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Dobrý den, milí návštìvníci Schwandorfu.
Srdeènì vás vítáme v našem krajském mìstì Schwandorf.
„Krok za krokem” – to je moto našeho prùvodce.
Nabídne vám informace k odhalení pozoruhodností
a zajímavostí. Budete pøekvapeni, kolik pùvabných a
zábavných míst k prozkoumání existuje.
To je jedno, kde svojí procházku Schwandorfem zaènete –
všude narazíte na zajímavosti a pozoruhodnosti a ponoøíte
se pøímo do historie mìsta.
Schwandorf nabízí mnoho možností, jak èas u nás
rozmanitì po zabavní a kulturní stránce prožít.
Pøejeme vám pøi tom hodnì zábavy, poutavé chvíle,
napínavé objevy a èas k zastavení, požitku a odpoèinku.
Èetné prohlídky s rùznou tématikou doplòují naší
nabídku pro návštìvníky.
Zeptejte se nás – tìšíme se na vaší návštìvu!
U nás obdžíte také další informace, prospekty, mapy,
suvenýry atd... Naše úøední hodiny a telefonní èíslo
najdete na zadní stranì prospektu.
„Krok za krokem!” vám pøejeme zajímavou
procházku naším krásným mìstem.
Srdeènì „Dobrý den” a mìjte se u nás dobøe!
Váš tým turistické kanceláøe mìsta Schwandorf

www.schwandorf.de
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Historická správa

Tato budova je jedna z
nejstarších ve meste.
Pøedpokládá se, že pøi
požáru mìsta v roce 1504
shoøela a v roce 1584 byla
postavena znovu.
Zde sídlili správci, jako
zástupci panovníku.
Byli to soudci, kterí smeli
vybírat dane a cla.
R.1857 koupilo budovu
mìsto a poté sloužila budova
k rùzným úèelùm od bytu pro
uèitele až po školní budovu.

2

Radnice

Dnešní radnice byla dostavìna
a daná do provozu v roce 2003.
Pùvodní domov dùchodcù –
východní a západní køídlo bylo
zrekonstruováno a byl vsazen
støední trakt. V budovì se
nachází moderní správní úøad.

Od roku 1921 do roku 2003
zde byla umístena radnice.
2003 se prestehovali poslední
zamestnanci do nové radnice
ve Fronberské ulici.
Po nákladné rekonstrukci s
moderní sklenìnou pøístavbou
mají v Historické správì od
roku 2012 své sídlo turistická
kanceláø a lidová škola umìní.
Vedle Správy vytvoril melec
Thomas Rauh svetelkující
tanecní plochu.
Na kovové desce je možné si
precíst text bavorské hymny.
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Kostelík

Pøi pøestavbì radnice v r.2001
byl kostel sekularizovaný a
zrestaurovaný. Dnes je to
památkovì chránìná budova
s prostory pro slavnostní akce.

Námìstí

Pøíležitost k posezení nabízejí
lavièky s vyhlídkou na farní
kostel sv. Jakuba. Ve spodní
èásti námìstí se kdysi nacházela
radnice z 15.stol. s obilní sýpkou
a obchody.

Zvonkohra

Složil jí roku 1860 slavný
rodák Konrad Max Kunz.
Zvonkohru vytvoøil r.1990
schwandorfský umìlec
Peter Mayer.

Mìstská nemocnice, ke které
kostelík patøil, byla založena v
první tøetinì 15. stol. a plnila
úkol socialní péèe.
Poskytovala také možnost k
pøespání pro poutníky a cestující.
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Srdcem mìsta Schwandorf je
pìkné námìstí. Za pozornost
stojí na sever se zužující
trojúhelníkový tvar. Námìstí
lemují pùvabné stromìstské
domy s hezkými štíty a
„oknem pro zvìdavce”.
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S trochou štìstí bude návštìvník
na námìstí hudebnì potìšen.
Dennì v 10.00 a 17.00 hodin
zaznívají ze zvonkohry tóny
bavorské hymny.
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Kašna s mnichem

Postava pøedstavuje benediktina,
který má pøipomínat bratry
Rölsovy, kteøí byli vysocí duchovní
hodnostáøi.
Obklopená lavièkama zve kašna
k posezení.
Kašnu vìnoval mìstu rodák
Ludwig Kutner.

Hostinec U pošty

Jméno obdržela „pošta” podle
svého úèelu jako poštovní stanice.
Své konì zde vymìnil na cestì
do Itálie prý i Goethe. Malíø
Carl Spitzweg zde pøenocoval.

Stettnerplatz

kláštera sv. Emmeram jako
Suianicodorf.
Mìsto má dlouhou mlynáøskou
tradici. Poslední mlýn, Stettnerových, byl 1970 uzavøen.
Po Stettnerových je toto místo
a dùm pojmenován a do roku 2012
zde bylo sídlo lidové školy.

