
Bayreuth, Německo, listopad 2017

Bayreuth je město ležící v německé spolkové zemi Bavorsko, v regionu Horní Franky,
jehož je největším městem. Město leží na řece Červený Mohan, asi 66 km jihozápadně
od hranic Německa s Českou republikou, 85 km severovýchodně od Norimberku a asi
235 km severně od Mnichova.

Mapa centra Bayreuthu  Zdroj: Mapy.cz

Hotely, ubytování
Přehled  hotelů,  hostelů,  apartmánů  a  penziónů  v  Bayreuthu  s  detailním  popisem,
recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava
Vlak:  Hlavní  vlakové  nádraží  (Bayreuth  Hauptbahnhof)  leží  při  ulici
Bahnhofsstraße.necelý kilometr od centra města.
Bus: Hlavní  autobusové  nádraží  (Zentraler  Omnibusbahnhof,  ZOH)  najdeme  při
náměstí  Hohenzollernplatz,  blízko  centra  města  a  asi  600  metrů  jihozápadně  od
hlavního vlakového nádraží. 
Auto: Východně od města probíhá dálnice A9 z Berlína a Lipska dále na Norimberk ,
Ingolstadt a Mnichov. Severně od města z této dálnice odbočuje na západ dálnice A70
směrem na Bamberg.
Doprava ve městě
MHD v Bayreuthu a okolí je zajišťována autobusy společností Stadtwerke Bayreuth. A
je začleněna do integrovného systému VGN (Verkehrsverbund Großraum Nürnberg)
Jednotlivá,  jednosměrná  jízdenkana  60  minut  (Einzelfahrkarte)  stoji  1,90  EUR.
Jízdenka pro čtyři jízdy stojí 6,80 EUR. Denní a víkendová jízdenka stojí 4,40 EUR (ve
variantě pro až  6 osob, z  toho dvě starší  18 let  stojí  7 EUR).   Jízdenky zakoupíte
například  v  automatech,  u  řidiče,  v  trafikách.  Jizdní  řády,  plán  linek   najdete  na
https://www.stadtwerke-bayreuth.de/bus-parken/fahrplanauskunft/
Důležitá telefonní čísla
První pomoc: 112
Policie: 110
Nouzová linka českého velvyslanectví v Berlíně: +49/170/2479956
Generální konzulát ČR v Mnichově: +4989/95837232 
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Co musíte vidět
aneb památky a zajímavosti v Bayreuthu
Markraběcí operní dům 
(Markgräfliches Opernhaus)
Opernstraße 14. Barokní budova opery z
poloviny 18. století. Zapsaná na Seznam
kulturního dědictví UNESCO . 
Nový zámek (Neues Schloss Bayreuth)
Ludwigstraße  21,  v  centru  města  u
náměstí Residenzplatz, MHD „Stadthalle“
Rezidence markrabat z Bayreuthu z roku
1753  s  prvky  bayreuthského  rokoka.
Vstupné 5,50 EUR
Zámecký kostel a věž 
(Schlosskirche and Schlossturm)
Schlossberglein  5,  poblíž  budovy opery.
Dvorní  kostel  z  18.  stol.  se  samostatně
stojící  zvonicí,  která  slouží  i  jako
vyhlídka,  vstupné  1  EUR.   Vedlet
bayreuthského  Starého  zámku  (Altes
Schloss),  který byl do roku 1753 sídlem
markrabat, nyní  sídlem daňového úřadu.
Eremitage,  Altes Schloss
Ermitage 4, asi 5 km východně od centra
města,  zastávka  MHD  „Eremitage“.
Historická parková zahrada Eremitage se
Starým  zámkem,  Novým  zámkem  s
oranžérií,  Slunečním chrámem a  dalšími
stavbami. Vstupné 4,50 EUR.
Stadtkirche
Na náměstí Kirchplatz v centru města. 
Protestantský kostel z konce 15. století.
Muzeum Richarda Vagnera
Richard  Wagner  strasse  48,  ve  vile
Wahnfried.  Muzeum  věnované
hudebnímu  skladateli  R.Wagnerovi.
Vstupné 8 EUR.
https://www.wagnermuseum.de
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