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Lucemburk + Na kole vinicemi podél Mosely 
11 - 16. 8. 2009 

Foto:   Hony a Helena Šafrovi 



Program i realita: 
11. 8. 2009  Odjezd cyklobusem z Hradce Králové  (asi v 19 hodin), Praha , Rozvadov, 
                                        Noční přejezd Německa 
12. 8. středa   Luxembourg (pěší prohlídka) 
                          Remich – Trier (cyklo)  
13. 8. čtvrtek  Trier – Kues (cyklo) 
                          Kues – Traben    (standardní lidi:   autobusem) 
                                  (blázni a neposedové:  cyklo) 
14. 8. pátek     Traben – Cochem (cyklo) 
15. 8. sobota   volný program (cyklo, pěší, plavání aj.) 
16. 8. neděle   Cochem – Koblenz (cyklo) 
                           odjezd cyklobusem  do ČR (asi v 16 hod, příjezd do HK asi ve 2 hod 17.8.) 

 

Šéfová zájezdu: 

Mgr.  Stanislava Šauerová 
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Svítání na německo-lucemburském pomezí 

Vstávat! Už tam budeme… 
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12. 8. 2009 - středa 



První zastávka v Lucembursku - velké lákadlo: bezplatná WC 

Tenhle „fešák“nás vozil a schovával  
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Jeden z mostů v Lucemburku    (celkem jich je kolem stovky) 5 

Luxembourg – Luxemburg – 
Lëtzebuerg - Lucemburk 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_arms_Luxembourg_City.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_arms_Luxembourg_City.png


Vlajky všude a zřejmě vždy 

Luxembourg – City (Státní spořitelna) 
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Luxemburg – City (sídlo banky a spořitelny) 



Památník vítězství 
"Gëlle Fra" (Golden Lady, Zlatá dáma) 
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Památník vítězství 
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Půjčovna kol 

Městská policie eviduje špatně parkující hříšníky 10 



Místo posledního 
odpočinku 

českého krále Jana 
hraběte 

Lucemburského 
 

Národní  knihovna  - to je ta 
budova vlevo 

My 11 



Vchod do katedrály 

12 



Bronzová vrata 
13 



(Volně) 

Zde pod oltářem leží 
nejstatečnější Jan, král český, 
hrabě lucemburský, syn císaře 
Jindřicha VII., otec císaře Karla 
IV., děd Václava a císaře 
Zikmunda. 
 

14 



Interiér  katedrály 
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Hrobka panovníků 

střežená heraldickými lvy 

Velkovévodská krypta 

16 



Madona 
vysídlenců 

Zpovědnice 

Krypta  katedrály 17 



Simon Kyrenský pomáhá Ježíšovi nést kříž Ježíš je oloupen o oděv 
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Svatá Cunegundis a svatý Jindřich 
Ježíš do hrobu pokládán 
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Zpovědnice 

Svatý Josef, ochránce církve 

Varhanní kůr 
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Z okolí katedrály 
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Úřady a ministerstva 
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Začátek procházky po starém opevnění. 
Výhled na čtvrť Grund zapsanou na seznamu UNESCO 
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Evropské instituce 
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Čtvrtí Grund protéká říčka Alzette 
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Starý most přes Alzette 
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Most nad čtvrtí Grund 
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Vchod od kasemat 
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V uličkách „starého“ města 
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Knížecí palác 
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Kovaná brána s lucemburským znakem  a povědomým lvem   –   knížecí palác 
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Květinový trh 
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Terasa 

Ohrádka 

Tady vědí, že peníze přináší zákazník. 
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Lékárna  Zlatého u jednorožce 

Zlatý jednorožec 

Nejrůznější sošky  svatých ve fasádě 
jsou zde dosti  obvyklé.  
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Palachovo náměstí 

Palachova pamětní deska 

Tak tomu se říká 
překvapení na závěr  

návštěvy města…. 
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Americký hřbitov a památník 

Luxembourg American Cemetery And Memorial  

„1941 -1945 
 
 

