
 

 
 

    Za zdravím a za poznáním! 

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

 

 
 

 

Rheinland - Porýní 
Rüdesheim - Lorelei - St. Goars – Marksburg - Ahrtal  

Koblenz - Bacharach  - Maria Laach - Mainz         

TERMÍN:   12. - 16. září 2020 a 21. - 25. září 2020 

ODJEZD:  Ostrov – Mírové nám. 6:00;  Karlovy Vary – Tržnice 6:25        

UBYTOVÁNÍ:  Ubytování ve 2 – 3 lůžkových pokojích s polopenzí:  

Landgasthof Weihs, Bahnhofstraße 36, 53505 Kreuzberg/Ahr 

PRŮVODCE: Mgr. Radvana Kraslová 

TECHN. VED.: RNDr. František Wohlmuth  

    +420 603 209 270 -  fjw@volny.cz 

POJIŠTĚNÍ:    Individuální 

DOPRAVA:    Bus Jiří Přistoupil  

STRAVOVÁNÍ: 4 x polopenze 

CENA: 7.650,- Kč. Platí pro členy TJ Slovan K. 

Vary. Ostatní + 300 Kč. V ceně doprava,  

4 x nocleh s polopenzí, průvodce. 

PLATBA: 16738341/0100 v.s. 4200912  

 Ve zprávě pro příjemce uvést příjmení. Platba do 31. 7. 2020. 
   

1. den - sobota 12. září 2020 

Rüdesheim am Rhein (výletní městečko na pravém břehu Rýna, na vrchu obří socha 

Germanie s výhledem) - lodí do St. Goarshausen - busem na hrad Marksburg 

(nejzachovalejší hrad v Porýní, původní mobiliář) - údolí Ahrtal, nocleh. 
 

Rüdesheim am Rhein  

je po Wiesbadenu a Mainzu dalším místem, odkud 
odplouvají lodě směrem na Koblenz či Bonn. 
Přístaviště v Rüdesheimu je poměrně velké, táhne se 
vedle trati a hlavní silnice lemované domy s obchody 
a restauracemi. Město střeží dvacetimetrová věž 
Adlerturm, která je pozůstatkem opevnění. Zaujme 
vás také hrad Brömserburg, ve kterém je muzeum 
vína. Hned vedle s další věží je zřícenina Boosenburg, 
která je v soukromém vlastnictví a nelze se do ní tudíž 
podívat. Oba hrady kdysi patřily k sobě. Proslulá je 
rovněž tenká ulička přístupná z hlavní ulice, kde 
můžete obdivovat staré domy a nakupovat. 

mailto:fjw@volny.cz


Plavba lodí po nejkrásnějším údolím řeky Rýnu pod hrady, vinicemi, skalami (proslulou krajinou obdivovanou 

cestovateli a básníky, nyní na seznamu UNESCO) do městečka Sankt Goars s mohutným hradem Rheinfel. 

Poplujme pod hradem Stahleck, kde se oženil Karel IV., starobylým městečkem Bacharach, okolo ostrovní 

pevnosti Pfalzgrafenstein a legendární skály Lorelei.  

https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/lodi-po-rynu-az-k-hradu-kde-se-ozenil-otec-vlasti-301800 

Marksburg (do roku 1437 zvaný Braubach) je hrad nad 

městem Braubach. Jako jediná neporušená obranná stavba 

na Rýnu reprezentuje život na hradech od 13. století. Jeho 

architektonický charakter dokumentuje stavitelský vývoj 

trvající více než 700 let: stavbě nechy-

bí cimbuří, hradby, bašta ani hradní příkop. Ve středověku 

bylo opevnění hradu postupně zesilováno a dop-

lněno palnými zbraněmi. V dobách míru býval Marksburg 

využíván jako státní věznice, od roku 1930 je pak sídlem 

Německého spolku hradů. Stavba je zároveň pod 

ochranou UNESCO.  
 

