
víno neustále vyznamenávané
cenami v mezinárodních soutě-
žích se drží celosvětově na špič-
kové pozici. Nechte si chutnat
místní tauberská vína, vinařství
má v Rothenburgu tradici sahají-
cí zpět až do roku 1100. Kuli-
nářským dárečkem z cest nebo

také úžasným dezertem jsou
známé Rothenburské sněhové 

koule. Tato regionální specialita 
se připravuje z křehkého těsta podle

receptury předávané z generace 

významným oltářem Svaté krve, jehož autorem je Tilman Riemen -
schneider. Nádherný gotický kostel, kde kapka Kristovy krve jako
drahocenná relikvie slibovala Boží požehnání, vyhledávaly již 
ve středověku zástupy poutníků. Až do dnešních dnů nenechá
kouzlo Rothenburgu chladným žádného cestovatele.

Pohádka v létě i v zimě 

Rothenburg není městem jen na jeden den nebo pro určité roční
období. Četné kulturní nabídky v průběhu celého roku zvou 
k delšímu pobytu: Každoročně na svatodušní svátky si Rothenburg
připomíná velkým vojenským tažením v historických kostýmech 
legendu o starém starostovi jménem Nusch, který měl vypít tři 
a čtvrt litru vína a uchránit tak město před zničením ve třicetileté
válce. Folkloristicky pestrý pastevecký tanec na náměstí, stejně
jako chrámové koncerty v kostele sv. Jakuba vyznačují další
vrcholy v letním kulturním kalendáři. Na sklonku léta lákají 
v průběhu Rothenburské Vinařské vesnice k vyzkoušení francké
druhy vína, a v září  na Slavnostech svobodného říšského 
města se celé město stává jevištěm své pohnuté historie.
Koncem roku promění známý vánoční trh v Rothenburgu
město na neskutečnou zimní pohádku. Se svojí 500letou 
tradicí se Rothenburský Reiterlesmarkt řadí k nejstarším 
vánočním trhům v Německu. Soulad láskyplně ozdobených 
prodejních stánků, středověké kulisy města a vůně bílého svaře-
ného vína typického pro Franky vytváří perfektní předvánoční 
náladu.

Rothenburg ob der Tauber, to je čistá romantika. Žádné
jiné město v Německu neztělesňuje tak působivě 

historii vytesanou do kamene i tu prožívanou. 
Zde kameny takřka mluví. Vyprávějí o králích

a císařích, o bohatých měšťanech 
a o hrdosti svobodných občanů

města, o tajemstvích a kouzlu
středověku. Otevřenost svě-

tu, idyla a četné doklady 
tisícileté historie vytvářejí
zvláštní atmosféru jedineč-
nou na celém světě, a tak

je Rothenburg i daleko 
za hranicemi Německa po-

važován za památku první 
velikosti. Pod ochranou vzdoro-

vitých hradeb, po kterých
je možné chodit a které

jsou osazené 42 věžemi, 
si lidé z celého světa 

vychutnávají snovou chvilku odpo-
činku od neklidné přítomnosti.

Každý večer provází ponocný 
(v německém a anglickém 
jazyce) klikatými uličkami 

s kočičími hlavami a malebnými hrázděnými domy: nezapomenu-
telný zážitek! Velmi přitažlivý je kostel sv. Jakuba s kunsthistoricky

Kulinářské putování 
Malebná údolí, horské hřebeny s fantastickými výhledy a vesničky
zachovávající si svůj původní ráz vzbuzují chuť objevovat tuto 
fascinující krajinu také na kole nebo pěšky. Rothenburg ob der
Tauber leží na křižovatce Romantické stezky a Hradní stezky 
a ideálně se hodí jako výchozí bod k výletům do okolí s městy jako
Norimberk, Würzburg nebo Dinkelsbühl. Franky a Rothenburg 
ale nejsou známé jen svojí krásnou přírodou a četnými památkami.
Francká pohostinnost a francký požitek jsou již příslovečné. 
Objevte v hostincích a restauracích bohatou šíři francké kuchyně: 
od vydatné svačiny až po hvězdnou gastronomii, francká kuchyně
je pestrá a vždy té nejvyšší kvality. Už jenom velký počet různých
druhů chleba by stál za samostatnou objevitelskou cestu. Francké

