Život a práce
Ke kraji Fulda patří 23 měst a obcí celkem s 220 000 obyvatel. Časopis Focus zvolil Fuldu ve své studii za oblast
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Oblast Fulda
Vysoká kvalita života a silná ekonomika
Mnoho lidí si s oblastí Fulda spojuje Fuldský dóm
nebo horu Wasserkuppe, která je se svými 950 metry
nejvyšším vrcholkem pohoří Rhön a současně i spolkové
země Hesensko. Země otevřených dálek a barokní město

Lidé z fuldské oblasti žijí a pracují tam, kam ostatní jezdí
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nabídku a nabídku služeb města Fulda a jeho ústřední

ústřední poloze činí oblast nezaměnitelnou. Sotva tak
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polohu s příznivými dopravními návaznostmi. Zde jsou

překvapí, že posluchači hesenského rozhlasu zvolili
město Fulda v roce 2012 „nejhezčím městem Hesenska“.

vztahy ještě v pořádku. Zde se známe. Zde se vyplácí žít
a pracovat.
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ochutnávku získáte na internetu, nejen virtuální, ale
můžete se jí i dotknout a vychutnat si ji. Fuldský balíček,
„kulturního velvyslance oblasti“, si můžete objednat
přímo v našem online shopu. A kdo by se chtěl ucházet
o zaměstnání v oblasti Fulda si zde může objednat
informační balíček zdarma. Určitě se do něj podívejte.
Další informace: www.region-fulda.de;
www.fulda.de; www.landkreis-fulda.de; www.rhoen.de
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Příroda a kultura
Oblastní centrum Fulda
Srdcem oblasti Fulda je barokní město Fulda s více
než 65 000 obyvatel, v městské oblasti pak žije přes

Ústřední poloha

Silná ekonomika

110 000 obyvatel. Oblastní centrum Fulda je správním a

Kraj Fulda leží v trojúhelníku tří zemí – Hesenska,

Ačkoliv se oblast Fulda propaguje spíše svou

obchodním centrem pro okruh 50 kilometrů. Biskupské

Bavorska a Durynska – a těží zvláště ze své blízkosti k

krajinou, dojíždí se tam za prací. Denně dojíždí přes

město bylo založeno již v roce 774 našeho letopočtu a

oblasti Rýna a Mohanu. Po dálnici A 66 nebo s ICE je to

20 000 externích pracovníků na pracovní místa v kraji

přechovává ve svém symbolu – dómu – hrobku svatého

pouhá hodina na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem.

Fulda, zatímco jich vyjíždí cca 14 000. Více než 88 000 pra-

Bonifáce, apoštola Němců. Vždy na podzim zde zasedá

Od znovusjednocení plní město Fulda i funkci dopravního

covních míst s povinným sociálním pojištěním poskytuje

Německá biskupská konference. Mimoto je Fulda i sídlem

mostu z nových spolkových zemí do oblasti Frankfurtu

21 000 podnikatelů a pracovníků na volné noze. Již po

Německého evangelického kongresu. Fuldské staré město

nad Mohanem a současně je navázána hustou sítí sjezdů

mnoho let vykazuje oblast nejnižší podíl nezaměstnaných

vzniklo podle vzoru barokní čtvrti, jedné z největších svého

na severojižní magistrálu A 7. Důležitou výhodou je statut

ze všech okrsků pracovního úřadu v Hesensku. Současně

druhu v Německu, která se stala žádaným cílem jak

města Fulda jako dopravního uzlu ICE. S ICE jsou Berlín,

podniky vytvářejí tolik, jako v žádné jiné části země

tuzemské, tak mezinárodní turistiky. Celostátní význam

Hamburk, Mnichov, Stuttgart nebo Kolín dosažitelné

Hesensko. Klíčem k úspěchu fuldské ekonomiky je

má i Fuldské hudební léto se světovými inscenacemi jako

zhruba tříhodinovou jízdou. Ještě k ústřední poloze: město

středostavovská kultura. Je jen docela málo podniků s

Fulda je správním a obchodním centrem pro spádovou

více než 1000 zaměstnanců. Většinu pracovních míst

a hospod. Ta se těší obzvláštní popularitě u 8000 studentů

2:58 h Identifikátor spádovosti
oblast se zhruba 400 000 obyvateli.

zajišťují rodinné podniky řízené majiteli. Těžištěm jsou

na Vysoké škole Fulda. Se svou kapacitou až 5000 návštěv-

města důležitý pro obchod činil roce 2010 kolem 209,4

odvětví dodávek pro automobilní průmysl, výroba strojů

níků disponuje Fulda výkonným kongresovým centrem.
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a zařízení, ale rostoucí měrou i sektor služeb, zvláště

I lékařská péče je prvotřídní. Klinika Fulda je svým

pokud jde o pořádání konferencí, wellness a zdraví.

vybavením a velikostí pátou univerzitní klinikou Hesenska.
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„Papežka“ nebo „Medicus“. Legendární je i hustota krčem

Jen ve vzdálenosti půlhodinové jízdy autem od Fuldy se
nachází Rhön, země otevřených dálek, již Unesco poctilo
titulem biosférická rezervace.
Mnohým je známo, že na hoře Wasserkuppe stála před
100 lety váha pro plachtění. Přesto jen málokdo ví, že zde je
jediné místo severně od Alp, kde lze provozovat snowkiting.
Oblast se vůbec vyznačuje velmi vysokou volnočasovou
a kulturní hodnotou. Sportovní nadšenci zde najdou
Milseburgtunnel, který je nejdelším cyklistickým tunelem v
Německu, anebo mohou jet po kuželkové cestě pro cyklisty
z města Haunestadt Hünsfeld do sousední spolkové země
Durynsko. K příslovečně dobrému vzduchu se oblasti řadí
i zdravé jídlo, které chutná nejen domácím a turistům.
Specializovaný obchod s potravinami tegut … exportuje
tento kus fuldské kvality života do okruhu dobrých 100 kilometrů. Už byl za své zdravé potraviny několikrát celostátně
vyznamenán. Příslovečná kvalita života je odpovědná i za
to – spolu s dobrými základními ekonomickými daty – že
oblast Fulda dobře zvládá demografickou proměnu. Počet
obyvatel je dlouhodobě stabilní a kladné jsou i předpovědi
pro budoucnost.