2. den – neděle 13. září 2020 

Pěší výlet v údolí Ahrtal - z Blankenheimu (od pramene Ahru) k jezeru, případně až pod 

ruinu Aremberg (celkem 6 hod, s oběma městečky a pauzami až 8 hod). 
 

Na východním břehu Rýna se do pevniny zařezává údolí řeky Áry (Ahr), romantiky nazývané „divoká dcera 

Rýna“. Její půvabné asi 35 kilometrů dlouhé údolí lemují strmé skalní útesy, révou osázené slunečné svahy a hustě 

zalesněné kopce na severu. Pokud je Rýn zaslíbenou řekou bílého vína, je Ahr tímtéž pro víno červené. Pěstují se 

zde tradiční odrůdy červených hroznů Spätburgunder, jedinečné díky místnímu mikroklimatu minerálních 

pramenů, v nichž se lze i koupat (Bad Neuenahr).  
https://www.novinky.cz/cestovani/nemecko/clanek/ara-divoka-dcera-ryna-325013 

https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/lodi-po-rynu-az-k-hradu-kde-se-ozenil-otec-vlasti-301800
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Braubach&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cimbu%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A1ta
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADkop_(v%C3%A1le%C4%8Dnictv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paln%C3%A1_zbra%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://www.novinky.cz/cestovani/nemecko/clanek/ara-divoka-dcera-ryna-325013


3. den – pondělí 14. září 2020 

Hrad Eltz (z Moselkern 5 km pěšky, z parkoviště 20 minut) s prohlídkou jednoho z 

nejhezčích hradů vůbec, pak Koblenz (město, soutok Mosely a Rýna, lanovkou na 

protilehlou pevnost), přes Mayen do městečka Monreal. 
 

Koblenz z je jedno z nejkrásnějších a nejstarších 

německých měst ležící na soutoku Rýna a Mosely, na 

světoznámém Německém cípu. Za touto kouzelnou 

atmosférou, kterou dýchají místní úzké uličky, 

romantická zákoutí a vstřícná prostranství, přijíždějí do 

Koblenze návštěvníci ze všech koutů světa. Procházku 

historickou částí města bychom mohli začít u Čtyř věží, 

jak se přezdívá arkýřům barokních nárožních domů na 

centrální městské křižovatce. Kanóny, prapory, mačety a 

lesní rohy před budovou hlavní stráže z roku 1689 

připomínají vojáky, kteří zde plnili funkci policie. Další 

zastávkou je kašna Schängelbrunnen, druhá dominanta 

měst. Najdeme ji na radničním nádvoří, v obklíčení 

barokních staveb jezuitského komplexu. Připomíná dobu 

kolem roku 1800, kdy Koblenz patřila k Francii.  

Pozoruhodný je i Německý císař, u kterého se však 

nejedná o imperiální monument, jak by si někdo mohl 

myslet, ale o gotickou obytnou věž, v jehož přízemí se 

dnes zabydlel příjemný hostinec. Stopy tu však 

nezanechali nejen barokní a gotičtí mistři stavitelé, ale i 

slavný sběratel umění, Peter Ludwig: po něm 

pojmenované Muzeum Ludwig se nachází v Domě řádu německých rytířů, nedaleko Německého cípu; Ludwigově 

sbírce a doprovodným výstavám jsou věnována hned čtyři podlaží. Sbírka je zaměřena na poválečné období a 

obsahuje díla umělců od Pabla Picassa, Jeana Dubuffeta, Pierra Soulagese a Sergeho Poliakoffa až po „Nouveaux 

Réalistes“ či hnutí „Figuration libre“.  

https://www.novinky.cz/cestovani/nemecko/clanek/nemecky-cip-a-svetove-kulturni-dedictvi-koblenz-289667 

 

 

4. den – úterý 15. září 2020 

Pěší výlet v údolí Ahrtal. Delší pak pro zdatné z Kreuzbergu do Walporzheimu (7-8 h), 

příp. jen ke zřícenině Saffenburgu (výhled) a zpět stejnou cestou. Nebo jedna z lehčích 

závěrečných etap. 

