Socha „Hrajících si dětí“ od Henryho Schulze uprostřed fontány

Vybízí
k objevování.

Bischofswerda procházka starým městem

Historie města
K historii města Bischofswerda
Středověké jádro města Bischofswerda, lužicko-srbsky
Biskopicy, se rozprostírá na plochém návrší z písků a
kamínků z doby ledové, které lehce spadá na všechny
strany. Je pravděpodobné, že tato vyvýšenina uprostřed
neskutečných močálů byla kolem roku 600 osídlena
Lužickými Srby a pojmenována „Werda“ – říční ostrov.
Mnohé svědčí o tom, že naše město vděčí za své jméno a vznik biskupovi „Bennovi, hraběti z Waldenburgu“,
nejvyššímu představiteli míšeňského biskupství. Údajně
to byl on, kdo Bischofswerdu proměnil z „bezvýznamného
koutku země“ v město a v roce 1076 zde postavil kostel.
V roce 1227 byla Bischofswerda poprvé písemně zmíněna.
Za biskupa Withiga I. byly kolem města postaveny hradby s příkopem a valem. Do této doby spadá i výstavba
městských věží a Robotní tvrze u Drážďanské brány.
Tím byly vytvořeny předpoklady pro udělení městských
práv. Od roku 1361 se Bischofswerda oficiálně nazývá
městem. V následujících letech se rychle rozvíjela řemesla
a živnosti. Již v roce 1379 je historicky doložena pekařská
živnost a později následovaly cechy ševců, kožešníků,
soukeníků, zámečníků, kovářů, kolářů, tkalců, zedníků,
řezníků, krejčích a dráteníků. Brzy poté se sdružili i městští
sládci.
první pečeť města
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V roce 1392 město získalo první
C
městský erb a pečeť. Po
udělení tržního práva v roce
1406 se městečko rozvíjelo
jako centrum řemesel a obchodu.
Město požívalo jako hospodářské
centrum a poutní místo rozsáhlá
tržní práva až do reformace v roce 1558, kdy skončilo
panství míšeňských biskupů a město připadlo saskému
kurfiřtovi. Od té doby má modro-zlatý městský erb, na
němž jsou dvě zlatožluté, zkřížené biskupské berly a čtyři
šesticípé hvězdy na modrém podkladě.
S TA

Bischofswerda 1837

Následovala dvě století, pro něž byly příznačné epidemie
a války, a 12. května 1813 vypukl ve městě velký požár,
který zřejmě založily francouzské oddíly po obsazení
města. Uvnitř městských hradeb oheň ušetřil jen tři domy
u hradeb. Při obnově města po roce 1813 si pozdější
starosta Heinrich Gottlob Süßmilch získal velké zásluhy.
Různé budovy, např. Kristův kostel, radnice a hostinec
„U zlatého lva“, byly postaveny podle projektů
drážďanského dvorního stavitele Gottloba Friedricha
Thormeyera v klasicistním slohu a utvářejí dnešní vzhled
města.
Stavbou sasko-slezské železnice a uvedením nádraží Bischofswerda do provozu v roce 1845 byly v následujících
desetiletích modernizovány řemeslnické podniky a vznikly
nové továrny. Stavěly se i veřejné budovy, jako horská restaurace „Butterberg“ či Střelnice, a nové silnice.
V roce 1952 byl v souvislosti se správní reformou vytvořen
okres Bischofswerda z částí okresů Kamenz, Bautzen,
Pirna a Dresden-Land. Od té doby až do roku 1994
byla Bischofswerda okresním městem. V roce 1998
byl Bischofswerdě udělen titul „velké okresní město“.
Od roku 1980 je historické náměstí památkově chráněno.
V roce 1995 bylo centrum města Bischofswerdy
vyhlášeno sanační oblastí a od té doby je již téměř úplně
zrekonstruováno.

Procházka městem
Procházka po Bischofswerdě
začíná u klasicistní městské
radnice na Starém náměstí (Altmarkt).
V této centrálně umístěné budově se
nachází mimo jiné sídlo starosty,
městský úřad, kancelář pro občany
a městské a turistické informace.

