá sedící madona pocházejí z 9. století, v chóru 
jsou barevné vitráže ze 14. století. Sousední kostel svatého Severa, původ-
ně kapitulní, je pětilodní gotická hala se třemi věžemi a malým chórem na 
místě staršího kostela, dokončená kolem roku 1480. Dominikánský kostel 
(Predikerkirche) je trojlodní hala z let 1380 -1450 na místě staršího kostela 
z první poloviny 13. století. V bývalém klášteře působil v letech 1274 - 1310 
mistr Eckhart. Františkánský kostel (Barfüsserkirche) je dlouhé, vrchol-
ně gotické trojlodí ze 14. století, silně poškozené roku 1944 a jen částeč-
ně obnovené. Slouží dnes jako muzeum, z vnitřního zařízení se zachovala 
řada vitráží z let kolem 1230 a křídlový oltář z roku 1445. Kupecký kostel 
(Kaufmannskirche) je gotická trojlodní bazilika se dvěma věžemi, stavebně 
dokončená v roce 1368. V kostele se roku 1668 brali rodiče J.S.Bacha. Za 
povšimnutí stojí i citadela Petersberg z 18. století a rozsáhlý park Egapark 
o  rozloze 36 ha na návrší Cyriaksberg na jihozápad od města, kde se konají 
zahradnické výstavy a jiné kulturní události. 

Erfurt je připojen na železnici od roku 1847 a hlavní nádraží je důležitý 
železniční uzel s asi 35 tisíci cestujícími denně. Leží na tratích ICE Lipsko 
- Frankfurt nad Mohanem a Berlín - Mnichov, kde se buduje nové rych-
lostní spojení. Kvůli tomu bylo nádraží v letech 2002 - 2008 rozsáhle mo-
dernizováno. Kromě toho odsud vede několik místních tratí. Městskou 
dopravu zajišťuje šest tramvajových linek v celkové délce 87,2 km a asi  
20 autobusových linek, většinou na okraji města. Tramvajová doprava byla 
zahájená roku 1887 s koňským potahem, v letech 1997 - 2007 byla výrazně 
rozšířena. Provoz zajišťují většinou nízkopodlažní vozy, přes den s interva-
lem 10 minut. Večer a v noci se tramvaje v centru setkávají, aby se usnadnil 
přestup. Trolejbusová doprava i pokusná trať S-Bahn byly zrušeny. Letiště 
Erfurt - Weimar leží na západě města a odbavuje většinou charterové lety. 

Další durynské město Altenburg leží 50 km od Lipska a má asi 38 tisíc oby-
vatel. Do roku 1920 to byla metropole Saska - Altenburgu, které bylo jedním 
ze spolkových států Německé říše. V současnosti je ve městě Altenburg 
vybudované letiště Altenburg - Nobitz, které většinou poskytuje chartero-
vé lety. Z individuálních letů nabízí většinou přímé spojení do Spojeného 
království. Město disponuje také rekondičním rehabilitačním střediskem, 
hradem, divadlem a v neposlední řadě kostelem Nikolaiviertel Kirche, kde 
se pořádají známé adventní koncerty. 
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K Magdeburgu, jednomu z nejvýznamnějších měst německých dějin, 
se historie nechovala vždy nejlépe. Barokní město, které vzešlo z pope-
la třicetileté války, bylo na počátku roku 1945 rozbombardováno na kusy  
a poté následovala typicky necitlivá komunistická přestavba. Město Ma-
gdeburg připomíná svojí necitlivou moderní architekturou nejmladší město 
v Československu a dnešní České republice, město Havířov, ve kterém jsem 
se já narodil. Ale i přes necitlivou komunistickou přestavbu je zde mnoho 
památek, které ukazují, že toto město je přeci jen poněkud starší. U Labe 
se zde nachází zámek, který vypadá téměř skoro do detailu jako zámek 
Hluboká. 