SPOJENÉ STÁTY 
AMERICKÉ 

VZPOMÍNAJÍCE                  
S HRDOSTÍ NA ČINY  

SVÝCH SYNŮ POSTAVILY 
TENTO POMNÍK JAKO 

SKROMNOU UPOMÍNKU 
NA JEJICH OBĚTI“ 
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Kaple z bílého valorského kamene Úryvek ze seznamu nezvěstných 

„Zde jsou uvedena jména Američanů, kteří 
položili své životy ve službě vlasti a 
odpočívají v neznámých hrobech“ 
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Interiér kaple: 
 
Stěny jsou z kamene Hauteville 

Perlé. Oltář z belgického 
mramoru Bleu Belge. V okně 
jsou vsazeny znaky velkých 

vojenských jednotek v oblasti 
bojujících (celkem pět, zde jsou vidět jen 

dva). 

Podlaha je z italského 
mramoru. 
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Osvobození Plzně (detail z většího celku) Bitva v Ardenách 

Mapy hlavních bojových 
operací na západní frontě. 
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5076 hrobů. Ve 22 případech jsou vedle sebe uloženi bratři, ve 101 hrobech 
jsou uloženi neidentifikovaní vojáci. Jeden hrob patří ženě – zdravotní sestře.  
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Kříže křesťanů a Davidovy hvězdy 

Generál              
George Patton 

zahynul až po válce, 
ale je zde pohřben se 

svými vojáky 

Bronzoví delfíni jsou symbolem vzkříšení 
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Hotel Esplanade 

Tady  nasedáme na kola. 

 
REMICH 

Most v Remichu je neprůjezdný a proto 
pojedeme po lucemburském břehu až k 
nejbližšímu dalšímu mostu. 

Kráva  (že by host?) 
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První setkání s Moselou a nakouknutí do Německa 

Remich 

49 



Remich 

Středem vodního toku Mosely vede 
lucembursko-německá hranice. 
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Mosela pod Remichem 

Opouštíme Remich 
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Ehnen – nápisy jsou zde obvykle 

dvou i vícejazyčné 
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Éinen - Ehnen 
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(Pro nás)   Bezejmenný přítok 
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Wormeldange - Wuermeldéng 

pro nás hraniční přechod do 
Německa 

Riesligsgemeen  
 (asi    Rizlingová obec) 
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Rozjásané rodinky zjevně nejsou vyhrazeny jen pro 
volební plakáty 

Opuštění Lucemburska – pohled na lucemburskou stranu 
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vítat nás ale bude každá 
německá vinařská obec  

Na lucemburské straně bude teď něco více k vidění, 
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Všude jsou vinařské 
instituce – malé i velké, pro 

malé i velké vinaře. 
Tahle je na lucemburské 

straně hranic. 
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Ohn - Ahn 
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Pohled do Německa omezuje železniční násep, 
 
 

ale i provoz na Mosele je zajímavý 

Nittel 
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Miechtem - Machtum 
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Fotit se musí, fotit je co! 

69 

Júúú, to civím,  
jak orangutan v 

ňú jorku  
(a nefotím….) 



Wellen 

Vinné motivy třeba na garáži, asi víno vydělalo na auto 

Tady bychom se 
ještě mohli vrátit na 

lucemburskou 
stranu 
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Náš dnešní cíl Trier (Trevír) se 
začíná hlásit. 

Nevídaná věc, pravý hnůj hned vedle veřejné komunikace 
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Temmels 
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Temmels   -  fresky z historie obce 

73 



Kaplička 

Interiér kaple 
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Burgerhaus (volně: Obecní dům) 

Svatý  Petr  
 

(byl na své přání ukřižován hlavou dolů) 
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Kašna s vinařskými motivy 
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Brána kostela sv. Petra 
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Mertert - Lucembursko 
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  79 
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Na protějším břehu Wasserbillig – vlevo ještě Lucembursko, vpravo už Německo. 
Mosty přes ústí hraniční řeky Sauer. 
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Reinig 

Wasserliesch 

Reinig  - Kaple 
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Ústí řeky Sáry          (přitéká zprava, zde jsme nezávisle na sobě snad všichni v několika skupinách zabloudili) 84 



