
Čtyři dny
v Braniborsku

Text a foto: Markéta Foktová / Německo

Braniborsko je tak blízko, a přitom je 
neprozkoumané. Spousta lidí jede na prodloužený 
víkend třeba ke Gardskému jezeru nebo do Paříže, 

a přitom jen pár hodin od Prahy je spousta 
příležitostí pro skvělé zážitky. A to i teď, v zimě.
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J
ako základnu pro naše výletování 
jsme si vybrali městečko Beelitz. 
Nechtěli jsme trávit zbytečně 
dlouhý čas přejezdy a odtud se 
do půl hodinky jízdy autem dosta-

nete na spoustu zajímavých míst, včetně 
Postupimi. Není čas ztrácet čas, a proto 
jsme využili už samotnou cestu sem, a než 
jsme dojeli do našeho cíle, zastavili jsme 
se ještě v největším skanzenu v regionu, 
tedy v malebné vesničce Spreewald-Lehde. 
I když zrovna pršelo, neodradilo nás to 
od toho, abychom se nechali dopravit 
do vesničky z poloviny devatenáctého 
století hezky stylově loďkou s převozní-
kem. I když zrovna nepálí slunce, jede se 
díky teplé dece pod zadkem i na kolenou 
pohodlně. 

Jízda tak trochu připomínala projížďku 
gondolou. Vesnička Lédy leží celá na vodě 
a napočítáte tu jen asi sto padesát obyva-
tel. Romantikou si ale nezadá se slavnými 
Benátkami. Po vodě stejně jako v Itálii 
funguje veškerý servis. Jediná poštovní 
doručovatelka nejezdí na motorce, jak jsme 
zvyklí z českých vísek, ale vlastní žlutou 
loďkou, a stejně fungují popeláři či hasiči. 

konečně vydrápat až do posledního patra 
a ocitne se blíže k nebi. Tady, v Baum und 
Zeit Beelitz-Heilstättenu, mají podob-
nou atrakci, ale přesto velmi rozdílnou. 
Jedinečný zážitek si vychutnáte jak na ze-
mi, tak při procházce ve čtyřiceti metrech, 
kde jinak už létají jen ptáci. Vyhlídková 
lávka byla totiž vybudovaná mezi ruinami 
bývalého největšího plicního sanatoria 
v berlínské oblasti. Díky komentovaným 
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V samotném skanzenu pak stojí jedenáct 
zemědělských a obytných budov, které věrně 
dokumentují tradiční život Lužických Srbů.

Slušivá tuberkulóza a hlava v oblacích
Kdo se prošel stezkou v korunách stromů 
na Lipně nebo na Dolní Moravě, ví, jak 
nádherný pohled do krajiny se otevře, když 
se člověku po namáhavém výšlapu podaří 

prohlídkám zjistíte, jakými unikátními vy-
moženostmi se i přes drsný život zdejších 
tuberkulózních pacientů mohl tento nemoc-
niční komplex už před sto lety pochlubit.

Prostor, který na první pohled působí 
téměř až nekonečně, je ve skutečnosti přes-
ná polovina celkové rozlohy nemocnice. 
Nacházíte se totiž v ženské části sanatoria. 
Ta mužská byla vybudovaná ve stejném 
rozsahu, jen zrcadlově obráceně na druhé 

Rybaření bylo dříve 
v Lehde hlavním zdrojem 
příjmů

V Alexandrowce vypadají 
všechny domky jako 
z pohádky

Alpský dům, který 
vyhořel v roce 1945

Přístup 
k rozhledně je 
i bezbariérový 
výtahem

 Za dobrého 
počasí vidíte  
až do Berlína
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straně pozemku. Tou dobou byla tuber-
kulóza v Německu tak běžné onemocnění 
jako třeba rýma dnes. Nakažený byl každý 
druhý člověk a každý třetí na ni zemřel. 
Paradoxem je, že byla považovaná za ro-
mantickou, až módní nemoc. Nakažení 
lidé totiž byli bledí, štíhlí a měli lesklé 
oči, což mohlo dokonce působit až sexy 
dojmem.