Německy národní zahradnický festival z roku 1999 transformoval pozemky, 
na kterých stávala kasárna sovětské posádky, na nový stohektarový park, 
který se připojil k dalším otevřeným prostranstvím města. Mezi ně patří 
Labská promenáda a městský park Rotehorn na ostrově v řece. Městský 
život se soustřeďuje kolem Alter Markt s barokní radnicí a s bronzovou 
reprodukcí Magdeburského jezdce ze 13. století, která zobrazuje patrně 
císaře Otu I. Originál stojí v městském Kulturhistoriches Museum.  Nej-
větším klenotem Magdeburku je překrásná gotická katedrála, jejíž stavba 
byla započata ve 13. století. Stojí na levém břehu Labe, kde se na počátku 
9. století usadili germánští kupci, aby obchodovali se svými slovanskými 
sousedy na opačném břehu. Uvnitř je skromná hrobka císaře Oty I. spolu 
s okouzlující sochou sedící dvojice ze 13. století. Ta zcela určitě představuje 
císaře a jeho anglosaskou ženu Editu. Průčelí vchodu známé jako Rajský 
portál zdobí deset expresivních postav, které představují pět moudrých  
a pět bláhových panen. Interiér katedrály zdobí nádherně vyřezávané 
hlavice sloupů, znázornění apoštolů i mistrovské dílo norimberského 
sochaře Petera Vischera staršího - bronzová hrobka arcibiskupa Ernsta 
(1495). Poškozená socha sv. Mořice zhruba z roku 1245 je neobvyklým ev-
ropským zpodobněním černého Afričana. Další pěkné sochy - středověké  
i moderní - jsou v nedalekém klášteru Kloster Unser Lieben Frauen, který 
byl založen kolem roku 1017 a nyní je z něj muzeum.   



Berlín a Braniborsko
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Vítejte po druhé v Berlíně a Braniborsku. Pozoruhodnost těchto spolkových 
zemí nespočívá pouze ve významných osobnostech z německých dějin, na 
které zkrátka nelze zapomenout a které jsou známy na celém světě. Berlín 
se rozhodně může pyšnit tím, že jsou zde v jednom okrese Schöneberg na 
dvou odlišných hřbitovech pochovaní bratři Grimmové a Marlene Dietrich. 
Z hlediska dopravního spojení, ať už po zemi nebo vzduchem, jsou Berlín 
s Braniborskem rozhodně různorodé a do jisté míry i výjimečné. V Berlíně 
jsou tři mezinárodní letiště. To první ve východní části Berlína je letiště 
Berlín-Schönefeld, které bylo nejspíše postaveno přibližně ve stejné době 
jako Palác republiky. Toto letiště disponuje většinou nízkonákladovými lety  
a dostanete se odsud nejen do mnoha míst v Turecku, ale i jinam po Evropě. 
Druhé a třetí mezinárodní letiště se nachází v západní částí Berlína. Letiště 
Berlín Tempelhof se už dneska nepoužívá a svojí historii má za sebou. Do 
celosvětového povědomí se letiště Berlín Tempelhof zapsalo jako letecký 
most. Zatímco třetí letiště Berlín Tegel Otto Lilienthal hrdě vzhlíží svo-
jí moderní konstrukcí a architekturou. Také toto letiště poskytuje velkou 
nabídku mezinárodních letů. Po zemi se lze dostat z Berlína do spousty 
hezkých měst v sousedním Braniborsku, jakými jsou Postupim (Potsdam), 
Brandenburg an der Havel, Wittenberge, Chotěbusz (Cottbus), Frankfurt an 
der Oder, Neuzittau atd. 

Vítejte v Postupimi, hlavním městě spolkové republiky Braniborsko (Bran-
denburg). Postupim je pro Berlín totéž, co Versailles pro Paříž. Je to králov-
ské město, umístěné západně od velkoměsta, plné paláců, parků a zahrad. 
Stejně jako je versailleský zámek nerozlučně spjat s králem slunce Ludví-
kem XIV., odráží i postupimský palác Sanssouci osobnost Fridricha Veliké-
ho. A stejně jako žádný pobyt v Paříží není úplný bez návštěvy Versailles, 
každý návštěvník Berlína pociťuje přitažlivost Postupimi. Do města se 

snadno a rychle dostanete vlakem či pomaleji lodí z Wannsee, překrásnými 
lesy a parky lemujícími břehy řeky Havoly.                                        

