
 

 

TURISTICKÁ A CYKLISTICKÁ STEZKA PORCELÁNU   
  
1  

Porzellanikon – Státní muzeum porcelánu, Selb  

Muzeum nabízí fascinující náhledy do historie porcelánového průmyslu a života porcelínařů. Mimořádná 

oddělní se věnují technické keramice a historii Rosenthalského designu.  

  

Kontakt  

Werner-Schürer-Platz 1, 95100 Selb  

Tel. +49 9287 91800-0  

www.porzellanikon.org  

  

Otevírací doba: Út – Ne | 10 – 17 hodin 

  

2  

Rosenthal u Rotbühlu 

TAC „The Architects Collaborative“ , zodpovídající Walter Gropius a Senior Associate Alexander Cvijanovic, vyprojektovali v roce  1967 

postavenou továrnu Rosenthal, kde kdysi pobíhali i plameňáci.   

  

3  

Zámek Erkersreuth  

Tajný radní  Philipp Rosenthal začal v roce 1879 v zámku, který byl rodinou von Lindenfels v roce 1748 postaven na místo starého 

rytířského sídla,  malovat na porcelán  a tím položil základní kámen pro dnešní společnost  Rosenthal s.r.o. Jeho potomek Philip 

Rosenthal sídlil na zámku až do své smrti, jeho náhrobek je umístěn ve dvoře zámku.   

  

Zámek Erkersreuth  

Hauptstraße (Hlavní ulice), 95100 Selb-Erkersreuth  

  

4  

Červená stezka v Selbu 

Následujte „červenou stezku“, která se kroutí po chodnících města Selbu a objevte tak pamětihodnosti z porcelánu, jako například 

Porcelánovou uličku, největší konvičku světa na kávu, porcelánové kašny, porcelánovou lavičku s cibulovým vzorem a architektonicky 

umělecká díla budovy Rosenthal, od Otty Piene, Marcella Morandiniho a Friedensreicha Hundertwassera.  

  

5  

Lesní koupaliště Langer Teich  

Otevřeno od poloviny května do poloviny září, denně od 9 – 20 hodin (dle počasí)  

  

6  

Kamenný lom  

Již nepoužívaný, ale zcela technizovaný kamenný lom na prahu města byl restaurován jako „selanka“. Mlýnská kola, vytesaná se Selbské 

žuly, sloužila k drcení živce a křemene, velmi žádané suroviny při výrobě porcelánu.   

Nedaleko kamenolomu se nachází uhlířství Häuselloh. Každoročně se zde konají uhlířské slavnosti, vždy v druhém týdnu Svatodušních 

prázdnin.   

  

Europäische Natur- und Kulturlandschaft Häuselloh e.V.  

www.enklselb.com  

  

7  

Technická památka Massemühle    

C. M. Hutschenreuther zřídil v roce 1814 nedaleko Sommerhau nad Ohří odloučenou přípravnu porcelánové hmoty (Massemühle), která 

ovšem patřila k Hohenbergské továrně. Tato přípravna sloužila k výrobě porcelánové hmoty, která byla následně kyvadlovým způsobem 

za pomoci 8 koňských spřežení dopravována do továrny, nacházející se 1km do kopce od přípravny.  V bezprostřední blízkosti této 

technické památky se nachází prázdninový dvůr, přímo u řeky Ohře.   

  



 

 

Ferienhof Massemühle  

Sommerhau 16, 95691 Hohenberg Tel. 

09233/4967  

www.ferienhof-massemühle.de  

  

8  

Hrad Hohenberg 

Počátkem 19. století zde byl položen základní kámen porcelánového průmyslu v severním Bavorsku. 

V roce 1814 založil  C M. Hutschenreuther malírnu porcelánu, ze které se později, v roce 1822 stala 

továrna na porcelán. V současnosti zde sídlí Centrum vzdělávání a setkání, mládežnická ubytovna a 

hostinec. Z hradní věže se nabízí nádherný výhled až do českého Chebska. Nedaleko hradní pevnosti se 

nachází pramen Caroline. Voda z léčivého kyselého pramene je mimořádným chuťovým zážitkem.   

  

Hrad Hohenberg  

GUT DRAUF mládežnická ubytovna 

Burg 1, 95691 Hohenberg a. d. Eger  

Tel. 09233/77260  

www.burghohenberg.de  

  

9  

Porzellanikon – Státní muzeum porcelánu, Hohenberg nad Ohří 

Muzeum, zaměřené především na německý porcelán 19. a 20. století, prezentuje nejen velké množství dekoračních předmětů, 

postaviček, uměleckých děl, ale i hotelový porcelán.   

Další zajímavé nabídky: dny odborných posudků a muzejně-pedagogické programy.   

  

Kontakt  

Schirndinger Str. 48, 95691 Hohenberg a. d. Eger  

Tel. 09233/772211  

www.porzellanikon.org  

  

Otevírací doba: Út - Ne | 10 – 17 hodin  

  

10  

Pamětní kámen Hutschenreuther 

Kámen se nachází asi 900 m od lesního hostince Steinhaus (G) na Steinbergu, na konci dubové aleje.  

 

Zastávka & Občerstvení  

A  

Rosenthal Casino  

Hotel & Restaurant  

Kasinostr. 3, 95100 Selb 

Tel. 09287/8050 

www.rosenthal-casino.de  

 B  

Kavárna Cortina  

Marktplatz 12, 95100 Selb  

Tel. 09287/2128  

 C  

Hotel Haus Silberbach  

Sommerhauer Str. 1-5, 95100 Selb  

(obec Silberbach)  

Tel. 09287/96820  

www.haus-silberbach.de  

  

D  

Hotel a restaurace Zum Weissen Lamm  

Selber Str. 1, 95691 Hohenberg a. d. Eger  

Tel. 09233/9480 www.zumweissenlamm.de E  

Lesní restaurace  Steinhaus  

Steinhaus 1, 95707 Thiersheim  

Tel. 09233/2366 od. 1633  

Otevírací doba: denně, od  14 hodin, út zavřeno & skupiny dle 

domluvě  

www.steinhaus-gasthaus.de  

  

F  

Kavárna – penzion  Egerstau  

Egerweg 40-41, 95691Hohenberg a. d. Eger (obec Neuhaus)  

Tel. 09233/3669 www.pension-egerstau.de 
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