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Město s tisíciletou
historií se na Vás těší

... aktivně Zakladatel homeopatie ... v historickém prostředí 

Míšeň znamená porcelán, víno, saskou historii, umění a  
kulturu. Patří však k němu také cyklisté, turisté a vodaři. Dobře 
vybudovaná síť pěších stezek vede divoce romantickými 
lesy, přes vinice a podél labských luk plných květin. K setrvání 
často zve vyhlídka s fascinujícím 
pohledem na nezaměnitelnou kulturní 
krajinu. A nejbližší hospůdka k 
odpočinku je většinou pouze co by 
kamenem dohodil. Poloha nejoblíbenější cyklostezky v 
Německu, 1 220 km dlouhá labská cyklostezka, a „Míšeňská 
osmička“, činí město ideálním výchozím místem pro 
individuální cyklistické túry do okolí. Idylické vinařské 
vesnice, muzea a nádherné zámky čekají na to, až budou 
objeveny. A pokud Vám brání kondice nebo dobré víno 
podniknout cestu zpět labskou cyklostezkou na kole, přiveze 
cyklistu zpět do výchozího bodu túry Saská plavba parníkem. 
Kdo hledá po aktivním dni odpočinek, najde ho v aquaparku 
„Wellenspiel“. Abyste mohli dále objevovat město porcelánu 
a vína, lze kromě sportovního bazénu a bazénu se slanou 
vodou relaxovat a nasbírat síly v rozsáhlém wellness centru s 
mnoha saunami. 
 

Receptem na úspěch lékaře s míšeňskými kořeny je „similia 
similibus curentur“ – jak zní prastaré zaříkadlo. Christian 
Friedrich Samuel Hahnemann, zakladatel homeopatie, 
spatřil světlo světa v Míšni v roce 1755. Strávil zde své 
dětství a mládí a již tehdy za hranicemi 
města navštěvoval známou knížecí 
školu „Sankt Afra“. Princip, který 
objevil a vědecky popsal - léčit  
„podobné podobným“ - byl revoluční 
a založil novou disciplínu alternativního lékařství, která je 
dodnes praktikována. Na významného syna města se 
vzpomíná v Míšeňskému Hahnemannovu centru. O dědictví 
Hahnemanna je pečováno na seminářích, výstavách a 
přednáškách v ruinách kláštera „Svatý kříž“. Několikrát 
ročně se mění dřívější klášterní objekt na poutní místo 
kulturních nadšenců. Do starých zdí lákají koncerty, 
divadelní představení a tradiční festival růží. 

Malebná silueta Míšně tvoří ideální kulisu pro vysokou 
kulturu a tradiční slavnosti. Nové hradní slavnosti v červnu 
jsouvrcholem sezóny pod otevřeným nebem. Hudba, divadlo, 
tanec a jedinečná atmosféra na dvoře 
zámku Albrechtsburg nadchnou 
každý rok staré i mladé. Vínu je v 
Míšni věnována vlastní slavnost. Při 
největších vinařských slavnostech v 
Sasku osídlí idylické staré město 50 000 
hostů ze všech koutů světa. Vyzkoušejte ušlechtilé kapky 
zdejších vinařů na jednom z malebných zadních nádvoří. 
Nechejte se na 30 jevištích strhnout jazzem, rockem, popem 
a lidovou hudbou. Obdivujte při slavnostním průvodu bohatě 
vyzdobené vozy a velkolepý ohňostroj, který završí zcela 
výjimečný víkend. V době adventu rozzáří dětské oči míšeňské 
vánoční trhy. Na historickém náměstí a v sousedních uličkách 
nabízejí řemeslníci své zboží k prodeji a díky svařenému vínu 
od vinaře se Vám nebudou zdát teploty tak mrazivé. Divadlo, 
galerie, muzea a bezpočet dalších akcí činí z města lákadlo pro 
milovníky kultury také mimo záři reflektorů. 