Až budete vycházet z postupimského vlakového nádraží, nenechte se odra-
dit prvním pohledem na město. Nejprve přichází zklamaní: prázdný prostor, 
ve kterém kdysi stával zámek Velkého kurfiřta. Královská rezidence skončila 
po 2. světové válce v troskách a představitelé NDR, uraženi její symbolikou 
„prusko - německého militarismu”, který socialistická republika údajně již 
překonala, ji nechal strhnout. Dnes se plánuje její alespoň částečná obno-
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va. Palác vymezoval Staré tržiště, které je celkově v mnohem lepším stavu, 
ačkoli i zde čeká spousta budov na opravu či na restauraci fasády. Dvěma 
pozoruhodnými budovami jsou radnice z 18. století a kostel Nikolaikirche 
s masivní kopulí z počátku 19. století. Postupim bývala v podstatě rezi-
denčním městem, v jehož populaci převládali vysocí státní úředníci. Ulice 
jsou lemovány elegantními domy a vilami z 18. a 19. století, které dnes obý-
vají majetní občané, kteří za prací dojíždějí do západního Berlína. Severně 
od Bassinplatz s hugenotským kostelem leží Holandská čtvrť (Holländis-
ches Viertel). Původ sítě jejích ulic a cihlových domů se datuje do roku 1742, 
kdy ji nechal vystavět Fridrich Vilém I. s nadějí, že se mu podaří přilákat pra-
covité imigranty z Nizozemska. Nakonec sem mnoho Nizozemců nepřišlo, 
ale štítová obydlí, která pro ně byla připravena, dnes přitahují návštěvníky 
svými obchůdky, knihkupectvími a bary. Dále na sever leží Alexandrovka, 
Ruská kolonie, skupina roubených chalup, které sloužily k ubytování pěvec-
kého sboru ruských vojáků, kteří zde skončili za napoleonských válek. Jeden 
či dva domy v sibiřském stylu dodnes obývají potomci původních sboristů 
a na nedalekém kopečku stojí rozkošný maličký pravoslavný kostelík. Po-
stupim se svými mnoha vojenskými zařízeními přitahovala stále více Rusů 
a po roce 1945 se stala důležitou základnou Rudé armády. Silně tu byla za-
stoupena i ruská tajná služba KGB, působilo zde také významné špionážní 
centrum s prostory k výslechům a věznicí. 

Královské paláce v Postupimi jsou sice samy o sobě fascinující, ale vévo-
dí jim především zámek Sanssouci, který je vrcholným projevem pruské-
ho rokoka. Tato dlouhá a nízká jednopatrová budova se skromnou kopulí 
sedí na vrcholu roviny, z níž sestupuje schodiště a šest teras do formálních 
zahrad pod palácem. Pro Fridricha Velikého jej navrhl dvorní architekt 
Georg Wenzeslaus von Knobelsdorf (1699-1753) podle konceptů plánů při-
pravených samotným monarchou. Mělo to být bezstarostné (sans souci) 
místo, kde by se kultivovaný král mohl věnovat hudbě, přemítaní a konver-
zaci (v módní francouzštině). Na návštěvu kvalitně renovovaných zahrad 
v královském městě Postupim si nechte dostatek času a efekt z kvalitní 
dovolené strávené v tomto městě na západ od Berlína se určitě dostaví. 

Brandenburg an der Havel je jedno ze čtyř center spolkové země Brani-
borsko. Je nejrozsáhlejším a třetím nejlidnatějším samostatným měs-
tem v Braniborsku. Zároveň je se svou více jak tisíciletou historií jedním 
z nejstarobylejších měst této země.
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První osídlení Brandenburgu bylo vytvořeno slovanským kmenem Havola-
nů. Zdejší hradisko dobyl roku 929 východofranský král Jindřich I. Ptáčník. 
Městečko zůstalo v německých rukách jen do roku 983, kdy vypuklo úspěš-
né povstání slovanského obyvatelstva. V následujících 170 letech bylo 
město pod vládou slovanských knížat. Poslední z nich, Přibyslav, zemřel 
roku 1150. Poté byl Brandenburg zabrán Albrechtem Medvědem, prvním 
braniborským markrabětem. Za třicetileté války bylo město vyplundrováno 
a poničeno, což vedlo ke ztrátě jeho postavení. Postupim se stala novým 
sídelním městem braniborských markrabat. V roce 1715 došlo ke spojení 
Starého a Nového města, roku 1928 se k nim přidal katedrální obvod. V po-
zdním 19. století se město stalo důležitým průmyslovým městem Němec-
kého císařství. Zásluhy na tom měl převážně ocelářský průmysl. Ve městě 
byly vyráběny i bicykly známých značek, jako např. Brennabor, Corona a Ex-
celsior. Známá byla také výroba hraček. Historie města Brandenburg má 
také pohnutější kapitoly. Byl zde jeden z prvních koncentračních táborů, 
který stál právě na Nikolaiplatz v brandenburském starém městě. Od roku 
1989 dochází k úbytku obyvatel. Z původních 100 tisíc obyvatel v roce 1989 
se jejich počet snížil na necelých 75 tisíc obyvatel (v roce 2005). 

