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n Slevová karta
Jako v mnoha jiných místech
i v Heidelbergu je možné využívat zdejší slevovou kartu. Její
cena začíná již na 13 eurech za
jednodenní. Dvoudenní rodinná
je za 32 eur. Vždy je zahrnut
vstup do hradu a lanovka k němu, také veřejná doprava ve
městě a dalších asi 60 různých
slev.

Knihovna dřevin

n Po řece Neckar

Most a hrad v Heidelbergu

Hradní stezka v Německu je výletem do dějin
Na Trhovém náměstí
v centru německého
městečka Rothenburg
ob der Tauber postávají netrpělivě asi dvě
stovky lidí. Nečekají
na žádnou rockovou
hvězdu, herce ani
politika. Jejich zájem
se upírá na místního
ponocného. Hans
Georg Baumgartner
tady provází turisty
už čtvrtstoletí
a on sám město
proslavil v mnoha
koutech světa.
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Tomáš Hájek
Provází turisty v dobovém
kostýmu s lucernou, halapartnou
a kravským rohem, na který
troubí. Jeho vyprávění je plné
překvapivých příběhů z historie
a také suchého humoru. V angličtině nebo v němčině dokáže
vystihnout moment, kdy nasadit
dramatickou pauzu tak, aby byl
odměněn smíchem za povedený
vtip.
A tak hodinová prohlídka
města není nudnou povinností,
ale zábavou, na jejímž konci nemáte problém sáhnout do kapsy
a nasypat sympatickému kudrnáči za jeho výstup do klobouku
sedm eur.

Pomohly i války a prohry
V době selských válek se
vzkvétající svobodné město postavilo na stranu rebelů, kteří
prohráli. Také třicetiletá válka se
na sídle podepsala. Počet obyvaPonocný v Rothenburgu

tel spadl na polovinu, městský
majetek byl vypleněn anebo
padl na reparace.
V obou případech se v Rothenburgu přestalo stavět, a město si tak zachovalo původní středověký ráz. Z dnešního pohledu
město na obou tragédiích vlastně vydělalo.
Až druhá světová válka měla
historické město zcela zničit.
Američané jej začali bombardovat na konci března 1945. Po
prvních náletech město přišlo
o více než 600 metrů z téměř
čtyři kilometry dlouhých hradeb.
A i o tomhle incidentu hovoří
jedna z historek ponocného
Hanse.
Tehdejší náměstek amerického ministra války John McCloy
Rothenburg znal.
„Romantický obrázek tohoto
města totiž visel v jeho rodném
domě. Rothenburg před válkou
navštívila jeho matka a obrázek
přivezla. John si ho zamiloval
a s ním i město. A tak když mělo dojít na bombardování, naří-

dil vojákům, aby se pokusili vyjednat dobrovolnou kapitulaci
města. To se díky tehdejšímu
starostovi Thömmesovi podařilo,“ vysvětluje ponocný Baumgartner.
Po válce se Rothenburg začal
vzpamatovávat díky peněžním
darům, které přicházely z celého
světa. Tehdejší vedení města to-

tiž poslalo do všech světových
deníků článek s výzvou k obnově historického klenotu a ta se
setkala s velkou odezvou. A tak
když dnes procházíte po hradbách, najdete na mnoha místech
desky se jmény z celého světa.
Jsou to jména dárců, kteří si za
svůj příspěvek „koupili“ kousek
hradeb.

Plout po řece Neckar můžete
také v Heidelbergu. Romantická
plavba doplněná výkladem
o městě i jiných místech v angličtině, němčině nebo francouzštině může trvat hodinu, ale
dají se objednat i celodenní výlety lodí třeba do Bad Wimppfenu s prohlídkou města a podobně.

Místní pamlsky –
sněhové koule

n www stránky
burg-hotel-hornberg.de
schwetzingen.de
burg-guttenberg.de
heidelbergcard.de
tourismus.rothenburg.de
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CESTOVÁNÍ
nemůžu zbohatnout,“ usmívá se
energická žena.
Pokud se rozhodnete na věž
vystoupit, je pravděpodobné, že
lístek za 1,5 € vám bude prodávat právě Blanca Knodelová.