V horní èásti námìstí byl v
80. letech pøi sanaci zrušen
dopravní provoz.
Støedem pozornosti je od
té doby kašna s mnichem.
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Hostinec U pošty odolal roku
1504, jako jeden z pìti budov,
velkému požáru v landshutské
dìdické válce.
Pøes mnohé pøestavby, se
zachovalo jeho jádro, zrovna tak
jako obloukovitý gotický štít.
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Toto místo je zárodkem mìsta.
Tady se dìlí øeka Naab na tøi
ramena a mohla se zde døíve
lehce pøebrodit. Tato výhoda
pomohla k èasnému osídlení.
Schwandorf byl už r. 1006
jmenován v darovacích listinách
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Vodní kola

Naproti Stettnerplaz pøímo u
øeky se nacházejí bývalá mlýnská
kola, která pøipomínají døívìjší
mlynáøskou tradici.
Odtud vede lávka pøes øeku do
schwandorfského mìstského
parku – zelené oázy s pivní
zahradou a dìtským høištìm.
Mlýnská kola vyrábí i dnes
elektøinu pro osvìtlení parku.
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Mìstské muzeum

Naše procházka nás zavede
do Rathausstraße, k nejstaršímu
kulturnímu zaøízení, r.1912
založenému muzeu.
1834 až 1845 se zde nacházela
první schwandorfská lékárna.

Od r.1862 do 1922 sloužila
budova jako radnice.
Roku 1963 zde otevøelo své brány
mìstské museum. Historie sbírky
sahá však až do roku 1912.

11

Adolph-Kolping-Platz

Pomník s jezdcem na koni
pøipomíná legendu o holínce
ze schwandorfského erbu.
Pomník také vytvoril jiþ
zesnulý umìlec Peter Mayer.

Mìstské hradby

Po roce 1945 zde žily na obytné
ploše 20 m2 dvì rodiny vèetnì dìtí.
V roce 2006 rekonstruoval majitel
dùm a výstavbou pùdy zvìtšil
obytnou plochu, která se nyní
rozpíná po tøech poschodích.

Hezky upravené námìstí,
na kterém stojí májka, je
pojmenováno podle
zakladatele svetoznámých
„Kolpingových rodin”Adolpha Kolpinga.
Na jeho poèest mu nechala
schwandorfská rodina postavit
pomník s jeho bystou.
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V této ulièce je možno vidìt
malý zbytek mìstských hradeb z
15.století, které byly postaveny
na ochranu obyvatelstva.
Hradby byly 1,3 km dlouhé a
ca. 10 až 12 m vysoké. Stavba
byla financována z daní z
prodeje piva, vína a medoviny.
V této ulièce, èp.4, se nachází
nejmenší dùm ve Schwandorfu
na ploše 30 m2.
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Nádražní ulice 15

Projdeme-li ulièkou Stadtmauergasse až na konec, dojdeme k
nemovitosti, kterou vlastní mìsto.
Na jižní stranì mìstských
hradeb stálo celkem šest
pùlkruhových vìží.
V zadní èásti tohoto domu
stojí jedna z nich.

2002/03 byl dùm i s vìží
do základù renovován.
V prùbìhu oprav vzniknul i
prùchod do Nádražní ulice.
U domu je i døívìjší veøejná studna,
která byla r.1909 pøipojena k
modernímu veøejnému vodovodu.
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Bývalá barvírna

Na køižovatce Breite Straße
a Feuerhausgasse pøipomíná
plastika prasátek bývalé dobytèí
trhy, které se zde poøádaly.
Ulièce se tak lidovì øíkalo
„Praseèí ulièka”.
Bývalá barvírna patøí k
nejstarším domùm ve
Schwandorfu.

Pozdnì gotická stavba byla
postavena 1559 a nacházela
se zde barvírna.1995 hrozilo
budovì zhroucení.
V roce 1996 renovoval dùm
soukromý investor s ohledem
na hrázdìnou stavbu v horním
podlaží a rùzné kamenné klenby
v suterénu.
Dnes se zde nachází restaurace
s pìknou zahradou.
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Bývalá kovárna

V tomto domì se provádìlo
kování koní.
Døevìný strop mezi pøízemím a
1.patrem se datuje do roku 1573.
Ve støedu domu byla
pravdìpodobnì kováøská dílna,
protože se zde nacházel komín.

20.øíjna 1770 se zde jako dcera
kováøe narodila Anna Barbara
Metz, manželka hlásného a matka
Konráda Maxe Kunze, skladatele
Bavorské hymny.
Roku 1965 byla kovárna uzavøena.
Od roku 2002, kdy byla kovárna
zrekonstruovaná se zde nachází
restaurace s pìknou zahradou.
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Historická skalní
sklepení

Pøes Breite Straße a FriedrichEbert-Straße jdeme smerem
na Weinberg, kde se nachází
vchody do historického
sklepení.
Sklepení mohou navštívit
jednotlivci v urèitém termínu
a skupiny po domluvì s
pruvodcem.

Vstoupíme do podsvetí s
celkem 130 pískovcovými sklepy
a dozvíme se zajímavosti z dejin
o kvašení a skladování piva a
jakou roli sehrály v posledních
dnech 2.svìtové války jako þivot
zachraòující bunkr.
Mesto zrekonstruovalo labyrint
ze 60 sklepu, který nyní pusobí
jako magnet pro návštìvníky
Schwandorfu a je v celém
Bavorsku jedineèný.