Vítejte ve Frankfurtu nad Odrou. Toto město se od svého jmenovce Frank-
furtu nad Mohanem v mnohém liší, o to větší překvapení vám poskytne, 
když je prozkoumáte. Řeka Odra odděluje Německo a Polsko. Na levé stra-
ně se nachází město Frankfurt nad Odrou, na pravé straně město Slubice. 
Město Slubice bylo do roku 1945 součástí Frankfurtu na Odrou. Pokud sem 
přijedete z Berlína regionálním vlakem, po vystoupení z vlaku přijdete na 
rozcestí. Vydáte-li se doprava, po 10 minutách přijdete k mostu, který tvoří 
státní hranici mezi Německem a Polskem. Pokud u nádraží zahnete doleva 
a vydáte se kolem alejí stromů, dýchne na vás krajina a architektura sta-
rých časů. Možná si zde budete připadat tak trochu jako v Karlových Va-
rech. Frankfurt se může pyšnit i řadou významných osobností, jakými jsou 
například: Wilhelm von Humboldt (1767 - 1835), německý diplomat, filozof, 
jazykovědec a zakladatel Humboldtovy univerzity v Berlíně, Alexander von 
Humboldt (1769 - 1859), německý přírodovědec a spoluzakladatel geografie 
jako empirické vědy, Carl Philipp Emanuel Bach (1714 - 1788), německý 
cembalista, skladatel a pedagog, Alexander Gottlieb Baumgarten (1714 - 

1762), německý filozof, Martin Opitz (1597 - 1639), německý básník, Thomas 
Mützer (1489 - 1525), Lutherův žák, reformátor a vůdce povstalců během 
selské války nebo humanista Ulrich von Hutten (1488 – 1523).
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Město Chotěbuz (Cottbus) utrpělo jak 2. světovou válkou, tak rozsáhlou 
industrializací v éře NDR. Chotěbuz je velmi pyšná na své divadlo, nejen 
díky jeho produkcím, ale také proto, že jde o jeden z příkladů secesní archi-
tektury v zemi. Nicméně toto město turisté navštěvují zejména kvůli vášni 
zdejšího pána, knížete Hermanna von Pückler – Muskau (1785-1871). Po 
bankrotu musel roku 1845 opustit svůj rodný dům v Muskau a usadil se 
zde na zámku Branitz. Byl to náruživý zahradník a vytvořil zde pěkný, ma-
lebný park, který má dnes rozlohu 100 hektarů a ve kterém je umístěno 
pyramidové mauzoleum knížete.

Nová Žitava v Braniborsku (Neuzittau - Brandenburg) je malinké městečko 
vhodné pro všechny, kteří hledají klid a relaxaci, které ve velkých městech, 
jako je Berlín, rozhodně nejsou. Také příznivci hub a cyklisté si v Nové Žitavě 
v Braniborsku najdou to pravé, a budou si moci užít cyklistiky, aniž by hro-
zilo nebezpečí střetu s nějakým motorovým vozidlem.  
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Vítejte ve spolkové zemi u Baltského moře, které je zdejší vizitkou. Když 
před rokem 1989 někdo zmínil, že byl v létě v NDR, každému se hned vy-
bavila tato část NDR. Nejseverovýchodnější z německých spolkových zemí 
(Land Mecklenburg -Vorpommern), se rozprostírá od Lübecku v Šlesvicku
-Holštýnsku po hranici s Polskem podél toku Odry. Její krajině daly podobu 
led a voda: ledovce vyhloubily jezera a písky a štěrky vytvořily mírně zvlně-
nou krajinu. Podél pobřeží Baltského moře vymodelovaly vítr a vlny bezpo-
čet zátok, výběžku, ostrovů a poloostrovů, které chrání lagunám podobné 
zálivy, známé jako Bodden. 