Zažít město Samuel Hahnemann Míšeň slaví Tiráž

Meißen

Hamburg

Dresden

150 km

450 km

Berlin

München

Frankfurt am Main

Warschau

Prag

Budapest

Wien

► www.stadt-meissen.de ► www.stadt-meissen.de► www.hahnemannzentrum-meissen.de

Vizionář s 
míšeňskými 
kořeny

Se silou svalů a 
vodní parou

Umění, kultura 
a pospolitost 
365 dní v roce

Vydavatel
Město Míšeň
Úřad pro marketink města, turizmus a kulturu
Markt 1 | 01662 Míšeň
Telefon: +49 (0) 3521 4670
post@stadt-meissen.de
www.stadt-meissen.de

 www.facebook.com/stadtmeissen

Kontaktní osoba
Turistické informace Míšeň
Telefon: +49 (0) 3521 41940
tourismus@stadt-meissen.de

Fotografové
Stadt Meißen 
Tourismusverband Dresdner Elbland e. V.
Add.Vertical – Drone Services and Photography
Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH
Albrechtsburg Meissen
Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH
Meißner Ruderclub „Neptun“ 1882 e. V.
Sylvio Dittrich | Daniel Bahrmann



Cesta do historie Saska

Vítejte v Míšni. Vítejte ve městě s pohnutou historií, magickou 
krásou a živoucí tradicí. Nádherně zrekonstruované staré 
město se prezentuje návštěvníkům z celého světa. Při Vaší 
cestě úzkými uličkami, přes útulná místa a kolem skvostných 
měšťanských domů se vrátíte do 
minulosti. Na malou přestávku Vás 
pozvou útulné venkovní kavárny, 
tradiční hostince nebo typické vinárny. 
Zde můžete očekávat regionální speciality, míšenské víno a 
pravou saskou pohostinnost. Objevte při procházce městem 
kreativní scénu designérů porcelánu a výtvarníků. Odpočiňte si 
při túře vinicemi nebo podél Labe a užijte si přitom fantastické 
výhledy na tisíciletou „kolébku Saska“. Nebo ať se Vaše duše 
jen tak potuluje jedním z nejkrásnějších měst Německa. Město 
svou malebnou siluetou nabízí také ideální kulisu pro kulturní 
události a tradiční festivaly. A ty jsou v Míšni slaveny velmi 
bujaře. Tisícileté město Vás přijme s veškerým svým šarmem. 
Nechejte se tímto městem strhnout také Vy. 

Míšeň
Böttgerovo „Bílé zlato“ 

Již od roku 1710 vznikají v míšeňské manufaktuře na porcelán 
při náročné ruční práci křehká umělecká díla. Estetika tohoto 
materiálu vynalezeného Johannem Friedrichem Böttgerem 
a Ehrenfriedem Waltherem von Tschirnhausem se nikde 
neprojevuje působivěji, než v Míšni, 
rodišti evropského porcelánu. Bohatství, 
různorodost a perfekcionizmus ručně 
malovaných dekorů, fantastické plastiky, 
exkluzivní doplňky - každý produkt 
míšeňské manufaktury na porcelán svědčí o umění a 
kreativitě. Více než 10 000 barevných receptur „Bílé zlato“ 
rozzáří. „Zkřížené meče“ dnes spojují bohatství zkušeností 
tří století s moderním designem porcelánu. V zážitkovém 
světě Haus Meissen® na Vás čeká fascinující vesmír 
řemeslného umění nejvyšší úrovně. Zažijte cestu časem 
od původu Böttgersteinovy kameniny až po největší volně 
stojící porcelánovou sochu na světě, „saskou sochu svobody“ 
Saxonii.

Míšeňský porcelán
„Kolébka Saska“ Vášeň patří k radosti ze života

„Míšeňský dóm je nejštíhlejší a nejkrásnější budova, kterou 
znám“, napsal již Johann Wolfgang Goethe v dopise své 
ženě. Cestující zpozoruje markantní věže chrámu Páně již z 
dálky. Postavena ve 13. století ve stylu francouzské gotiky je 
mezi znalci považována za jednu ze 
stylově nejčistějších katedrál Evropy. 
Pozorovatel je fascinován čistými 
tvary a jedinečnou estetikou. Velkolepá 
díla zanechali v dómu významní stavitelé a umělci. Patří k 
tomu také sochy z dílny Naumburského mistra, kompletně 
dochované lektorium, hlavice sloupů ozdobené listovím a 
středové kameny klenby v celé své rozmanitosti a tvarové 
dokonalosti. Díky malbám Lucase Cranacha staršího a dalších 
pokladů jsou dekorace považovány za jedny z nejcennějších 
v Sasku. Čistou akustiku této jedinečné stavby lze nejlépe 
zažít při bohoslužbách a při četných koncertech, které 
obohacují kulturní život města Míšeň po celý rok. 