Život zde nebyl žádný med, i když 
v porovnání s lidmi, kteří neměli šanci se 
tady léčit, si tu pacienti žili velmi dobře. 
Panovala tu přísná pravidla, která když 
porušili, byli nemilosrdně posláni domů. 
K léčebným metodám patřila pravidelná 
kvalitní strava, pobyt na čerstvém vzdu-
chu a absolutní klid, což procházky třetím 
největším parkem v Braniborsku hned 
po Sanssouci v Postupimi a parku Pückler 
v Chotěbuzi zcela splňovaly. Vařili tu 
vskutku dobře, což matkám rvalo srdce. 
Věděly, že jejich děti doma často hlado-
vějí. Snažily se jim schovat nějaké jídlo. 

napětí a silnou atmosféru. Točily se tu 
hollywoodské trháky, jako třeba Pianista 
či válečný film Valkýra. Pro natáčení vi-
deoklipu k písni My Heart Burns si zdejší 
prostory zvolila dokonce i metalová skupi-
na Rammstein.

postupim plná překvapení
Být tak malý kousek od Postupimi a ales-
poň na jeden den se sem nepodívat by byl 
hřích. Zvláště pak, když se zároveň v ten-
týž okamžik, alespoň částečně, přenesete 
do Nizozemska či na ruský venkov z doby 
carů. Skvělé je, že obě čtvrti máte na jed-
né tramvajové lince 92. První navštivte 

Když se toho ale domákl dozor v jídelně, 
mohla to být jízdenka domů.

Zašlou slávu ztraceného místa dnes už 
připomíná máloco. V budovách, kde dříve 
stála pošta, fungoval řezník nebo pekař, 
dnes rostou stromy a i opuštěný kostel 
zeje prázdnotou. Na to, že zde byla zbudo-
vaná vůbec první elektrárna, první kinosál 
či první myčka na nádobí v Německu, 
se už také zapomnělo. Kdo ale na tohle 
magické místo plné hry světla a stínů ne-
zapomněl, jsou filmaři. Prostory jsou totiž 
ideální kulisou pro snímky, jež vyžadují 

ruskou kolonii Alexandrowku, která se 
skládá ze dvanácti dřevěných domků. 
Postavená byla roku 1826 podle vesnice 
Glosovo nedaleko Petrohradu. Vybudovat 
ji nechal král Fridrich Vilém III. na po-
čest svého blízkého přítele, ruského cara 
Alexandra I.

Svůj domov zde našlo posledních dva-
náct členů původního ruského sboru, který 
založil sám král ze zajatců Prvního prus-
kého strážního pluku, jenž bojoval v na-
poleonských válkách. Ke každému domku 
patřila rozsáhlá zahrada s ovocnými stro-
my a kráva k tomu. Dodnes jsou všechny 
domky obydlené a na jejich průčelích si 
můžete všimnout jmen jejich majitelů sto 
osmdesát let zpátky. Pouze jedna z rodin, 
která zde dnes žije, může sledovat své 
kořeny zpět až k jednomu z dvanácti pů-
vodních Rusů.

Adventní čas v Postupimi je plný netradičních 
zážitků, které si můžete vychutnat:

 Muzeum Alexandrowka – 28. a 29. 12. 2019 
od 15.00 do 18.00 hod. v zahradě muzea 
můžete ochutnat boršč a svařené víno. Vstup 
je zdarma.

 Historický vánoční trh v centru Postupimi – 
otevřený až do 29. 12. 2019.

 romantickou vánoční vesnici na panství 
Bornstedt – přístupná do 22. 12. 2019.

Vánoce V PostuPimi
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 Zámek Sanssouci je pětihvězdičková 
památka ze seznamu UNESCO a letní sídlo 
krále Fridricha II. Velikého

 einsteinovu věž, která se budovala 
za účelem ověření teorie relativity a byla 
postavená ve stylu Bauhaus.

 V Muzeu Barberiny můžete obdivovat 
originály zátiší van Gogha.

 kostel sv. Mikuláše najdete 
na Staroměstském náměstí naproti 
Staroměstské radnici. Před kostelem stojí obří 
obelisk. 

 Českou čtvrť Weberviertel s pomníkem 
J. A. Komenského, kde se usazovali čeští 
protestantští emigranti.

co ještě naVštíVit  
V PostuPimi

Mezi 17 500 raněnými 
z první světové války, kteří 
se tu léčili, byl i Adolf Hitler.