Vánoce i v parném létě

Knihovna dřevin

Na hradech se bydlí

Foto Tomáš Hájek (8)

Město zejména později odpoledne, když odejdou všichni turisté a úzké ulice v centru se vyčistí od aut, má neopakovatelnou atmosféru. Jedním z důvodů
je jistě skutečnost, že i v historických domech stále žijí nebo
podnikají místní lidé. Vývěsní
štíty s domovním znamením nebo se znakem obchodu nesou
stále středověký styl a to všechno se počítá.
Procházku městem si můžete
zpestřit návštěvou Muzea středověké kriminalistiky, vystoupáním na radniční věž s nádherným výhledem na těsně namačkané červené střechy domů ve
městě nebo procházkou do
Burggarten, odkud je hezky vidět na řeku Tauber klikatící se
údolím pod městem.
Trochu jako pěst na oko působí obchůdek spojený s Německým muzeem Vánoc. Oba jsou
plné vánočních ozdob, dekorací,
světýlek a stromků. Je jich tolik,
že to působí až nepatřičně,
i když se přiznám, že mne návštěva muzea přinutila, abych

prý dodnes na West Pointu učí
vojenská taktika.

Sokolník na Guttenbergu

začal přemýšlet o dárcích pro letošní Vánoce.

Blanca z Modré věže
Jedním z měst, které k Hradní
stezce patří, je také Bad Wimpfen, malebné městečko na kopci
nad řekou Neckar. Zejména jeho

historické centrum nabízí návštěvníkům možnost vrátit se
o pár staletí zpět.
Úzké uličky, malebné středověké domy a domky, to všechno
dělá skvělou atmosféru.
Navíc zde můžete vystoupat
na Modrou věž, která se tyčí nad
celé město.

Obří dominanta Bad Wimpfenu má jednu zvláštnost. V jednom z horních pater věže žije
Blanca Knodelová, jediná žena,
strážkyně věže v Německu. Neplatí sice za svůj originální byt
nájem, ale současně ani nebere
od města plat. „Mám procenta
z prodaných vstupenek, takže

Jestliže chcete zážitek se vším
všudy, zkuste strávit alespoň jednu noc na některém z hradů. Nad
vinicemi na strmých svazích nad
řekou Neckar se tyčí Hornberg –
největší a nejstarší hradní areál
na Neckaru. Od roku 1612 vlastní hrad rod pánů z Gemmingenu.
Dnešní majitel Marcus Freiherr
von Gemmingen využívá tento
900 let starý objekt jako hotel
a restauraci. Přes údolí a řeku je
vidět další hrad – Guttenberg,
kde vládne jiný příslušník rodu
pánů z Gemmingenu, Bernolph
Freiherr, Marcusův vzdálený
bratranec.
Bernolph a jeho rodina je již
sedmnáctou generací, která na
hradě nepřetržitě žije. Ve veřejné
části jejich sídla je dioráma znázorňující bitvu o Wimpfen v roce 1622 vedenou generálem Til-

Ulice v Bad Wimpfenu
lim. Ze 36 tisíc skutečných vojáků je v modelu vidět 3600 cínových vojáčků rozestavěných tak,
jak je do boje vedl generál Tilly.

Na diorámu se jednou za dva
roky jezdí dívat skupinky důstojníků z velení americké armády v Evropě. Podle této bitvy se