Krajina a příroda v zálivech Předního Pomořanska jsou chráněny jako ná-
rodní park Nationalpark Vorpommerische Boddenlandschaft založený 
po znovusjednocení. Dvěma dalšími národními parky v této oblasti jsou 
úchvatné křídové útesy a jedinečné bukové lesy parku Jasmund na ostrově 
Rujána (Rügen) a Mecklenburská jezerní plošina (Mecklenburgische Seen-
platte). Jezera včetně druhé největší sladkovodní plochy v Německu, jezera 
Müritz, tvoří důležité prostředí jak pro živočichy, tak pro jachtaře a kanois-
ty. Avšak největším magnetem tohoto regionu je pobřeží Baltského moře 
s jeho nekonečnými písečnými plážemi. Před dvěma stoletími tu podnikaví 
aristokraté vybudovali letoviska a lázeňská střediska a od té doby se sem 
stahují němečtí rekreanti. Po opětovném sjednocení země sem proudí do-
statek prostředků, které pomáhají navracet zašlou slávu letoviskům jako 
Heringsdorf a Ahlbeck na ostrově Usedom, Binz, Rujana či Kühlungsborn 
nedaleko Rostocku. 

Rostock je největším městem regionu. Toto město a jeho přístav byly v do-
bách NDR povýšeny na východoněmeckou bránu do světa. Je to živé místo 
se smyslem pro historii navzdory vší modernizaci. Minulost je ještě patr-

nější v dalších hanzovních přístavech: Wismar a Straslund jsou díky své 
kvalitní zástavbě zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO, Greifs- 
wald si uchovává vzpomínku na Caspara Davida Friedricha, pro mnohé 
předního romantického malíře, a v Güstrově naleznete ateliér expresioni-
stického sochaře z počátku 20. století, Ernsta Barlacha. Z dalších pěkných 
měst má Neubrandenburg netknutý prstenec středověkých hradeb, Lud-
wigslust velkolepý vévodský zámek a Schwerin, hlavní město této spolkové 
země, své paláce a galerie obklopeného jezery. 
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Pokud jde o využití civilní letecké dopravy, minulá vláda zde v této spolkové 
republice postavila celkem 6 civilních letišť, ale tato letiště v regionu u Balt-
ského moře slouží spíše pro přepravu Cargo materiálu nebo pro charterové 
lety cestovních kanceláří. Pro pravidelnou přepravu slouží pouze 3 letiště: 
Schwerin, Rostock a Heringsdorf na ostrově Usedom. 

Když v roce 1989 padla berlínská zeď, do hlavního města Meklenburska - 
Předního Pomořanska Schwerinu se začali sjíždět návštěvníci ze západní-
ho Německa, které přitahovala nejen okolní jezerní plošina, ale také snadný 
přístup: z Hamburku sem trvá cesta pouhou hodinu. V minulosti zde pa-
novala jedna z nejdéle vládnoucích šlechtických dynastií. Když toto město 
roku 1918 opustil poslední z pomořanských velkovévodů, zanechal po sobě 
dědictví elegantní výstavby, jež možná roku 1990 při rozhodování o novém 
hlavním městě této země převážilo jazýček vah v jeho prospěch.

