
Gymnázium Karla Čapka pořádá v pá 14. 12. 2012 kulturně-historickou 
exkurzi

NORIMBERK (BAVORSKO) 

Po zdařené exkurzi  do Lipska se vydáváme tentokrát  do Norimberka.  Město láká zrestaurovaným  
středověkým starým městem a císařským hradem. Nachází se tu spousta muzeí. Městem protéká mírná  
řeka Pegnitz. Severní část města (centrum) se nazývá Sebalder Altstadt, jižní část se nazývá Lorenzer  
Altstadt (částečně je nákupní pěší zónou). 
Od hlavního vlakového nádraží (JV od Alstadtu) vede hlavní tepna města, Königstrasse, směrem na  
sever k hlavnímu náměstí Hauptmarkt. Vyjíždíme v době adventu, tudíž se můžeme těšit na vánoční  
atmosféru města a proto nelze nenavštívit  také vánoční trhy, které mají v Německu velmi dlouhou  
tradici.  U našeho pana řidiče zajistíme také okružní jízdu městem a můžeme také využít  případně  
služeb místního starodávného metra. Během jednotlivých zastávek  proběhne výklad  k  jednotlivým  
pamětihodnostem města.

odjezd: 5:45 od sportovní haly Dobříš, příjezd: po 21:00 tamtéž, cena: 400 Kč + 12 Euro (udáváme 
raději více)

Možné cíle návštěvy (podtržené a očíslované je v plánu)

A) HAUPTMARKT
Na východní  straně  náměstí  je  gotický  kostel  (1) Pfarrkirche  Unsere  Liebe  Frau (1350-1358), 
známý rovněž jako Frauenkirche – je  dílem pražského mistra  Petra Parléře a  jedná se  o nejstarší  
gotický kostel v Bavorsku – stojí  v místech první norimberské synagogy.  Při západní straně každé 
dopoledne pozoruje dav podívanou zvanou Männleinlaufen (Běh divoženek) – sestává se ze 7 postav 
představujících vybrané princezny procházející za zvuků zvonkohry třikrát kolem císaře Karla IV. – 
scéna připomíná akt schválení Zlaté buly v r. 1356. (2) Kašna Schöner Brunnen – pozlacená replika 
originálu ze 14. stol., vodu však již nechrlí, na JZ straně se nachází zdobená tepaná brána – má se v ní 
najít zlatý prsten, místní pověra praví, že pokud jím otočíte 3krát, splní se vám vaše přání. Naproti  
staré radnici je kostel ze 13. stol. (3) St. Sebalduskirche, nejstarší kostel v Norimberku, jehož interiér 
je plný náboženských soch a symbolů – uvnitř se nachází bronzová svatyně sv. Sebalda (norimberský 
svatý  patron),  gotické  a  renesanční  mistrovské  dílo  Petra  Vischera  st.  a  jeho  dvou  synů,  jehož 
dokončení trvalo celých 11 let (Vischer je zde vyobrazen také ve sportovní čapce).

B) ALBRECHT-DÜRER-HAUS
Otevřeno 10:00-17:00, v neděli v 11h speciální prohlídka vedená Anežkou (Dürerovo ženou) – vstup 
2,5 Euro (dospělý), student 1 Euro, v ostatní časy dospělý 5 Euro, student 3 Eura

C) TIERGÄRTNERPLATZ
Náměstí  s hrázděnými domy,  na východní straně dům zvaný Pilatushaus.  Před ním stojí  bronzová 
socha Jürgena Goertze z r. 1984 (4) Der Hase –   Hommage à Dürer   (Zajíc – pocta Dürerovi) – toto 
dílo vzdává hold Dürerovu barevnému originálu Junger Feldhase (1502) – zobrazení mladého zajíce.

