
Selb, Německo, září 2021

Selb je město ležící na východě Německa u německo-českých hranic v pohoří Fichtelgebirge (Smrčiny). Centrum Selbu
leží jen pět kilometrů od hranic s Českem a jen sedm kilometrů od centra českého města Aš. Selb má status velkého
okresního města a patří do okresu Wunsiedel im Fichtelgebirge, ve vládním obvodě Horní Franky (Oberfranken) v
německé spolkové zemi Bavorsko. Selb je od devatenáctého století známý především jako centrum výroby porcelánu,
asi nejznámější selbskou firmu vyrábějící porcelán je firma Rosenthal, založena v Selbu v roce 1879. Mezi místní části
Selbumimo jiné patří Buchwald, Erkersreuth, Längenau, Plößberg in Oberfranken, Selb-Plößberg, Unterweißenbach,
Wildenau. Na konci roku 2020 měl Selb 14 708 obyvatel.

Hotely, ubytování v Selbu
Přehled  hotelů,  penziónů,  apartmánů  a  ubytování  v  soukromí  v  Selbu  a  okolí  s  detailním  popisem,  recenzemi  a
možností online rezervace za nejlepšaí cenu najdete zde

Doprava
Autem: Kolem západního okraje města Selb prochází dálnice A93 (Autobahn 93). Z České republiky vede do Selbu
silnice č. 64, která vede jižně od Aše, poté překračuje hranici na hraniční přechodu Aš/Selb u vesnice Wildenau, která je
součástí města Selb a severně od centra Selbu se napojuje na dálnici A93.
Vlak: V Selbu je několik železničních stanic. Nejblíže centra města je železniční stanice Selb Stadt, (Goetheplatz 1 ,
cca 600 metrů severně od centra města). Je zde konečná vlaků společnosti agilis jezdících na trase Selb Stadt – Hof
(přes  Selb  Nord,  Erkersreuth  a  Selb-Plössberg.  Vyhledávač  spojení,  ceny  jízdenek  a  další  informace  najdete  na
https://www.agilis.de/. Železniční stanice Selb-Plössberg leží ve stejnojmenné místí části Selbu (Bahnhofstrasse 1, cca
2,3  km severně  od  centra  Selbu).  V této  stanici  zastavují  vlaky společnosti  Die  Länderbahn,  které  jezdí  na  trati
Marktredwitz – Hof Hbf přes Česko a v Česku zastavují v Pomezí nad Ohří, Chebu, Františkových Lázních, Vojtanově,
Hazlově a Aši.  Vyhledávač spojení, ceny jízdenek a další informace najdete na https://www.laenderbahn.com/
Bus: Autobusy společnosti Flixbus stojí před vlakovým nádražím Selb Stadt (Goetheplatz).

Doprava v Selbu
Veřejnou autobusovou dopravu v Selbu a v okolí zajišťuje společnost VGF Verkehrsgemeinschaft Fichtelgebirge. Jízdní
řády, informace o jízdenkách a další info najdete na https://www.vgf-web.de/

Co musíte vidět aneb památky a zajímavosti v Selbu
Porzellanikon – Státní muzeum porcelánu, Selb (Staatliches Museum für Porzellan, Selb)
Werner-Schürer-Platz 1, v místní části Selb-Plössberg v blízkosti vlakového nádraží Selb-Plössberg. Muzeum porcelánu
v  jedné  z  bývalých  továren  firmy Rosenthal.  Můžete  zde  vidět  celý  proces  výroby  porcelánu.  Vstupné  5  EUR,
kombinované vstupné pro obě pobočky muzea (Selb a Hohenberg an der Eger) 6,50 EUR, v pondělí zavřeno.
https://www.porzellanikon.org/
Výtopna Selb (Lokschuppen Selb)
Železniční muzeum ve staré výtopně, 350 metrů východně od vlakového nádraží Selb Stadt. Otevřeno v sobotu.
http://www.lokschuppen-selb.de/
Porcelánová kašna (Porzellanbrunnen)
Martin-Luther-Platz, centrum města. Unikátní porcelánová kašna. Postavena v roce 2003. 
Porzellangässchen
Schillerstraße, asi dvacet metrů dlouhá mozaika složená z 55 000 porcelánových dlaždic.
Porcelánová zvonkohra (porzellanglockenspiel)
Ludwigstraße,  budova radnice,  centrum města.  Porcelánová zvonkohra na budově radnice složená ze dvaceti  dvou
zvonů. Hraje každý den v 11, 13, 15 a v 17 hodin.
Kostel sv. Ondřeje (Stadtkirche St. Andreas)
Martin-Luther-Platz, centrum města. Novogotický kostel z roku 1856.
Zámek Erkersreuth (Schloss Erkersreuth)
Rokokový zámek z roku 1748 v místní části Erkersreuth, 2,6 km severovýchodně od centra Selbu.

http://www.booking.com/city/de/selb.html?aid=327313;label=pruvodcedokapsy
http://www.lokschuppen-selb.de/
https://www.porzellanikon.org/
https://www.vgf-web.de/
https://www.laenderbahn.com/
https://www.agilis.de/


Mapa

Mapa centra Selbu  Zdroj: „Mapy.cz“

Průvodce do kapsy – Selb, září 2021 © PruvodceDoKapsy.cz

http://pruvodcedokapsy.cz/