Schwerin (česky Zvěřín) stojí na pahorku mezi sedmi jezery. Středověké 
centrum města i se starou katedrálou a náměstím dodnes zaujímá své pů-
vodní místo, které vybral v polovině 12. století  Jindřich Lev jako výchozí bod 
pro rozšiřovaní své nadvlády na východ do neznámého slovanského území. 
Určitě si budete chtít projít ulice a uličky starého města, ale jeho prohlídku 
patrně začnete u jezera, kde skupina honosných domů vytváří aristokra-
tické pozadí letních koncertů a představení. Odtrhněte na chvíli oči od mi-
mořádné siluety zámku na ostrově v jezeře a pohleďte na Staatstheather, 
velkou bílou novobarokní stavbu z 80. let 19. století, a ještě grandióznější 
neoklasicistní Staatliches Museum dokončené ve zhruba téže době. Vel-
kovévodové meklenburští, nadšení sběratelé, měli obzvláště zálibu v ni-
zozemské a vlámské malbě - takových muzejních sbírek od mistrů jako 
Rubens, Franz Hals a Jan Brueghel v Německu není mnoho. S ní zcela kon-
trastují moderní díla konceptuálních umělců 20. století, např. Francouze 
Marcela Duchampa (1887-1968). Zdejší galerie stojí za návštěvu, ale máte- 
li málo času, přejděte po mostě na zámecký ostrov. Odbočte doleva a po 
směru hodinových ručiček obejděte upravované zahrady kolem zámku, 
z nichž je pěkný výhled na Schweriner See (Zvěřínské jezero), třetí největ-
ší jezero Německa. Po třech čtvrtinách okruhu dojdete k hlavnímu vchodu 
do zámku a k dalšímu mostu. Ten vede do mnohem větší zámecké zahra-
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dy, barokního formálního parku s kanálem, sochami a zastřiženými živými 
ploty navrženého jedním francouzským krajinářem. Schwerinský zámek je 
překrásným výtvorem z věží, věžiček a střech, po jedné na každý den v roce, 
jak tvrdí ti, kteří si dali práci s jejich počítáním. První pevnost zde postavili 
slovanští osadníci v 11. století, hrad raději nechali lehnout popelem, než by 
se ho vzdali, ale ostrov byl zakrátko znovu opevněn germánskými nájezdní-
ky. Jejich hrad byl několikrát zpevněn a rozšířen, za svou současnou podobu 
však vděčí zejména vévodovi z 19. století, který toužil po tom, aby jeho pa-
lác získal vzhled více středověký než samotný středověk. Architekti té doby 
ho přetvořili v duchu zámku Chambord ve francouzském údolí Loiry. Interiér 
je z velké míry oslavou vévodské rodové linie, vrcholu dosahuje v přepy-
chovém trůnním sále s freskami, erby a sloupy z carského mramoru. Ve 
druhém patře můžete navštívit jídelnu a přilehlou čajovnu, v galerii předků 
visí portréty minulých vévodů meklenburských. Až se vrátíte na most do 
města, zamiřte do starého města. Jako orientační bod vám poslouží 177 
metrů vysoká věž katedrály. Náměstí má veselejší a živější atmosféru než 
okolí zámku. Stavba s podloubím na jeho severní straně měla sloužit jako 
tržnice, zatímco radnice byla v polovině 19. století přestavěna v neurčitě 
anglickém netudorovském slohu. Schwerinská katedrála je grandiózním 
příkladem středověké cihlové gotiky, ačkoli věž čnící nad náměstím byla 
přistavěna až v 19. století. Vystoupáte - li po jejích 220 schodech, můžete 
se podívat na panorama města zasazeného do vodního prostředí. Severně 
od města se rozprostírá Pfaffenteich, kněžský rybník, postavený ve středo-
věku k pohánění městských mlýnů. Křižuje ho malý trajekt, z jehož paluby 
můžete poznat meklenburskou jezerní oblast.  