Lodní provoz na Sáře 

85 



Jachtclub Trier 

Jeřábová rotunda 

Trier - Trevír 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wappen_der_Stadt_Trier.png


U sv. Pavla Hauptmarkt  (vskutku se tu čile obchoduje) 
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Porta Nigra 

Památka na „staré“  Římany. 
Díky nim je Trevír nejstarší německé 
město. Založen v r. 16 př. n.l. pod názvem 
Augusta Treverorum. Římské památky jsou 
na soupisu světového dědictví UNESCO. 

Porta Nigra 

88 



Pěší a nákupní zóna 
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Ke katedrále Katedrála sv. Petra  - Trier 
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Muzea u katedrály 
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Sv. Petr 
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Kašna na Hlavním tržišti 
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Nad slunečníky pěší zóny 
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Ráno nad Moselou 
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13. 8. – čtvrtek 
 
Jaké asi bude počasí na 
plánované dlouhé cestě? 

Na procházce před snídaní 



Římský most 
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Ranní „nástup“     13. 8 . 2009 

Ubytování 
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Opouštění Trevíru 

Briewer 
102 



Pfalzel 

Kudy to ta cyklostezka vede? 
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Bašta 

Obecní pevnění 

Pfalzel 
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Kaple a vojenský hřbitov - Pfalzel 
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Přístav Schweich 

Jachtclub Čestný předseda jachtklubu? 
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Z mostu 

Měníme břeh z levého na pravý 

Schweich 
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Pod dálničním 
propletencem 



Longuich 
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Longen 
Riol 
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Sv. František – sochu si vyžádali zdejší vinaři po 
povodních začátkem 19. století od Trevírského 

kláštera  
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Dálnice v lese 
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Lörsch 

114 



Mehring 

115 



   

Mehring 

116 



Alter Moselbahnhof 
(Staré moselské nádraží) 

117 

Hospoda či vinárna se dá udělat snad z každého objektu. 



Pölich 
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120 

Vinice jsou nádherné a mají 
své kouzlo. Tady snad 
neexistuje skála, na níž by 
nerostla réva. Kudy tam ti 
chudáci vinaři ale lezou? 
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Vinná obec/místo … 



a_2392 

Trittenheim 
122 



Trittenheimský most 

Přejezd na levý břeh 

123 



Polední setkání v Trittenheimu 
124 



Neumagen 
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Feres 
126 



Feres 

Dobrá rada: 

„Dělej to jako ty sluneční hodiny, 
počítej si jen jasné hodiny.“ 
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Vinařství názorně  –  v obrazech na vratech 
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Piesport 
129 



130 



Kostel sv. Michala 
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Joh. Hau   1732-1816 Kašna 

Luteránský pastor, zasloužilý regionální vinař 



Mozaika na stěně kostela 

Začíná poprchávat, šlapeme do kopce a 
nakonec narazíme na uzavřený most 
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…ale jistý domorodý  traktorista nás 
ubezpečil, že most můžeme navzdory zákazu 
přejít, že s námi určitě nespadne. Tak jsme 

zase přešli na pravý břeh. Nespadl. 

Piesport -  pravý břeh 
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Wintrich   (zde už pršelo dost a došlo na pláštěnky) 

Kesten 135 



Kues v dohledu 

Zřícenina kurfiřtského hradu Landshut, který patřil i 
strýci Karla IV. Balduinovi. V r. 1334 na hradě 
přenocovala první manželka Karla IV. Blanka z Valois. 
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a_2446 

BERNKASTEL- KUES  –  po dobu prohlídky staré části tohoto 
malebného města byl uzavřen déšť 