 

 

 

 

https://www.novinky.cz/cestovani/nemecko/clanek/nemecky-cip-a-svetove-kulturni-dedictvi-koblenz-289667


5. den – středa 16. září 2020 

Klášter a jezero Maria Laach, pak busem po levém břehu Rýna do městečka Bacharach 

s hradem (výhled), na závěr Mainz (hist. centrum, románský dóm, kostel sv. Štěpána s 

Chagallovými okny). Návrat do Karlových Varů. 
 

Na levé straně Rýna, asi 10 kilometrů od jeho toku mezi 

Koblenzem a Bonnem, stojí u jezera Laach klášterní 

komplex, jemuž tvoří dominantu románský kostel. 

Opatský kostel kláštera Maria Laach je jednou z 

nejdochovalejších a nejkrásnějších románských staveb 

Německa. Trojlodní bazilika má dvě krátké příčné lodě 

a nad jejich křížením dvě mohutné věže. Další čtyři věže 

stojí na rozích stavby, a tak kostel připomíná pevný 

hrad. Jak bylo obvyklé u románských kostelů, jeden 

chór je na východní straně, druhý na západní. Oba 

chóry jsou uzavřeny apsidami. 

 

 

Německé jezero Laach nebo Laacher See se rozkládá ve 

spolkové zemi Porýní – Falc 37 kilometrů od města 

Bonn. Kráterové jezero, jehož průměr je přibližně 8 

kilometrů, leží ve výšce 259 metrů nad mořem. Jak zjistili 

vulkanologové, jezero je vlastně kráter gigantické sopky, 

která již v minulosti několikrát vybuchla. Svědčí o tom i 

mohutné vrstvy sopečného popela v okolí celého jezera. 

Vulkanologové se shodují v tom, že supervulkán pod 

jezerem Laach naposledy vybuchl před zhruba 13 tisíci 

lety, a vůbec to nebyl jeho první výbuch. Podle vrstev 

ztuhlé lávy a popela odborníci zjistili, že k výbuchům 

supervulkánu docházelo pravidelně v časovém intervalu 

10 až 20 tisíc let. Znamená to tedy, že vulkán, který se 

skrývá pod jezerem Laach může kdykoliv vybuchnout. 

Mainz, česky Mohuč, je hlavní město spolkové země Porýní-Falc, ležící necelých 40 kilometrů jihozápadně od 

Frankfurtu nad Mohanem. Sídlo na levém břehu Rýna založili už Keltové, ale roku 39 př. n. l. je vyhnali Římané, 

kteří zde postavili vojenský tábor Castrum Mogontiacum.  Roku 1085 zde na říšském sněmu obdržel český kníže 

Vratislav II. královský titul a v roce 1198 byl v Mohuči korunován českým králem Přemysl Otakar I. Nejslavnějším 

místním rodákem je bezesporu vynálezce knihtisku Johannes Gutenberg K nejpůvabnějším místům Mohuče 

patří malebná ulice Kirschgarten ve staré části města, kde byl po druhé světové válce zrekonstruován komplex 

hrázděných domů z 16. až 18. století. Dominantu města tvoří tzv. Kaiserdom. Červená stavba je zasvěcená 

svatému Martinovi a spolu se svatostánky ve Špýru a Wormsu patří k jediným třem dochovaným císařským dómům. 

Za prohlídku stojí i gotický kostel svatého Štěpána, který začal vznikat ve 13. století na starších základech kaple 

z 10. století. Spolu s velkou částí výzdoby kostela byly během druhé světové války zničeny i vitráže. Ty byly 

nahrazeny moderními, přičemž autorem některých z nich byl Marc Chagall. 

http://www.iereus.wz.cz/pamatky/maria_laach.html
https://www.protravel.cz/destinace/rim/
https://www.protravel.cz/destinace/worms/