1

Rajská kašna (Paradiesbrunnen)
které se lidově také říká „Evina kašna“, byla vysvěcena potichu
a tajně v listopadu 1914 v noci ve 22 h
u příležitosti 100. výročí požáru města
v roce 1813. Je dílem drážďanských
sochařů Köppla a Polteho.
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Také tzv. Biskupské sídlo
v Drážďanské ulici 1 (Dresdner Straße) okouzluje klasicistní architekturou. Architektonickým skvostem je kulatá věž s točitými schody
a vlašskou bání. V Biskupském sídle
se nachází Městská knihovna, Odbor kultury, Odbor školství, mládeže
a sportu a Galerie Carla Lohseho.

3

Z Březové uličky (Birkengasse) na okraji městského jádra se
naskýtá fantastický pohled na rybník
s lodičkami (Gondelteich) a koupaliště.
Mohutná zeď je pozůstatkem starých
městských hradeb, které byly postaveny v roce 1286 s příkopem a valem
a kruhovitě obepínaly dnešní městské
jádro.

4

Robotní tvrz (Fronfeste), postavená kolem roku 1286,
původně
sloužila
k
opevnění
Drážďanské brány. Později však byla
využívána jako vězení. Je známá také
jako Drábská věž (Büttelturm) nebo
Věž holí (Stockhaus) a představuje
nejstarší dochovanou budovu města
Bischofswerdy.
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Nové náměstí (Neumarkt),  nazývané také Hrnčířské náměstí
(Topfmarkt), nás upomíná na hrnčíře,
kteří zde dříve provozovali svůj obchod. Koule z kanónu, zacementované
nad některými vstupními dveřmi domů
v okolních uličkách, připomínají bitvu
z roku 1813, při níž mnoho kulí zasáhlo
čerstvá staveniště.
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Nedaleko městského jádra se
nachází Lutherův park, který
návštěvníky okouzlí mohutnými lipami
a dobrodružným hřištěm a ukrývá
v sobě i střípky historie. Kamenná
lavička připomíná konec uvěznění
Bedřicha Augusta
Spravedlivého
a bludný kámen velký požár města.
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V idylické a klidné poloze se
nachází katolický Kostel sv.
Benna (Kirche St. Benno), postavený
ve stylu Art Deco. Kamenná plastika
u předního levého rohu kostela
připomíná biskupa Benna z Míšně,
který údajně toto místo založil
a po němž je kostel pojmenován.
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Trasa procházky městem (délka cca. 60
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Procházka městem
V blízkosti Pivovarské  uličky
(Brauhausgasse) připomínají
dvě cihlové zdi množství starých
hrnčířství, které se v našem
řemeslnickém městě v minulosti
nacházely. Tento udržovaný pomník
tvoří ve starém městě zajímavé zákoutí.
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Nedaleko Starého hrnčířství
(Alte Töpferei) stojí kašna
s plastikou „Hrajících si dětí“
od sochaře Harryho Schulze. Instalována byla 27. září 1969 u příležitosti
20. výročí trvání NDR a restaurována
v roce 2004.
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Schillerův park (Schillerpark) nabízí uprostřed města
prostor k odpočinku a džunglové
hřiště, postavené nově v roce 2010.
V bezprostřední blízkosti, v ulici Färbergasse 3, stojí dům, který sloužil
v 18. a 19. století jako chudobinec.
Za světové hospodářské krize v něm
byly levné byty a místnosti k ohřátí.
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Jen několik kroků od parku
se nachází Mlýnský rybník
(Mühlteich), idylka na okraji
městského jádra. Z blízké kavárny
s letní terasou a kulinářskými pamlsky je možné pozorovat hrající
žulovou fontánu.
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V Nádražní ulici (Banhofstraße) stojí částečně zrestaurovaný poštovní milník (Postmeilensäule) z roku 1724. Písmena A a R stejně
jako erb připomínají Bedřicha Augusta,
zvaného Silný, saského kurfiřta (16941733) a polského krále (1697-1733).
Další části původního poštovního
milníku jsou vystaveny na radnici.
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Na nejvyšším místě starého
města stojí Kristův kostel
(Christuskirche). Jeho podezdívka
z 12. století se dodnes dochovala.
U Kristova kostela na Kostelním
náměstí (Kirchplatz) stojí jeden
z nejmladších pomníků Bischofswerdy „Začátek 1989“ (Aufbruch 1989).
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Uprostřed Starého náměstí
(Altmarkt) stojí Mediální věž
(Mediaturm) od sochaře Uweho Hempela z roku 2007. Nachází se na místě
staré radnice, která do roku 1763 stála uprostřed náměstí. Výška 12,27 m
symbolizuje první písemnou zmínku
města Bischofswerdy z roku 1227.
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V roce 2007 byla při slavnostech na počest 780 let
města obnovena bysta Bedřicha Augusta Spravedlivého (Friedrich August des Gerechten). Vrátila se tak
zpátky na Staré náměstí a září od té
doby novým leskem. V bezprostřední
blízkosti se nachází koňské napajedlo
obnovené rovněž v roce 2007.
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Další zajímavé cíle
V Bischofswerdě pracoval
a žil od roku 1929 až do své
smrti v roce 1965 umělec Carl
Lohse, jeden z nejvýznamnějších
představitelů německého expresionismu po první světové válce. Ve stejnojmenné galerii se pravidelně konají
výstavy i koncerty komorní hudby.

