SALZ BURG

SALCBURK / SOLNOHRAD

Mozartovo město
U
Tady se narodil, žil a tvořil Wolgang Amadeus Mozart
a musíme uznat, že vám to tu budou připomínat na kaž
dém kroku. Ale odkaz slavného hudebního skladatele
není tím jediným důvodem, proč do Salcburku vyrazit.
Nás v této „Mecce klasické hudby“ uchvátilo spíš nád
herné historické centrum, které, alespoň podle nás, svojí
krásou poráží i Vídeň. A přitom jsme v tomhle městě ob
klopeném zelenými kopci zároveň narazili na nespočet
romantických parků a zahrad.

Salcburk je se svými necelými 150 000 obyvateli poměrně malé
město, ale i tak nám na jeho prohlídku víkend sotva stačil. Pyšní se
jedním z nejzachovalejších historických center severně od Alp, které je doslova přeplněno barokními kostely, paláci, věžičkami a malebnými uličkami. No zkrátka, připadali jsme si tu jako na procházce
v pohádce. Všechny hlavní památky najdete příhodně v pěší zóně
starého města (Altstadt), ale nám se asi stejně nejvíc líbilo jen tak
bezcílně bloumat jeho úzkými uličkami. Narazili jsme tak na řadu
utajených nádvoří, středověkých náměstíček, rezidencí i fontán. Je
také známo, že v Salcburku panuje dokonalá harmonie městského
prostředí a přírody a město patří k jedněm z nejzelenějších v Evropě. Sami jsme se přesvědčili, že tu nejen na každém kroku narazíte
na Mozarta, po kterém se tu nejmenuje snad jen řeka Salzach, ale
Salcburk skutečně žije hudbou 365 dní v roce. A pokud se zrovna
nekoná jeden z mnoha festivalů, tak si zaručeně kdykoliv vyberete
z řady koncertů.

Salcburk v bodech

Počet obyvatel: 150 000
Informace na internetu: www.salzburg.info/cs,
www.visit-salzburg.net
Mobilní aplikace: Salzburg Portal & Guide, Salzburg Travel Guide,
Salzburg APP, Salzburg Map Offline (interaktivní offline mapa)
Významní obyvatelé: Wolfgang Amadeus Mozart (hudební
skladatel), Christian Doppler (fyzik, vědec)
Poloha: Vídeň 300 km, Praha 350 km, České Budějovice 230 km
Nejbližší letiště: Graz
Největší zajímavosti: Altstadt (staré město), Residenz, Mozart
Geburtshaus, Hohensalzburg

Historie

První osídlení v době kamenné.
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Kdy vyrazit

květen –září

Pokud se chcete vyhnout davům turistů, vyrazte v květnu nebo
v září. Je tu tou dobou krásně, ale turistů není tolik. V létě probíhá
proslulý Salcburský festival (www.salzburgerfestspiele.at).

Průměrné teploty (° C) v Salcburku během roku.
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Největší rozkvět – v 17. a 18. století,
architektonický rozvoj (baroko). Významní
architekti – Vincenzo Scamozzi, Santino Solari,
Fischer von Erlach, Lukas von Hildebrandt
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Římané zde založili správní město Juvavum.
Salcburku po staletí vládli knížata-arcibiskupové.
Samostatný městský stát – Salcburské
arcibiskupství a knížectví (1328–1803) ovlivnil
tvář města, církevní stavby zde převažují nad
světskými a Salcburku se přezdívá Řím severu.
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SALZBURG - Solnohrad

Doprava

Vlakem: Mezi Salcburkem a Prahou funguje vlakové spojení
s přestupem v Linci (6 hodin), www.cd.cz, od 524 Kč jedna cesta.
Autem: Z Prahy 350 km (4,5 hodiny)
Letadlem: Do Salcburku lze z Prahy letět jedině s přestupem (Air
Berlin, Lufthansa, Germanwings)
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Procházka starým m ěstem
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Residenzplatz, Residenz
www.residenzgalerie.at,
Residenzplatz 1,
St–Po: 10.00–17.00,
Dospělí: € 12, děti € 5

Salcburk v doslovném překladu znamená Solnohrad a svůj název
město získalo podle nedalekých solných dolů nacházejících se jižním
směrem. Na nich místní knížata-arcibiskupové zbohatli a musíme říct,
že si, soudě podle všeho, co jsme tu viděli, žili místní církevní hodno
stáři v dost velkém přepychu. A rozhodně nejde jenom o kostely. Zdejší
barokní historické staré město Altstadt na levém břehu Salzachu se
dostalo mezi světové dědictví UNESCO a leží tu jedna památka vedle
druhé. My jsme si nejprve prohlédli nádherné barokní náměstí Resi
denzplatz (1) se slavným sídlem arcibiskupů – Residenz (2) – a hned
sousedící Domplatz s velkolepým salcburským dómem a Mozart
platz (3), kde jsme narazili na první Mozartovu stopu, jeho velký
pomník. Odsud jsme se během několika minut dostali k Mozartovu
rodnému domu a od něj uličkou Getreidegasse k muzeu moderního
umění. Ještě před tím, než jsme vyrazili k pevnosti Hohensalzburg,
jsme se ztratili v uličkách Altstadtu a moc vám doporučujeme udělat
totéž. Na Alter Marktplatz jsme například narazili na jeden z nejuž
ších domů na světě. Podle pověsti nechtěl otec dát zamilovanému mla
díkovi svoji dceru za ženu, dokud nebude mít vlastní dům, a tak si ho
mládenec postavil ve škvíře mezi jinými domy.

Residenzplatz

4

z
1. Residen
us
Geburtsha
2. Mozarts
rodný
(Mozartův
dům)
ka starým
3. Procház
ltstadt)
městem (A
gasse
4. Getreide
lzburg
5. Hohensa
32

Honosné barokní náměstí Residenzplatz bylo vybudováno podle
představ knížete-arcibiskupa Wolfa Dietricha von Raitenau v 16. stole
tí. A tady nám víc než jinde přišlo, že církevní skromnost byla zdejším
knížatům-arcibiskupům naprosto cizí. Uprostřed náměstí se vyjímá
kašna Residenzbrunnen (4) se čtyřmi koňmi chrlícími vodu a mohut
nou sochou Tritóna. Nás ale zaujala hlavně samotná Residenz, přepy
chový barokní palácový komplex. A upřímně, za takovouhle nádheru
by se nemusel stydět ani císař. I když bezmála dvě stě magnificentních,
bohatě zdobených sálů a pokojů je přeci jen až moc rozmařilé. Nabub
řelou podobu paláce má na svědomí již zmiňovaný Wolf Dietrich,
který nechal skromnější biskupskou rezidenci z 11. století velkolepě
přestavět. A i tady jsme našli spojitost s Mozartem, který tu pravidelně
hrával. V Rittensaal (Rytířském sále) se díky skvělé akustice pořádají
koncerty dodnes.
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