D) KAISERBURG
Hrad – vstup 6 Euro (zvýhodněné 5 Euro), pokud pouze studna a věž 3/2 Euro, září – březen: 10:00-
16:00. Stavba byla započata během vlády řím. krále Konráda III. (Štauf) – celkem ale trvala cca 400 
let.  Komplex byl  po staletí  schránkou pro klenoty a poklady Svatéř říše římské.  Hrad má 3 části:  
Kaiserburg a Stadtburg (císařský palác a městská pevnost), a dále Burgrafenburg (sídlo purkrabích) –  
poslední  však  bylo  v r.  1420 z větší  části  zničeno.  Mezi  zbylé  věže  jsou  vklíněné  Kaiserstallung 
(královské konírny),  ve který je v dnešní době umístěn DJH hostel.  Muzeum na hradě předkládá 
chronologicky  historii  hradu  a  poskytuje  přehled  o  středověkých  obranných  technikách.  Další 
přístupné  prostory:  prostory  královské  rodiny,  císařský  a  rytířský  sál  a  románská  Doppelkapelle 
(dvojitá kaple). Nenechme si ujít panoramatický výhled z vrcholu věže (5) Sinwellturm (113 schodů) 
nebo náhled do 48 m hluboké studny Tiefer Brunnen



E) HENKERSTEG
(6) Hangmanův dřevěný most – uvidíme malebná zákoutí řeky Pegnitz

F) Z     LUDWIGPLATZ NA LORENZPLATZ  
Na úpatí opevněné bílé věže Weisser Turm (nyní vstup do stejnojmenné stanice podzemní dráhy U-
Bahn)  stojí  pozoruhodná  kovová  kašna  Ehekarussel  Brunnen  se  šesti  nadčasovými  vyobrazeními 
manželstvími založenými na básni středověkého ševce a básníka jménem Hans Sachs. Dále na východ 
najdete  náměstí  Hefnerplatz – zde další  moderní  fontána  (7) Peter-Henlein-Brunnen – věnována 
dráteníčkovi  z 16.  stol.,  kterému  je  připisována  výroba  prvních  kapesních  hodinek.  Druhé  stanici 
metra v Alstadtu, na Lorenzplatz, dominuje gotický kostel sv. Lorence,  (8)  Lorenzkirche,  který je 
plný uměleckými zajímavostmi. Na sever od kostela stojí Tugendbrunnen (1589), kašna zobrazující 
sedm ctností sledovaných Spravedlností.

G) NORIMBERSKÝ SOUDNÍ DVŮR
Na U1, zastávka Bärenschanze 

H) NAKUPOVÁNÍ
Norimberské perníkářské výrobky – specializovaný obchod Lebkuchen Schmidt (Plobenhofstrasse 6, 
Hauptmarkt) – jeho výkladní skříň je plná ozdobných plechových dóz

MUZEA

I) GERMANISCHES NATIONALMUSEUM
Toto muzeum určitě nesmíme vynechat. Vstup 6/4 Euro, ul. Katäesergasse 1 (jižně od sv. Lorence),  
nejdůležitější  muzeum v zemi  věnované  německé  kultuře  –  najdeme  tu  díla  německých  malířů  a 
sochařů, archeologické sbírky, hudební nástroje, vědecké přístroje a hračky. Mezi největší zajímavosti  
patří Dürerovo anatomicky podrobné dílo Herkules bojující se stymfalickými ptáky. Vědecká knihovna 
čítá přes 500 000 svazků a 1 500 periodik. Ve vchodu do muzea se nachází Cesta lidských práv,  
symbolická řada 29 sloupů bílého betonu (a jednoho dubu) nesoucích 30 článků všeobecné deklarace 
lidských práv – každý sloup je popsán v němčině a následně také v jazyce národů, jejichž práva byla 
poškozena

J) VERKEHRSMUSEUM

Lessingstrasse  6,  5/2,5  EURO,  Út-Pá  9-18h  –  pod  jednou  střechou  2  expozice:  Deutsche  Bahn 
Museum + Museum für Komunikation Muzeum telekomunikací)

Důležité odkazy: http://www.gnm.de/, http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung, 
www.nuernberg.de, http://de.wikipedia.org/wiki/Nürnberg, 
http://www.nuernbergkultur.de/, www.youtube.com,
http://www.kubiss.de/kulturreferat/reichsparteitagsgelaende/

Těšíme se na Vaši účast.
Jan Chovaneček (774 538 870), Martin Žemlička (777 664 880)