Údolí Mosely bylo osídleno již 3 tisíce let před naším letopočtem. Město Kues vzniklo spojením dvou samostatných měst, ležících 
na protilehlých březích řeky Mosely. Městská práva získal tehdejší Berrincastel až v roce 1291 z rukou krále Rudolfa 
Habsburského. Na konci středověku (r. 1401) se v Kuesu narodil světově proslulý Nikolaus Cusanus (Mikuláš Kusánský), vzdělaný 
právník, filozof, theolog, astronom a matematik, ve svém díle "De docta ingorantia" předběhl svou dobu, neboť vyslovil názor, že 
Země není nepohyblivý středobod, nýbrž je součástí nekonečného vesmíru 
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    139 



140 



Kašna 
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Medvědi - kašna 
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Pes v brnění: 
„Jsem ještě k mání“ 144 



    

Kašna  
(bronzovou část věnovaly Karlovy Vary) 
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Starý městský znak z r. 1891, 
se svatopetrskými klíči a medvědy 

Pamětní deska bývalým židovským 
spoluobčanům 
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Kašna s medvědy, městským erbovním zvířetem 
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Pekařství 

150 



151 



Připomínka domova: 

 
„26. května 2000 bylo mezi dvěma 

historickými městy 
Bernkastel-Kues  

a  
Karlovy Vary (ČR) 

oficiálně uzavřeno městské partnerství 
a tím položen základ 

pro společnou budoucnost 
ve sjednocené Evropě. 

 
Na důkaz přátelství k občanům 

města Karlovy Vary bylo toto náměstí 
pojmenováno  

po světoznámých českých lázních. 
 

23. července 2005 
 

Město Bernkastel-Kues             Město Karlovy Vary 
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„Dobré víno nepotřebuje doporučení, 
dobré víno se chválí samo.“ 
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Zvědavost nebo nákupní horečka? 
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„Pane, 
 dej nadbytku hranice 

 a nech hranice státi se nadbytečnými.  
Nenech lidi falšovat peníze 

 a nenech peníze činit lidi falešnými. 
Vezmi manželce poslední slovo  

a upomeň manžela na jeho první. 
Věnuj našim přátelům více pravdy 

a pravdě více přátel. 
Dej vládnoucím lepší Němce  

a Němcům lepší vládu. 
Pane, postarej se, 

abychom my všichni přišli do nebe, 
 ale ne hned! “ 

 
 

Modlitba faráře od sv. Lambertha v Münsteru 1583 
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Hotel U tří králů 

Most   Kues 
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Po prohlídce města Kues byl déšť opět spuštěn  . 
 

Výprava se tedy naložila do autobusu. Přes 70 km ostatně 
mnohým stačilo. 

Jen několik cyklistických neposedů a bláznů zbývajících asi 22 km 
do Trabenu nevzdalo  (a blázny, jak známo, chrání Bůh). 
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U sv. Petra 

Církev novoapoštolská 

Církví mají v Německu požehnaně. A všechny si 
myslí,  že:  

„Gott mit uns“. 
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Herberge Traben 

Ač to chvílemi vypadalo dramaticky, nakonec 
jsme se zde všichni sešli a nikdo se  natrvalo 

neztratil. 
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Pátek 14. 8. 2009 
Ráno je po dešti, putování může pokračovat. 

Most z Trabenu  (levý břeh)  
do Trarbachu (pravý břeh) 
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Pohledy z mostu 163 



Výtah na skalní vinice.   (Tak se vyjasnilo, jak tam ti chudáci vinaři lezou.)  
164 



Bez pomoci těch „tam nahoře“ se asi víno dělat nedá 

Přibývají nápisy na vinicích.  Jména odrůd, názvy obcí,…..  165 



Mlha se pomalu zvedá 

Pünderich 

166 



Formanka z r. 1621 167 



Radnice z r. 1548 

Pünderich 

168 
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Pündericher Marienburg 
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Tady se bude nakupovat  moselské …. 
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Zell  - Pěší zóna 
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Pokračování z  Zell na Neef 
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Dvoupodlažní most – nahoře železniční, dole silniční 
176 



Občas to vypadá na putování kolem hradů a zámků 
177 



Totéž se zoomem 178 



Bullay 

179 



St. Aldegund 180 



Bremm    (a jsme zase na levém břehu) 

181 



Bremm 
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183 



Ediger -  Eller 

184 



Ediger - Eller 

185 



Beilstein i Cohem  se blíží! 