Požitek z krajiny pěšky a na kole 

Malebná údolí, horské hřebeny s fantastickými výhledy a vesničky
zachovávající si svůj původní ráz vzbuzují chuť objevovat tuto 
fascinující krajinu také na kole nebo pěšky. Kolem města, na 
Franckou vysočinu a do údolí řeky Tauber vedou četné, dobře 
značené turistické stezky různé délky. Jako křižovatka různých 
svatojakubských poutních cest město přitahuje poutníky. Zajíma-
vosti se člověk dozví při putování po mlynářské stezce podél údolí
řeky Tauber, po vodohospodářské naučné stezce Schandtaubertal
nebo naučné stezce druhů vinné révy či hornin na vinicích na již-
ních svazích města. Jednou týdně, vždy ve středu jsou nabízeny 
vycházky do okolí Rothenburgu. Program završuje jarní a podzimní
turistický týden. Také příznivci cykloturistiky naleznou v Rothenbur-
gu ob der Tauber to, po čem jejich srdce touží. K četným, dobře
vybudovaným cyklostezkám vedoucím do Rothenburgu patří také
oblíbená cyklostezka údolím řeky Tauber a cyklostezka Altmühls-
kým údolím, které zde začínají. Dobrodružství, akci a radost 
z lezení pro celou rodinu nabízí Rothenburský šplhací les. Ve výšce
od jednoho do 17 metrů se jde od stromu ke stromu v různých
stupních obtížnosti.

STRUČNÁ HISTORIE MĚSTA

960 První osídlení v oblasti Taubertal (Detwang) | 1142 Výstavba
říšského hradu (»Castrum Imperiale«) králem Konrádem III. 
z rodu Hohenštaufů | Vedle hradu se na kopci rozvíjí osada,

Nezapomenutelné kouzlo

na generaci. Harmonický soulad franské pohostinnosti, 
vybraných požitků z kuchyně a ze sklepa a pohledu na město 
zasazené do svěží krajiny dělá z pobytu v Rothenburgu 
nezapomenutelný zážitek.

Zažít historii na vlastní kůži 

Rothenburg prezentuje svoji historii napínavě a obsažně. Muzeum
kriminalistiky se tak může považovat za nejvýznamnější muzeum
právnictví v Německu. Zaujme děsivými mučicími nástroji, ale 
také informacemi o trestech, které dnes působí spíše překvapivě,
jako např. „pekařův křest“: obrovská dřevěná klec, která se dala
ponořit do studny. Říšské městské muzeum představuje kunsthis-
torické skvosty, mezi jinými nádhernou sbírku fajánsů a zbraní. 
Do jeho inventáře také patří relikty z bývalé židovské městské
čtvrti, jejíž domy byly ostatně z památkového hlediska vzorně
opraveny. Historie ožívá také v řemeslnickém domě, v historickém
sklepení nádherné radnice, a také v Topplerově zámečku, 
bývalém bydlišti známého starosty Rothenburgu v období 
Středověku. Jako kdysi chytrý vojevůdce a bohatý vůdce města 
zahynul starosta Toppler smrtí zahalenou tajemstvím v radniční
hladomorně. Rothenburg se ale také prezentuje jako kouzelně
světlý a veselý. Muzeum hraček Vás unese na cestu časem 
německou a francouzskou výrobou panenek. Pohádkově pestře
vypráví muzeum Vánoc ve „vánoční vesničce“ Käthe Wohlfahrt
známé po celém světě historii celosvětově asi nejoblíbenějšího 
rodinného svátku. 