A

Jen několik minut od centra
se nachází koupaliště (Freibad) Bischofswerdy. Se svým atraktivním zážitkovým vodním světem
a rozsáhlými loukami k opalování nabízí v létě optimální místo
pro návštěvníky všech generací.

B

ZOO
(Tierpark),
klenot
uprostřed města, zve mladé i
staré k neopakovatelným zážitkům.
V přírodních výbězích žije cca. 300
zvířat 60 druhů. Především medvědi
každoročně přilákají do parku o rozloze 1 ha desítky tisíc návštěvníků.
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Goetheho gymnázium (Goethe-Gymnasium), postavené
v roce 1912 v působivém reformním slohu a využívané jako škola
od nepaměti, slaví v roce 2012   100.
výročí své existence. V rámci modernizace v roce 1989 byla aula s varhanami vrácena do původní podoby.

D

Kulturní
dům
dříve
označovaný jako „Střelnice“,
dnes slouží jako společenské centrum
pro všechny věkové kategorie a místo,
kde se pořádají akce jako např. koncerty, divadlo nebo taneční večery.
Od roku 1975 zdobí prostranství před
Kulturním domem kamenná socha od
Vinzenze Wanitschkeho.

E

Každý rok se v lesním divadle v městském lese Bischofswerdy konají nejmenší Hry Karla Maye s nejmladšími herci. 12 až 16
představení dobrodružství Vinnetoua
a Old Schatterhanda navštíví v lesním
divadle každoročně až 7000 diváků.

F

Pro aktivní hosty a návštěvníky
našeho města je výlet k vrcholovému hostinci „Butterberg“ tou správnou volbou. Po asi padesátiminutovém
výstupu Vás na vrcholu kopce čeká
nejen velká kulinářská nabídka, ale i
možnosti zajímavého volnočasového
vyžití, vhodné i pro rodiny s dětmi.

G

Na jižním předměstí Bischofswerdy se nachází nové „Jižní
náměstí u Belmsdorfského kopce“ Jako
protějšek ke Starému náměstí zve toto
prostranství, vybudované v roce 2010,
mladé i staré k odpočinku. Charakter
nového náměstí na jihu Bischofswerdy
utváří mnoho nově zasazených stromů,
laviček a malé hřiště pro děti.

H

Informace a kontakt
Bischofswerda – Turistické informace a
kancelář pro občany
Naše služby pro vás:
• městské informace a informace pro turisty
• informace o ubytování, akcích, kulturní a
volnočasové nabídce
• konzultace a podpora při plánování výletů
• konzultační a koordinační servis
• prodej vstupenek
• rozesílání informačních materiálů
• příjem podnětů a stížností
• vydávání formulářů
• pasy, občanské průkazy, hlášení k pobytu
• prodej knih, map apod
• ztráty a nálezy
• příjem žádostí pro jednotlivé odbory
• přihlašování a odhlašování živností
Kontakt:
Bürgerbüro Bischofswerda
Altmarkt 1 • 01877 Bischofswerda
Tel.: 0049 3594 786140 • Fax 0049 3594 786149
E-mail: buergerbuero@bischofsweda.de
Otevírací doba:
Po/Út/Čt: 9.00 až 18.00 h
St/Pá:
9.00 až 18.00 h
So:
9.00 až 13.00 h
Ne:
9.00 až 12.00 h
Stanoviště informačního terminálu Telekomu:
Mimo otevírací dobu a ve dnech, kdy je kancelář
pro občany zavřena, prosíme návštěvníky a hosty,
aby používali informační terminál Telekomu (přímo vedle
radnice, před hotelem Evabrunnen).
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