Na hradě Guttenburg je také
k vidění ojedinělá knihovna dřevin. Jde o jakýsi herbář, přičemž
každá kniha je vyrobena ze dřeva stromu či keře, jehož kůra,
plody, listy a další součásti jsou
uloženy uvnitř. „Kniha navíc
obsahuje popis dřeviny, ze které
je vyrobena, a můžeme se tam
dočíst také řadu poznatků, které
jsme třeba už zapomněli,“ popisuje exponát hradní pán. Sám ví
asi o sedmi podobných knihovnách, ale tahle je největší a je
stará více než 200 let.
Hradní stezka v Německu nabízí bezpočet dalších zastavení. Samozřejmě že i několik dní byste
mohli strávit ve Heidelbergu, kde
se nápad spojit turistické cíle zrodil. Neměli byste vynechat
Schwäbisch Hall s nejdražším obrazem v Německu. Za 70 miliónů
eur jej pro svoji tamní galerii koupil podnikatel Reinhold Würth.
Nádherné jsou také zámecké zahrady ve Schwetzingenu.
n
PR70764

Tisíc kilometrů po hradech a zámcích
Rothenburg spolu s Mannheimem, Heidelbergem, Heilbronnem, Ansbachem a Norimberkem založily v roce
1954 spolek s cílem sdružit
místa, kam se dá vydat na výlet nebo na prázdniny.
Vznikla tak jedna z prvních
turistických tras v Německu,
a protože v nabídce byla řada
hradů a zámků, dostala název
Burgenstrasse – Hradní stezka.

Hrad Rothenburg
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K původním cílům postupně
přibývala další místa a v devadesátých letech se celá trasa
Burgenstrasse protáhla až do
Prahy.
Z původních 320 kilometrů
tak má Hradní stezka přes tisíc
kilometrů. Trasa vede z Mannheimu do Prahy, klikatí se německou i českou krajinou a nabízí zastávku u více než 90 hradů a zámků.

Je asi nemožné projet všechny cíle na stezce v jednom kuse,
ale naštěstí si návštěvníci mohou vybrat řadu variant, jak
svoji cestu po Burgenstrasse pojmout.
Mezi nejkrásnější zastávky jistě patří Praha a hrad Karlštejn na
jednom konci stezky. Avšak i na
druhé straně jsou místa, která vás
okouzlí. Jistě stojí za to navštívit
Schwetzingen se zámkem a nád-

hernými zahradami, Heidelberg
s krásným historickým centrem
a hradem na kopci, či zmíněný
Rothenburg.
Kdesi uprostřed pak za zmínku a zastavení stojí výsek cesty
ohraničený z jedné strany Norimberkem a z druhé Bambergem. Mezi těmito dvěma městy
se nachází desítka obcí uprostřed nádherného přírodního
parku Francké Švýcarsko, kde
se můžete toulat i celý týden.
Cestu si však můžete naplánovat také podle jiných atributů.
Pokud máte rádi jízdu na kole,
můžete využít cyklotrasy Burgenstrasse, která je skvěle značena podél hradní stezky po celém území Německa.
Jestli milujete vlaky, jeďte
vlakem. Skoro všechna místa na
Burgenstrasse mají vlaková
nádraží.
Když se na krajinu díváte raději z vodní hladiny, pak můžete zejména v létě využít možnosti plavit se po řece Neckar.

LÉTO
2016
Muzeum Vánoc
Novinkou jsou objevné cesty
pro všechny, kdo mají rádi pohodlí svého obytného vozu.
Zvláštní nabídka obsahuje nejen tipy na parkoviště, kde se
svým domem na kolech můžete
na hradní stezce zastavit, ale také možnosti sportů, nakupování nebo procházek se psy.
A v neposlední řadě, i když
to není ta nejlevnější varianta,

můžete zvolit cestu zpět časem
prostřednictvím stylového ubytování. Na trase je řada míst,
kde můžete přímo na zámku či
na hradě strávit noc. Cesta do
historie je pak o poznání romantičtější, když usínáte v dřevěné posteli s nebesy a z kamenné chodby pod dveřmi
k vám pronikají zvuky staletého sídla.

Právě
v prodeji
!

 garance nejnižší ceny
 sleva za včasnou rezervaci až 30 %
 záloha jen 10 %
 zdarma ubytování až pro 4 děti
 pokoje pro 1 dospělého a 1–2 děti

ODLETY Z PRAHY, BRNA A OSTRAVY!
www.itsbilla.cz

800 220 800
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