pozdější Rothenburg. | 1274 Král Rudolf Habsburský jmenuje 
Rothenburg »Svobodným říšským městem«. | 1356 Zemětřesení
ničí části města, mezi jinými také říšský hrad. | 1400 Za starosty
Topplera dosahuje město největšího rozkvětu. S více než 6000
obyvateli se Rothenburg řadí k největším městům říše. |
1525 V Selských bouřích se Rothenburg spojuje s povstalci ve-
denými Florianem Geyerem. Začíná úpadek města. | 1544 Přichází
reformace. | 1618 – 1648 Během Třicetileté války je protestantské
město několikrát obsazeno. V roce 1631 se díky »mistrovskému
pití« podaří záchrana města před definitivním zničením. |
1802 Po 500 letech nezávislosti si francký Rothenburg proti 
jeho vůli přivlastnilo Bavorské království. | 1945 Město je obětí
bombového útoku spojenců. Východní staré město je zničené, 
celkem přes 40 % staré zástavby lehlo popelem. S velkorysou 
pomocí dárců z celého světa jsou zničené oblasti znovu vybudovány
a chráněny vzornými stavebními zákony.

Radniční věž
duben - říjen 9.30–12.30 + 
13.00–17.00 (denně),
listopad + leden - březen 
12.00–15.00 (so + ne)
prosinec 10.30–14.00 + 
14.30–18.00

Historická sklepení 
březen 12.00–16.00, 
duben 10.00–16.00 
květen - říjen 9.30–17.30
další otevírací doba podle vývěsky

Kostel sv. Jakuba
duben - říjen 9.00–17.15
listopad + leden - březen 
10.00–12.00 + 14.00–16.00
prosinec 10.00–16.45

Říšské městské muzeum
duben - říjen 9.30–17.30, 
listopad - březen 13.00–16.00

Františkánský kostel
leden - březen 10.00–12.00 + 
14.00–16.00, 
duben - říjen 9.00–17.15
listopad 10.00–12.00 + 
14.00–16.00, prosinec 10.00–16.15

Německé muzeum Vánoc
01. duben - 23. prosinec 10.00–
17.00, 24. prosinec 10.00–14.00

A

C

D

E

H

I

25.–30. prosinec 10.00–17.00, 
31. prosinec 10.00–14.00
01.–08. leden 10.00–17.00, 
14. leden - 31. březen 
10.00–16.00 (so + ne)

Muzeum panenek a hraček
březen - prosinec 9.30–18.00
leden - únor 11.00–17.00 

Muzeum středověké 
kriminalistiky

duben 11.00–17.00, 
květen - říjen 10.00–18.00
listopad + leden - únor 
14.00–16.00,
březen + prosinec 
13.00–16.00

Starý Rothenburský 
řemeslnický dům

Velikonoce - říjen 
po - pá 11.00–17.00, 
so + ne 10.00–17.00

Kostel sv. Wolfganga
duben - září 10.00–13.00 + 
14.30–17.00
říjen + adventní víkendy 
11.00–16.00, út zavřeno

Topplerův zámeček
pá - ne 13.00–16.00, 
listopad zavřeno

K

L

Q

T

Z

Otevírací doby 
muzeí a památek
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Rothenburg ob der Tauber: Romantik erleben.

Radnice
Radnice na náměstí je tvořena 
ze dvou částí, ze zadní gotické části
(1250-1400) a přední renesanční
stavby (1572-1578). Na vyhlídkovou
plošinu 60 m vysoké radniční věže
se dostanete hlavním vchodem.

Radniční vinárna 
(turistické informace)
Radniční vinárna byla vyhrazena
výhradně pro radní. Dnes se zde
nacházejí turistické informace.
Umělecké hodiny na budově se
otevírají každou hodinu mezi 
10 a 22 a zpodobňují legendu 
o mistrovs kém pití.