Když se po znovusjednocení Německa rozhodovalo o hlavním městě 
Meklenburska -Předního Pomořanska, prohrál Rostock se Schwerinem, 
což toto kdysi pyšné námořní město s jednou z prvních univerzit v severní 
Evropě dodnes popouzí. Většina středověkého dědictví města byla zniče-
na ve 2. světové válce, ale k vyvolání vzpomínek na slavnou minulost zde 
toho zůstalo dost. Spolu se sousedním přístavem pro trajekty a letoviskem 
Warnemünde je Rostock živým místem s kvalitním zázemím a spoustou 
příležitostí k ubytování a ideálním výchozím bodem pro průzkum baltského 
pobřeží Německa. Kdysi dávno ve 13. století nebyl Rostock (česky Roztoky) 
jedním, ale třemi městy (Staré město na východě, Střední město a Nové 
město na západě) rozprostřenými na jižním břehu široké řeky Warnow, 
každé se svým kostelem a tržištěm. Pokud sem přijedete na hlavní vla-
kové nádraží (Hauptbahnhof), tramvají nebo taxíkem se rychle přepravíte 
na prostorné Nové náměstí (Neuer Markt), které bylo centrem Středního 
města (Mittelstadt) už v roce 1232. Cestou se tramvajové koleje i široká 
silnice klikatí kolem brány ze 16. století známé jako Steintor, která je sou-
částí opevnění, kterým bylo kdysi město obehnáno. Dominantním rysem 
Nového náměstí je radnice. Možná vám chvíli potrvá, než poněkud podiv-
nou rostockou radnici pochopíte. Nad poměrně konvenční barokní fasádou 
s podloubím v přízemí dravě ční cihlové hroty s otvory ve spodní části. Je 
to střecha původní středověké radnice, jedné z nejlepších radnic cihlo-
vé gotiky podél baltského pobřeží. Její barokní průčelí k ní bylo dostavěno  
v 18. století. Staré město s vysokou věží kostela sv. Petra (St. Petrikirche), 
která dlouho mořeplavcům sloužila jako důvěrně známý maják, je zajímavé, 
ale poměrně ošuntělé, proto raději zamiřte na západ po rostocké hlavní tří-
dě, Kröpeliner Strasse, která rozděluje Nové město ne dvě části. Vyšetřete 
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si několik chvil na masivní cihlový Marienkirche, který stojí hned vedle se-
verním směrem. Tento kostel, zvenku připomínající pevnost, má výjimečně 
bohatou vnitřní výzdobu včetně podivuhodné bronzové křtitelnice z konce 
13. století. Pokud se zde ocitnete v poledne, nenechte si ujít pochod sva-
tých na orloji z 15. století. Pokračujte na západ po Kröpeliner Strasse na 
náměstí Universitätsplatz lemované vznešenými budovami. Toto náměstí 
je jádrem nového města a dnes zde, díky kavárnám pod širým nebem, po-
křikujícím trhovcům a dětem pobíhajícím mezi proudy vody a sochami mo-
derní fontány, panuje čilý ruch. Pokud si chcete užít Rostock se vším všudy, 
zajeďte se podívat do Rostock - Warnemünde. Warnemünde je přístav pro 
obchodní ale i pro vyhlídkové lodě, které vozí turisty. Kromě písečné pláže 
se rostocké přímořské předměstí může pochlubit i elegantními vilami a ry-
bářskými domky, ve kterých jsou dnes často restaurace. Do 11 kilometrů 
vzdáleného Warnemünde se dostanete z hlavního nádraží v Rostocku pří-
městským vlakem S-Bahn či v létě lodí z přístaviště.  

Wismar je po Lübecku druhý nejvýznamnější historický přístav hanzovního 
spolku. V současnosti stále napravuje zanedbanost z dob NDR a dává se 
do pořádku pro sílící příliv návštěvníků. Spolu se Stralsundem  je to jed-
no z nejlepších míst k seznámení se s německým pobaltským dědictvím, 
s architekturou všech období i s působivým starým přístavem. Mírně se 
svažující vydlážděný Markt je středem města, náměstí, jehož strany měří 
téměř přesně 100 metrů. Velkým lákadlem je zde Wasserkunst, malý pavi-
lon s měděnou kopulí, který zásoboval občany vodou až do konce 19. stole-
tí. Mezi důstojnými budovami lemujícími východní stranu náměstí najdete 
cihlový štítový dům ze 14. století známy jako Starý Švéd (Alter Sweden), 
který připomíná, že město bylo po třicetileté válce předáno do rukou Švédů 
a Meklenbursko bylo navráceno až v roce 1803. Více se o historii Wismaru 
dozvíte, vejdete-li bočním vchodem do sklepení Radnice, vyrovnané ne-
oklasicistní stavby, která vyplňuje severní stranu náměstí. Nebo si zajděte 
do městského muzea v budově Schabbellhaus, panského sídla postavené-
ho v letech 1469 - 1571 pro wismarského starostu. Nejlépe uděláte, bude-
te-li se procházet starými ulicemi a nevynecháte Grube, úzký kanál vedoucí 
kolem velkého kostela Nikolaikirche. Jde o jeden z nejimpozantnějších ně-
meckých kostelů ve stylu pobaltské cihlové gotiky a jeho vznešený interiér 