Podle pověsti to byl Svatý biskup Benno, který v Míšni před více 
než 900 lety pěstoval první bobule vinné révy. Od té doby je 
vinná šťáva s městem neoddělitelně spojena. Míšeňské vinaře 
spojuje vášeň pro víno, láska k požitku a radost ze života. 
Vinaři pokračují ve vinařské tradici v 
historických strmých polohách a zčásti 
pracují náročně ručně. V jejich sudech 
zrají druhy vynikajících vín, která jsou 
často pěstována pouze v Sasku, jako je například Zlatý ryzlink.
Vyzkoušejte ušlechtilé kapky při návštěvě vinného sklípku na 
vinici, v útulných typických vinných sklípcích starého města 
nebo v jedné z hospůdek. Pro požitkáře má Míšeň připraveno 
mnoho dalších dobrot - nabídka sahá od tradičních pečených 
specialit až po „míšeňské vepřové“, které je chováno již 
pouze zde. Regionální menu však nekončí pouze skleničkou 
vína, ale také vychlazeným pivem Schwerter z nejstaršího 
soukromého pivovaru v Sasku.

Albrechtsburg Víno & požitek
Gotická architektura ve své nejkrásnější podobě Mezi labskými loukami a červeným granitem

Saská historie se psala na míšeňském Burgbergu. Tam, 
kde našla země Sasko svůj původ, dnes přijímá své hosty 
nejstarší „pohádkový zámek“ v Německu. S architektonickými 
novinkami a velkými výtvarnými inovacemi byla pozdně gotická 
stavba zámku již na začátku výstavby v 
roce 1471 považována za „průkopníka“. 
Ještě dnes jsou návštěvníci fascinováni 
náročně malovanými sklípkovými 
klenbami, okázalými komnatami a impozantní velikostí 
zámku. Vrchol stavebního umění se zrcadlí v mistrovském 
díle - schodišti Großer Wendelstein. Věděli jste, že vítězné 
tažení míšeňského porcelánu začalo v roce 1710 na 
Burgbergu založením první evropské manufaktury na 
porcelán? 153 let zde vznikalo slavné „Bílo zlato“. Přemístěním 
manufaktury se zámek proměnil. Dnes nadchnou desetitisíce 
návštěvníků z celého světa nejrůznější výstavy.

Město ukazuje svou nezaměnitelnou krásu zasazením 
do malebné kulisy saského Polabí. Míšeňskou zemi 
tvoří strmé terasy vinohradů, které jsou protkány prastarými 
stavbami stavěnými za sucha, malými 
vinařskými domky a panskými zámky. 
Pět okolních přírodních rezervací 
umožňuje milovníkům přírody zážitek 
z původní flóry a fauny. O rozmanitosti 
krajiny svědčí mírná návrší, impozantní útesy z červeného 
granitu a přírodní břehová pásma. Mezi labskými loukami 
a vinicemi lze přírodu nejlépe poznat na kole. Pěšky se 
turista dostane do odlehlých míst určených k odpočinku 
a užije si přitom působivé perspektivy na tisícileté město. 
Pro milovníky outdoorových sportů je vítanou alternativou 
ke shonu v ulicích a na náměstích starého města.

Míšeňský dóm Příroda

► www.stadt-meissen.de ► www.stadt-meissen.de ► www.stadt-meissen.de► www.erlebniswelt-meissen.com ► www.dom-zu-meissen.de ► www.albrechtsburg-meissen.de

Užijte 
si město

Průkopník již od 
roku 1471

K řemeslnému 
umění patří 
kreativita

Již Goethe 
byl nadšen

Tisícileté město, 
které Vás okouzlí

Zážitek 
z přírody na 
každém kroku