17

Hlásná vìž

Hlásná vìž byla postavena
jako pozorovatelna na
nejvyšším místì ve mìstì.
Název hlásná vìž se vžil až pozdìji
a vztahuje se na èinnost hlásného.
Ten mìl èetné úkoly a oznamoval
rùznými signály napø. pøijíždìjící
poštovní vùz, ohlašoval nebezpeèí
požáru nebo blížícího se nepøítele.
Hlásný byl u církevních a
soukromých zákazníkù
žádaným muzikantem.
Nejznámìjší rodák Konrad Max
Kunz se zde narodil 29.dubna
1812 jako syn hlásného.
Roku 1860 složil píseò
„pro Bavorsko”, která se od
29.èervna 1966 používá jako
Bavorská hymna.
Zemøel 3.srpna 1875 v Mnichovì,
jeho ostatky jsou uloženy od roku
1975 v èestném hrobì na
schwandorfském høbitovì.
1860 se ve Schwandorfu zdržoval
romantický malíø Carl Spitzweg a
zhotovil skicu Hlásné vìže, podle
které v roce 1870 namaloval olej
„Schwandorfská mìstská vìž v
mìsíèním svitu”.

Dnes se tento originál nachází
v Georg-Schäfer-muzeu ve
Schweinfurtu.
Od roku 2006 je zrenovovaná
vìž-za podpory penìz z EU-museem
a patøí k turistické nabídce mìsta.
Návštìva je možná bìhem
turistické prohlídky nebo v
uèité otevírací dobì.

Bayernhymne
Gott mit dir, du Land der Bayern,
deutsche Erde, Vaterland!
Über deinen weiten Gauen
ruhe seine Segenshand.
Er behüte deine Fluren,
schirme deiner Städte Bau
und erhalte dir die Farben
deines Himmels, weiß und blau!
Gott mit dir, dem Bayernvolke,
dass wir, unsrer Väter wert,
fest in Eintracht und in Frieden
bauen unsres Glückes Herd!
Dass mit Deutschlands
Bruderstämmen einig uns ein
jeder schau und den
alten Ruhm bewähre unser
Banner weiß und blau!
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Historická fara

1670 bylo na jižní stranì
pøestavìno podkroví v celé patro.
1989-1991 následovala restaurace
památkovì chránìného objektu.
Od té doby slouží jako farní
centrum.
Bývalé stáje jsou zaintegrovány
v mateøské školce, ostatní
zemìdìlské budovy byly z
vìtšiny r.1962 zboøeny.

Farní kostel sv.Jakuba

Schwandorf leží na poutnické
stezce do Santiaga de Compostella.
Socha svìtce, kterého poznáme
podle mušle, poutnického odìvu
a poutnické holi je pøipevnìna na
kostelní vìži.
Vìž je 49 metrù vysoká a je
symbolem mìsta.

Gotická podezdívka pøedchozí
budovy sloužila r.1491 jako
základy pro faru.
Stavba byla tenkrát
jednoposchoïová s
tøíposchoïovým
stupòovitým štítem.
V druhé stavební etapì
1569 byla stavba rozšíøena
a postavená èerná kuchynì.
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Kostel byl postaven okolo
roku 1400 v pozdnì gotickém
stylu a v roce 1470 poprvé
rozšíøen. Další pøestavba
následovala r.1866 až 1873.
Valenou klenbu nechal postavit
italský mistr Pietro Spineta r.1678.
Novogotický oltáø ukazuje
povolání a popravení sv.Jakuba.

Nabízíme
• Prohlídky mìsta –
i pro skupiny
• Tématické prohlídky –
spojené s kulináøským poþitkem
• Prohlídky pro dìti
• Prohlídky Hlásné vìþe
• Prohlídky kostelù
• Pøírodovedné vycházky do
rybníkárské oblasti
• Prohlídky historického skalního sklepení

Další nabídky na
využití volného èasu
• Mìstské muzeum se stálou
a mimoøádnou výstavou
• Hornofalcký dùm umìlcù s pestrým
programem (mezinárodní výmìna umìlcù)
• Zábavní koupalištì s tobogánem
• Krytý bazén
• Pùjèovna lodìk
• Cyklistické a turistické stezky pro rodiny
• Parkovištì pro obytné automobily
v Krondorfu
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Dálnièní výjezd
Schwandorf/Wackersdorf

Parkovací domy
• Naabparkhaus
Adolph-Kolping-Platz 4
• Parkhaus am Rathaus
Böhmische Torgasse 2
• Parkhaus der Sparkasse
Bahnhofstraße
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Turistická kanceláø
Schwandorf
Kirchengasse 1
92421 Schwandorf
Tel.: +49 9431 45-550
Fax: +49 9431 45-551
tourismus@schwandorf.de
www.schwandorf.de

Úøední hodiny
Pondìlí-pátek:
09.00 - 18.00
Sobota:
09.00 - 13.00
Zmìna vyhrazena.

www.schwandorf.de