Historická sklepení 
V tomto muzeu o postavení Rothen -
burgu ve třicetileté válce jsou 
k vidění mimo jiné zbraně a unifor-
my. Kromě toho přístup ke státní
hladomorně, ve které v roce 1408
zemřel známý starosta města 
Heinrich Toppler. 
www.meistertrunk.de 

Kostel sv. Jakuba
Oltář Svaté krve, jehož autorem 
je Tilman Riemenschneider, se řadí
k nejvýznamnějším památkám ve
Frankách, za shlédnutí také stojí 
oltář Ludwiga-von-Toulouse rovněž
od Riemenschneidera a také oltář
Dvanácti poslů od Friedricha Herli-
na. Architektonickou zvláštností je
skutečnost, že se kostel stavěl přes
cestu. Výstavba kostela byla zahá-
jena v roce 1311.

Říšské městské muzeum 
Vlastenecké muzeum Rothenburgu
umístěné v bývalých budovách do-
minikánského kláštera  představuje
sbírky týkající se umění a kultury
bývalého svobodného říšského
města. Vyzdvihnout je třeba kláš-
terní kuchyni ze 13. stol., Rothen-
burskou pašiji (1494) a také Bau-
mannovu sbírku s významnými
fajánsy a historickými zbraněmi.
www.reichsstadtmuseum.info

Hradní brána
Vnější brána zdobená zbraněmi.
Ústním otvorem jedné masky bylo
možné lít horkou smůlu na útoční-

A

B

D

C

E

F

ky. Malá dvířka zabudovaná uvnitř
křídla vrat, takzvané Ucho jehly,
je noční průchod pouze pro jednu
osobu.

Hradní zahrada
Na místě dnešní hradní zahrady 
si v roce 1142 vybudovali Hohen-
staufenové svůj říšský hrad. V roce
1356 zničilo hrad zemětřesení. 
Po zemětřesení byla obnovena
pouze kaple sv. Blasia. Z hradní 
zahrady je jedinečný výhled na sta-
ré město a na údolí řeky Tauber.

Františkánský kostel 
Nejstarší kostel ve městě vystavěný
v roce 1285 v ranně gotickém stylu
ukrývá oltář sv. Františka, jehož au-
torem je Tilman Riemenschneider.

Německé muzeum Vánoc 
Celoroční výstava o historii 
rodinného svátku nejbohatšího 
na tradice a o vývoji jeho dekorací. 
www.weihnachtsmuseum.de

Kašna sv. Jiří
Největší kašna ve městě (8m hlubo-
ká, objem 100.000 litrů). Dekorace
pocházejí z období pozdní renesan-
ce. (1608).

Muzeum panenek a hraček 
Muzeum představuje na 400 m2

výstavní plochy historii hraček 
za posledních 200 let. Na výstavě
najdete přes 300 panenek, domeč-
ky pro panenky a mnoho dalšího.
www.spielzeugmuseum.rothen-
burg.de

Muzeum středověké 
kriminalistiky 
Známé muzeum právnictví ukazuje
na 2500 m2 výstavní plochy vývoj
práva od pozdního středověku 
až do 19. stol. K výstavě mimo jiné
patří mučící nástroje, nářadí pro
tresty na pranýři a potupné tresty
a také početné listiny a grafiky.
www.kriminalmuseum.rothenburg.de

Kostel sv. Jana
Katolický kostel vystavěný v letech
1390 až 1410.

Náměstí Plönlein/Sieberova brána
Náměstí Plönlein jako jeden z nej-
hezčích středověkých pohledů 
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Pamětihodnosti

Pro další informace jsme Vám rádi k dispozici:

Rothenburg Tourismus Service
Marktplatz 2 | D-91541 Rothenburg ob der Tauber 

Tel: +49 (0) 9861 404-800 | Fax: +49 (0) 9861 404-529 
E-Mail: info@rothenburg.de | www.rothenburg.de

na město v Německu je odnepamě-
ti oblíbeným motivem pro foto gra -
fování. Sieberova brána stojící za ním
pochází z doby kolem roku 1385.

Gerlachova kovárna 
Hrázděný dům stojící za pozornost 

Röderova brána
Městská brána z pozdního 14. stol.
s doposud zachovanou celnicí 
a vrátnicí. Röderova brána je jediná
schůdná vyhlídková věž v hradbách.