dosahuje závratné výšky 37 metrů. V tomto úchvatném prostředí můžete 
obdivovat také středověké oltářní obrazy a krásnou bronzovou křtitelni-
ci. Dalšími z kostelů ve městě jsou Georgenkirche, neslavně proslulý jako 
největší ruina NDR, který byl plně zrestaurovaný v roce 2010 a je zařazen 
na seznam UNESCO, intimní Kostel svatého ducha (Heilig – Geist - Kirche) 
na Lübsche Strasse a Marienkirche na St. Marien Kirchhof, jehož 80 metrů 
vysoká věž přežila válečnou zkázu. V době komunismu šel nezájem o péči  
o wismarské prostředí a zástavbu ruku v ruce s průmyslovým růstem a roz-
vojem. Město se po Rostocku stalo druhým nejvýznamnějším přístavem 
NDR. Zajímavější než moderní zařízení je však Starý přístav (Alter Hafen) 
s jedinou zachovalou městskou branou (Wassertor), starými skladišti  
a šancí čelit baltským vlnám na palubě jedné ze zdejších starých plachetnic.   
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Neubrandenburg postihla v posledních dnech 2. světové války katastrofa, 
když prudké boje zadního voje téměř zcela zničily jeho historickou část. Ja-
kýmsi zázrakem přežily městské hradby i jejich čtyři pěkné brány, společ-
ně vytvářejí jeden z nejlepších příkladů středověkého systému opevnění 
v celém Německu. Sedm metrů vysoké hradby byly poseté Wieckhäuser, 
pevnůstkami se stálou posádkou tvořenou těmi nejstatečnějšími měšťa-
ny. Několik z těchto malebných, většinou roubených příbytků se dochova-
lo dodnes a bylo restaurováno. Čtyři komplikované stavby cihlových bran 
s vnitřní a vnější bránou a s vysokým štítem, které provolávaly význam 
Neubrandenburgu, vzdorovaly útokům nepřítele. Můžete se kolem hradeb 
projít, ale pozor, jsou 2,5 kilometrů dlouhé.  
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Téměř ze všech stran vodou obklopený Stralsund je jedním z nejlépe do-
chovaných baltských přístavních měst vůbec. Jeho panoramatu dodnes 
vévodí věže tří velkých kostelů a jeho ulice stále lemují domy ze slavných 
dob před třicetiletou válkou. Stralsund není jen přitažlivý sám o sobě, ale 
jeho centrální umístění na pobřeží z něj činí také výbornou základnu pro 
výlety do všech možných směrů. Jeho strategická poloha a krytý přístav 
pomohly tomuto přednímu členu hanzovního spolku k prosperitě, kterou 
mu přineslo obchodní spojení se Skandinávií a Ruskem v jednom a s Anglií 
a Španělskem v opačném směru. Bývalá moc a bohatství se pyšně odráže-
jí na Starém náměstí (Alter Markt) s obrovským kostelem a radnicí, které 
jsou ještě s dalšími domy téměř spojeny v jednu stavbu. Středověká rad-
nice je jednou z nejpřekvapivějších budov v Německu, její průčelí se sedmi 
štíty je přesně tím, čím je – pouhou fasádou, za níž většinou není nic než 
vzduch. Přilehlý kostel Nikolaikirche skrývá poklady jako naivně vyřezávané 
panely s vousatými ruskými lovci sobolů, kteří kožešiny předávají nedůvě-
řivě se tvářícímu stralsundskému kupci. Na náměstí můžete obdivovat do-
dnes stojící gotické budovy Wulflamhausu a s ním nápadně kontrastující 
Kommandantenhaus, barokní pozůstatek z doby, kdy Stralsund ovládali 
Švédové. Směrem na jih se Nové náměstí (Neuer Markt) pyšní kostelem 
Marienkirche s překrásnými delikátními klenbami přestavěným v roce 
1416. Vystoupejte na věž a vychutnejte si dech beroucí výhled na město. 
V muzeu moře a rybářství (Deutsches Museum Für Meereskunde und Fis-
cherei) najdete exponáty od velrybí kostry po přesvědčivě reprodukovaný 
korálový útes. V akváriu je k vidění život Severního moře. 

Když přejedete železniční most, ocitnete se na poloostrově Rujána (Rügen). 
Na jihovýchod od Stralsundu se pak nachází další poloostrov Usedom, kde 
je také velice hezky. Já jako autor a cestovatel velmi doporučují návště-
vu bývalého východního Německa a obzvláště návštěvu spolkové země 
Meklenbursko-Přední Pomořansko.
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S přátelským pozdravem a cestovnímu ruchu zdar.

Filip Schiller      Letiště na území  
bývalé NDR
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