Informace o městě Pegnitz
Vznik města
Město Pegnitz vzniklo ze dvou různých osad : v roce 1119 poprvé v listinách doložené vesnice na
„Begenze“ , také nazývané „Altenstadt“, a města, které bylo v letech 1347-1357 založeno zemským
hrabětem z Leuchtenberga, z důvodu výhodné obranné pozice, skutečné obce Pegnitz. Až v roce 1876
byly obě části obce spojeny.
Od roku 1357 patřilo město Pegnitz k českému království , na což ještě dnes připomíná jméno hradu
„Böhemstein“, který byl zničen říšským městem Norimberk v roce 1553. Hrad se nacházel na 544m
vysokém kopci „Schloßberg“.
V roce 1402 zastavil Václav, syn císaře Karla IV., Pegnitz Janu III., hraběti z Norimberka. Protože česká
koruna nebyla schopna zástavu vyplatit, zůstalo město postaletí hraběcím majetkem. Roku 1792 patřilo
město Pegnitz k Prusku, 18 let později k Bavorsku .
Pegnitz neměl k tomuto datu ani 1000 obyvatel, ti nacházeli na neůrodné půdě okolo města skromné
živobytí.
Až otevřením vlakové tratě Nürberg-Bayreuth (1877) došlo k citelnému oživení hospodářství.

Pegnitz dnes
Dnes je Pegnitz nákupním střediskem a taktéž střediskem volného času s přibližně 15 000 obyvateli.
Uprostřed nedotčené přírody , někdy půvabné , někdy ale také trpké krásy, stojí za to tuto krásu
v každém ročním období objevovat. Státem uznané rekreační středisko Pegnitz je východní vstupní
branou do franckého Švýcarska. Sotva jiná oblast spojuje na malém prostoru takové protiklady:
markantní skály, vinoucí se údolí, kvetoucí ovocné sady a tajemné jeskyně.
Chcete vaši dovolenou raději sportovně prožít? Nabízí se vám rozmanité možnosti využití času: plavání
ve vyhřívaném bazénu, tenis,rybaření,cykloturistika ( nabídku cyklotras najdete na turistických
informacích ), chození po výborně vyznačených turistických stezkách ( průvodce a turistické k dostání
taktéž v turistických informacích ). Nebo tůra na horském kole ?
Navštivte ale také naše pamětihodnosti, jako středověkou radnici (1347), Zaußenmühle (1450) kde
pramení řeka Pegnitz, Schloßberg s vyhlídkovou věží, vápencovou oblast Wasserberg, taktéž naše
atraktivní naučné stezky.
V hostincích vás rozmazlí chutná francká kuchyně a vynikající pivní speziality z místních pivovarů.
Ať chcete vaši dovolenou prožít jakkoliv, sportovně nebo odpočinkově a nerušeně, ve městě Pegnitz
najdete vždy to pravé.
Všestranný kulturní programm, např. letní konzerty, Pegnitzer Brettl, Open-Air akce na Schloßberg,
posvícení atd. nabízí rozmanitost a uvonění.