Starý Rothenburský 
řemeslnický dům 
V tomto domě z roku 1270 je 
v jedenácti originálně zařízených
místnostech představen život 
rodiny řemeslníka ve středověku. 

Röderův oblouk/
Markusova brána
Obě stavby byly vystavěny v průbě-
hu budování prvního městského
opevnění již v kolem roku 1200. 
Jeden z nejkrásnějších motivů 
brány.

Bílá věž
Městská brána ze 12. stol. K věži 
je přistavěná bývalá židovská tančír-
na, centrum židovského života 
ve středověku.

Bašta Klingen a kostel 
sv. Wolfganga s kabinetem
pastýřského tance
Za  věží Klingenturm, která sloužila
jako vodárenská věž, se nachází
pozdně gotický kostel sv. Wolfgan-
ga nebo pastýřský kostel. Kostel 
sv. Wolfganga je obranný kostel 
s podzemními kasematy a obranným
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ochozem na  půdě. Vrátnice dnes
ukrývá kabinet pastýřského tance.
www.schaefertanzrothenburg.de

Šibeniční brána 
Vjezd do starého města 

Špitální bašta 
Bašta ze 17. stol. je se dvěma 
parkány a sedmi branami nejmo-
hutnějším opevněním města. 
Po dělové základně se dá chodit,
působivý je také ještě zachovalý
hradní příkop.

Hala svobodného 
říšského města 
Bývalá stodola na desátky z roku
1699 sloužící od své přestavby 
v roce 1975 jako místo pro 
pořádání různých akcí.

Kobolzellská brána 
Vystavěná v roce 1360, je součástí
jednoho z nejzajímavějších obran-
ných zařízení města s parkánem 
a svého času čtyřmi branami.

Dvojitý most/
Kobellzellský kostel 

Vedle mostu ze 14. stol. podobající-
mu se římskému viaduktu se nachází
Kobolzellský kostel. Pozdně gotický
kostel vybudovaný mezi lety 1472 
a 1501 byl značně vydrancován 
v selské válce v roce 1525.

Topplerův zámeček 
Vodní zámeček mocného starosty
Topplera vystavěný v roce 1388 
z části jako obytný dům a z části
jako obranná věž. Budova je 
zařízena nábytkem ze 16.-19. stol. 
a je možné si ji prohlédnout.
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Tak tohle musíte vidět!
Světově proslulé vánoční městečko

®

Otevřeno po celý rok
Čeká na vás nepřeberné množství 

vánočního zboží a spousta kouzelných 
nápadů na dárky a vánoční výzdobu 

z „rothenburské vánoční dílny“, to vše 
v jedinečném prostředí. Vychutnejte si 

neopakovatelnou atmosféru vánočního 
nakupování pro velké i malé! 

Deutsches Weihnachtsmuseum (Německé muzeum Vánoc)
V prvním patře nad „vánočním 

městečkem“ se prostřednictvím stovek 
historických exponátů dozvíte 

zajímavosti týkající se svátku jako 
takového a výzdoby s ním spojené.

www.christmasmuseum.de
Käthe Wohlfahrt GmbH & Co. OHG · Herrngasse 1 · 91541 Rothenburg o. d. T.  

Německo · tel.: +49 (0) 98 61 - 40 90 · e-mail: info@wohlfahrt.com

www.wohlfahrt.com

Rothenburg ob der Tauber

Milí hosté,
chtěli bychom Vás seznámit s krásami našeho města 

a nabízíme Vám k tomu několik možností.
Prohlídky města s průvodcem:

od 1. dubna do 31. října a během vánočních 
trhů denně ve 14.00 hod.
Obchůzka s ponocným:

od 1. dubna do 30. prosince ve 20.00 hod., 
vždy z náměstí / od průčelí radnice, platba přímo u průvodce 

Prohlídky mimo hlavní sezónu na dotaz.


