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Před více než 800 lety Krušnohorci odhalili, že jejich půda je velmi
bohatá na rudu, a snažili se tento vzácný poklad dobýt. Tak vzniklo
nespočet štol a šachet, hamry a hutě. Postupně se vyvinul moderní
průmyslový region, jehož rozmach přilákal tisíce lidí. Díky tomuto
novému bohatství byla zakládána skvostná města, například Marienberg
– toto město vzniklo na čtvercovém půdorysu jako zcela pravidelné
město. Hornictví určovalo po dlouhou dobu tempo rozvoje. Z něj se
vyvinula vánoční tradice a tradice řemesel Krušných hor, stejně jako
zvyky a obyčeje, které jsou zde dodnes živé.
Svědci různých hornických epoch jsou seřazeny jako perly na
pomyslném náhrdelníku – podél Sasko-České STŘÍBRNÉ STEZKY.
Tato stará obchodní stezka vede ze Zwickau až do Drážďan, na svých
275 kilometrech působivě znázorňuje, jak tehdy musel vypadat všední
den. Dokonce i dnes se odráží životy horníků v každoročních průvodech
horníků. Na cestu za objevením Vás zve téměř 30 prohlídkových dolů,
historická hornická města se svými nádhernými halovými kostely a četné
množství hornických památek.
Tyto velkolepé kulturní poklady podtrhují současné bohatství Krušných
hor: Dóm ve Freibergu, Kostel sv. Anny v Annabergu-Buchholzi a kostel
sv. Wolfganga ve Schneebergu se řadí jako kostely horníků
k nejvýznamnějším kulturním památkám v Německu. Sbírka Terra
Mineralia na zámku Freudenstein prezentuje více než 3500 minerálů,
drakokamů a meteoritů z míst po celém světě a zážitkové muzeum
„Manufaktura snů“ představuje více než 1000 sběratelských kousků
krušnohorského lidového umění ze čtyř století.
Silbermannovy varhany v Dómu ve Freibergu, muzeum Gottfrieda
Silbermanna na zámku Frauenstein a Silbermannovy dny připomínají
tohoto nejvýznamnějšího barokního stavitele varhan Johanna Gottfrieda
Silbermanna. Dům Roberta Schumanna ve Zwickau nebo festival
Roberta Schumanna dávají nahlédnout do života tohoto slavného
skladatele. Koncerty „artmontan“ nabízí jedinečný hudební zážitek
na výjimečných místech na zemi i v podzemí.
Poklady hornictví a velké kulturní akce – to vše dělá z Krušných hor
jeden z nejbohatších regionů Německa.