Kostel svatého 
Mikuláše je 
dominantou Postupimi

Těžko uvěřit, že zde 
bývala chirurgie
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Jen dvě zastávky odsud směrem do cen-
tra se nachází holandská čtvrť, v níž si bu-
dete připadat jako uprostřed Amsterodamu. 
Tuhle malebnou část Postupimi tvoří sto 
třicet čtyři domy postavené z červených 
cihel, bez omítky, s bílými spárami a sa-
mozřejmě s velkými prosklenými okny 
bez záclon. Pojmenovaná je podle holand-
ských řemeslníků a tvoří největší sbírku 
domů v holandském stylu v Evropě mimo 
Nizozemsko. Když procházíte po dláž-
děných uličkách kolem štítových domů, 
podívejte se po adrese Bassinplatz č. 10, 
na které bydlel Mozart. Dnes tu najdete 
nejrůznější butiky, kavárny a obchůdky se 
starožitnostmi.

Jako v Hollywoodu
Sny jsou od toho, aby se žily. Tímto heslem 
se řídí největší filmové ateliéry v Evropě 
ve čtvrti Babelsberg v Postupimi. Za svou 
více než stoletou historii zakusily všechny 
problémy světa, které si jen umíte předsta-
vit – válku, komunistickou éru NDR i něko-
lik krizí, jež je málem přivedly ke krachu. 
Zdejší tvůrci však nikdy nepřestali věřit 
a s bohémským elánem se ze všech nesnází 

dostali. Díky tomu si dnes každý může 
projít jejich ateliéry, nechat si od maskérů 
na obličej vymalovat tržné rány, zhlédnout 
pyrotechnickou show plnou kaskadérských 
kousků a ohně a na vlastní oči vidět kulisy 
ze známých filmů.

Kdo by se snad rozhodl studovat film, 
vřele doporučuji jít sem na exkurzi. Od A až 
do Zet vám tu vysvětlí vše o filmařském 
kumštu. Jak se tvoří storyboard, jak na tri-
ky či ruchy a jak správně připravit kulisy. 
Jestli se jedním z vašich kultovních filmů 
z dětství stal Nekonečný příběh, zajásáte. 
Konečně se totiž potkáte s jeho hlavními 
hrdiny. Filmpark Babelsberg je domovem 
jak Kamenožrouta, tak létajícího psa Falka. 
Zalétat si na něm můžete úplně stejně 
jako Átrej či Bastián. Mimochodem, zdejší 
studia také mají lví podíl na poslední sérii 
Charlieho andílků. 

 Baum und Zeit Baumkronenpfad Beelitz-
-Heilstätten – prosinec, leden, únor otevřeno 
o víkendu vždy od 10.00 do 16.00 hod. 
Rodinné vstupné je 28 eur.

 Až budete v Lübennau, ochutnejte 
nakládané okurky, typické pro tento region. 
Můžete si vybrat asi z osmi variant od chilli 
příchutě přes česnekovou, hořčičnou až 
po klasickou kořeněnou.

 Na zpáteční cestě se zastavte vykoupat 
v termálních lázních Steintherme v Bad 
Belzigu se slanou vodou, kde si budete 
připadat jak u Mrtvého moře. Než se půjdete 
smočit, udělejte si procházku k místnímu 
hradu. 

 Za prohlídku stojí einsteinovo letní sídlo 
v Caputhu.

 Na jaře se musíte vydat do ovocného 
a zeleninového ráje do Spargelhofu 
kleistow. Čekají vás tu chřestové hody nebo 
samosběr borůvek a jahod. Na podzim zase 
dýňové orgie, včetně soutěže o největší dýni.

Dobré VěDět
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Markéta 
Foktová
Novinářka 
a organizátorka 
všeho druhu. Jezdí 
všude tam, kde je 
krásná příroda, 
zachované tradice, 
kde už trochu 
hlodal zub času 
a kde žijí fajn lidé. 
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Oslavte Silvestra mezi 
filmovými kulisami

v Babelsbergu si užijete 
zábavu v jedinečném 
filmovém prostředí.

Natáčel se tu i legendární 
Nekonečný příběh


