
Amberg - 
moderní centrum s tradicí 

 
 
 
Báječný zážitek 
 
 
"Protiklady se přitahují". Amberg je živoucím příkladem tohoto tvrzení. Se svou téměř 
tisíciletou historií a působivou historickou kulisou se Amberg v novém tisíciletí prezentuje 
jako moderní centrum nabízející široké spektrum služeb, nákupních možností a rozsáhlou 
kulturní nabídku. Historie a moderní doba se přitom vzajemně prolínají a doplňují v 
harmonický celek nabízející tak vynikající životní kvalitu. Není divu, že žít zde a pracovat 
přináší stejnou radost, jako zde trávit dovolenou a odpočívat. Cesta do Ambergu se vyplatí! 
Zkuste to a uvidíte! 
 
 
Dívat se a divit se 
 
 
Jedním z nejznámějších a nejkrásnějších charakteristických symbolů města Ambergu jsou 
''městské brýle", klenutý most přes říčku Vils, který kdysi sloužil jako městské opevnění a 
spojnice novým zámkem a zbrojnicí. Dvojitý pás městských hradeb s věžemi a bránami, 
gotická radnice s renezanční nástavbou, mohutné kostely i další četné historické budovy 
tvoří nezaměnitelný vzhled města. Navštivte zvlášt působivé stavby: tak zvanou ''Alte Veste", 
(Starou tvrz), nový zámek a zbrojnici ''Zeughaus'' (v obou budovách naleznete dnes zemský 
úřad), ''Klösterl" (Klášteříček) a vládní kancelář (nyní krajský soud). Jak již název ''vládní 
kancelář" napovídá, byl Amberg mnoho let sídlem vlády "hořejšího paláce". Tato éra města 
ležícího na řece Vils, které vděčilo své bohatství ve středověku těžbě rudy a obchodování se 
solí, skončila v roce 1810. Ještě mnohem víc informací vám poskytnou průvodci městem, 
kteří vám rádi ukážou starý a nový Amberg. 
 
 
Prožívání a užívání si kultury 
 
 
K pamětihodnostem Ambergu patří také městské divadlo, který se nachází v bývalém 
kostele. To zve rozmanitým repertoárem na pozoruhodná divadelní představení a koncerty. 
Pravidelně se zde konají premiéry, renomované soubory a umělci si zde dávají 
dostaveníčko. Kromě toho nabízí město Amberg čilý kulturní život. Jakmile v červenci 
odstartuje "Letní festival" s pestrým programem od kabaretu až po džez, můžete si pod širým 
nebem vychutnat nefalšované umění malých forem. V rámci promítání vybraných filmů jsou 
hýčkáni také fanoušci kinomatografie vybranými filmovými produkcemi. Kromě toho se konají 
ještě další akce v Kongresovém centru města Ambergu, honosné literární programy v 
městské knihovně a vynikající výstavy v městském muzeu. 
 
 
Nakupovat a hýřit 
 
 
Večer za kulturou - ve dne nakupovat. Máte se na co těšit: v malých, ale slušných 
specializovaných obchůdcích a buticích na starém městě panuje při nákupu osobní 
atmosféra. Tuto rozmanitou nabídku optimálně doplňují velkoplošné maloobchodní 
provozovny sídlící na starém městě a kolem městského jádra. V Ambergu je doma dokonce i 
jedna z největších manufaktur na ručně vyráběné sklo v Německu a její výrobní haly jsou 



otevřeny za účelem přímého nákupu. Ta se nachází v jedné z průmyslových oblastí na 
periferii, kde se rovněž usídlily četné prodejny. Navštivte během nebo po nákupu jednu z 
mnoha restaurací, kaváren nebo provozoven rychlého občerstvení na starém městě. 
Večer na Vás čekají mnohé hospody a kluby. Čtyři podzemní garáže a dvě patrová 
parkoviště na okraji starého města, jakož i spousta odstavných míst pro krátodobé parkování 
v  "Ambergském vejci" - jak se vnitřní město kvůli své vejčité formě láskyplně nazývá - 
zkracují cestu a ulehčují nákup. Mimo to je v provozu Ambergský "městský autobus", a tím je 
dána možnost přesednout na dobře fungující MHD. 
 
 
Odpočívat a být aktivní 
 
 
Přímo před městskými bránami zvou upravené stezky a zelené plochy k procházce. Hned za 
''měststými brýlemi'' začíná prostor zahradní výstavy (Landesgartenschau 1996), která 
zůstala z velké části zachována jako blízká rekreační oblast. Kromě tohoto areálu na jihu 
starého města se nabízí k rekreaci vedle travnatého, částečně průchozího prstence 
městského hradebního příkopu takzvaná bylinková louka ''Kräuterwiese" na severu a hora 
''Mariahilfberg'' se svou rozsáhlou lesní oblastí. Zde se slaví koncem června a začátkem 
července také legendární horská slavnost "Bergfest", která je spolu s probíhající slavností na 
starém městě v červnu, poutěmi konajícími se o letnicích a na podzim, i stejně tak pro tento 
region typickými výročními trhy důkazem toho, že občané Ambergu umí slavit. Slavte i vy! 
 
Také v okolí Ambergu probíhající četné tradiční slavnosti jsou pevnou součástí každoročního 
programu. Zde, mezi Jurským útvarem a Hornofalckým lesem se rozkládá ideální krajina pro 
pěší turistiku. A kdo raději jezdí na kole než aby chodil pěšky, najde zde připojení na dobře 
vybudovanou sítˇ cyklostezek, kromě jiných na cyklostezku Pěti řek, která spojuje Amberg s 
Norimberkem a Řeznem. K dalšímu trávení volného času zve aquapark (Kurfiřtské lázně), 
koupaliště, minigolfové hřiště a zimní stadion nacházející se uprostřed rozsáhlého 
sportovního centra. 
 
 
Turistické informace 
Hallplatz 2 
92224 Amberg 
tel.: +49 9621-10239 
fax: +49 9621-10863 
E-Mail: tourismua@amberg.de 
Internet: www.amberg.de 