Senheim 

No, mše svatá  je až v sobotu 
večer , Kateřina nás musí 

omluvit. 

Teď jsme zase vpravo 
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Obětem obou světových válek 

Briedern 

Briedern 
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Popis Briedern 

Historie Briedern  (namátkou vybráno): 

1595 – Přepadení loupežníky Antona Langhaara 
(Dlouhovlasého) mělo během posvícení vyplundrovat vesnici. 

Briederňáci se však postavili na odpor a vrhli loupežníky s 
krvavými hlavami do řeky. 

 
(Jen jestli neporušili jejich lidská práva?!) 

Vyvěšeno na 
autobusové 

zastávce. 
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Křížek zabitého Johana 

Briederňáci se opravdu nenudí. Další tragická historie: 

Roku 1776 plížil se mládenec Johannes Gergen jedné vlahé 
májové noci za slečnou (pannou)  Marií, aby ji vystrašil. Zde na 
rohu se schoval, přikrytý prostěradlem. Marie nesla své dřevěné 
vědro, kterým si chtěla přinést vodu z blízké studny sv. Servatia.  
Honza udělal: „Baf!“, Marie se lekla a praštila (ho) vědrem. 
Johannes upadl a byl mrtev. 
Morální ponaučení  z příběhu:  Nestrašte panny, jinak vás trefí 
jejich vědro“ 191 



Jdeme domů (nebo na vínko?) 

192 



193 



Hrad Metternich 
194 



Beilstein 

195 



196 



197 



198 



199 



Karmelitánský klášter 
200 



201 

Výhled na Ellenz 



Interiér klášterního kostela VII. Příliš těžké     (standardně: Ježíš pod křížem klesá) 

202 



Kazatelna Vedlejší oltář 

203 



Stropní výzdoba 

Varhanní kůr 

204 



205 



206 



207 



208 



209 



210 



Z Beilsteinu na Cochem 

211 



Valwig 

„Ti nahoře“, co to tady chrání 

212 



Jeden z prvních pohledů na Cochem  

213 



Parádní  ubytování 

Konec pátečního putování. 
 

Jugendherberge Cochem 
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Cochem z terasy herberku večer 

Hrad Cochem ráno 

Sobota 15. 8. – tzv. volný den. 

 Tak kam vyrazíme? 
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Cochem – nádraží neboli Bahnhof Vinařský lis v náhradním využití 

Most pod herberkem 
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Kašna (pochopitelně s vinařskými motivy) 

217 

Ranní mlha nad městem 



Dům přilepený ke skále Průchod pod hradem 
218 



Pohled ze „starého“ mostu.  

219 



Přístav říčních lodí 
220 



Cochem 

Tak pojedeme proti proudu po levém břehu  Mosely  (a zpět) 

221 



Ebernach 

Pozvánka na posvícení 222 



Fankel 

223 



Senhals 

224 



Pěší divize specialistů pro boj ve vysoké trávě  (Senhals) 225 



Poltersdorf 

226 



Starý vinný šenk 

(Volně: )  Do tohoto starého domu už mnohý 
vešel i vyšel – co mu nabídli, s tím byl 

spokojen. 
227 



Vinařská výzdoba je také reklama Obecní dům 
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231 



Pumpa Lis 
Výzdoba obce promyšlená do detailů 
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Metternich 

Beilstein 

Tentokrát  pohled z levého břehu. 
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Beilsteinský  přívoz 234 



Radnice Kaplička 

Ellenz 
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Vodu asi pouští jenom starosta, kohoutek nikde 
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Kachlová výzdoba 
237 



Valwig   

238 



Cochem  z podhradí 

239 



Ve starém městě  Obchoduje se všude 

240 



Prodej vína 

241 
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I do těchto nepřehledných míst se „cpou“ 
autobusy místní dopravy 
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Radnice 

244 



245 



246 



247 

V úzkých uličkách cochemských 



Obrazy Cochemu ve starožitnostech 

248 



Vzhůru na hrad 249 



250 
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Město Cochem z hradu 
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Panorama města a moselského údolí při pohledu z hradu 
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Hned pod hradem je školský areál (gymnázium i odborné školy). 
Než se žáci vyškrábou do toho kopce, jsou už pěkně zkrotlí. To se 

to pak udržuje kázeň! 
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V dohledu je i hrad Winneburg 
256 



Kaple svaté Lucie 
„Svatá Lucie, pros za nás!“ 

Atributem (doprovodným znamením) sv. Lucie jsou oči. 
Podle některých legend byla kvůli víře oslepena, podle 
jiných je to pouze narážka na její jméno  (lat. lucius-
světlý). Tato zde je nese na talířku. 
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Tak takhle bydlí ti, co prohráli válku. Umíte 
si vůbec představit, jak bydlí ti, co ji vyhráli? 
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Jeden z nesčíslného počtu hradů 

Ostrov v Mosele 

Neděle 16. 8. 2009 – poslední cesta.  
Směr Koblenz. 

Jedeme po levém břehu. 
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Směrovka na 
Koblenz 



Most  Treis - Karden 

260 



Tentýž most z druhé strany. Na kopečku za ním opět malý hrad Treis. 
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Müden 
262 



Müden 

Bischofstein 

263 



Moselkern 

264 



Burgen 

265 



Všude se něco slaví. Hasiči v Hatzenportu také. 

Účastnící zájezdu se rádi přidají. 
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Kobern-Gondorf 
Náš autobus 
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Kobern-Gondorf 

Hádanka. 
Co je toto? 

 
(viz dále) 
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Winningen – dálniční most 
 

Na jednu fotku se prostě nevejde. 
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Winningen 

272 



K čarodějnici se zřejmě váže nějaká místní 
pověst. Má tu svou hospodu, i vyřezávanou 

epizodu. 

(Volně:) To nejlepší víno pila čarodějnice ze sudů i džberů. 
Pištec ji zlostně donutil, ty vzácné kapky rozlít. (???) 
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(Volně ) Uslyšíte-li zvonků tón, smíte 
vstoupit do vinárny. 
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Vinný dvůr 
Centrum winningenských 

moselských vinobraní, nejstarších 
vinobraní Německa, slavených 
ročně (10 dnů) koncem srpna, 

začátkem září. 
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Konec dnešního 
cykloputování se blíží 

Zdymadlo 

Mosela těsně před svým koncem 276 



Mosty v Koblenzi 

277 



Zelení 

Černí Žlutí 

Tradiční závody 
dračích člunů. Hned 
za dračí hlavou na 
špici sedí bubeník. 
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Most Balduin 



Soutok. 
Zleva Mosela, zprava Rýn, dál k obzoru už 

jenom Rýn. 
 

Toto místo nese název Německý roh. 
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Pomník a jezdecká socha 
císaře Wilhelma I. 



Pevnost Ehrenbreitstein nad Rýnem 

Mosela 

Hotely na rýnském pobřeží 
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Flašinetář  
na nábřeží Konráda Adenauera 
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Basilika sv. Kastora 



Kašna s historií města 
283 

Náměstí Josefa Görrese 



Kavárenský muzikant 

GYMNASIUM 
CONFLUENTINUM 

(lat.: Koblenzské gymnazium) 
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„Honza Mlynář“  (Johannes Müller) Náměstí  Jezuitů 
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Bubeník 

288 



U kotlíku s jídlem 
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290 
Chrám Panny Marie Městská knihovna 
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Středorýnské muzeum 



Mosty ještě jednou 
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Moderní Koblenz – obchodní a správní centrum 
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Obytná čtvrť Metternich 



Rozloučení s Moselou 
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Už nás čeká jen nakládání a cesta domů. 

Parkoviště pod mostem 
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(Díky vládě USA:)           Záznam GPS našeho putování  

297 



… a to je pro tentokrát všechno. Nezbývá nám, než 
poděkovat CK Cyklotur a těšit na něco dalšího 

podobně krásného. 

Helena a Jan Šafrovi,   
srpen 2009 
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