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Cyklistika & jízda na horských kolech
Ať již romanticky říčními údolími po velkých cyklistických stezkách jako
Muldentalradweg (Cyklistická stezka údolím řeky Muldy),
Zschopautalradweg (Cyklistická stezka údolím řeky Zschopau) nebo
Flöhatalradweg (Cyklistická stezka údolím řeky Flöha) či s mírným
stoupáním na hřeben Krušných hor, ať jako náročný sportovec nebo na
rodinném výletě – při jízdě na kole si v Krušných horách užijete vždy
hodně zábavy. O nevšední zážitky se podél cest postará nedotčená
příroda, nádherná panorámata, malebná horní města, romantické mlýny,
muzea, kostely a přehrady. Nezáleží na tom, zda pojedete na
trekkingovém, závodním nebo elektrickém kole – nebo se dokonce
rozhodnete pro kombinaci jízdy na kole a vlakem a cesty pěšky: Pro
všechny stupně náročnosti je tu vhodná nabídka.
Rovněž pro příznivce horských kol představují Krušné hory díky
povlovnému stoupání a mírným svahům a mnoha lesním a pěším
stezkám opravdový ráj, navíc je tu kolébka německého mountainbikingu:
V roce 1993 se v Seiffenu pořádal první Maraton na horských kolech
v Německu. Dnes je Krušnohorský cyklistický maraton (Erzgebirgs-BikeMarathon = EBM) s více než 1.000 účastníky ročně kultovní záležitostí.
Tip: V Seiffenu začíná příhraniční cyklistická stezka pro mountainbiking.
Přes 32 kilometrů vede okružní trasa bez velkých převýšení přes
Deutschneudorf a českou Lesnou zase zpět do Seiffenu. Mountainbikera
tady čeká technicky jednoduchá cesta pro střední kondici, která slibuje
mezikulturní výměnu ve sportovním duchu.
Divadlo
V malebných kulisách Krušných hor nabízejí dvě kamenná divadla a
jedno velké divadlo v přírodě pestré kulturní vyžití v regionu – od
koncertů a činohry po operu, balet a loutkové divadlo. Ve Freibergu,
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domovském městě Středosaského divadla Freiberg/Döbeln, byla v roce
1800 uvedena premiéra první opery Carla Marii von Webera, „Lesní
panna“. Freiberské divadlo je od roku 1791 v majetku města, a proto
údajně nejstarší hrající městské divadlo s vlastním souborem na světě.
Dvoužánrové Divadlo Eduarda von Wintersteina v Annabergu (otevřené
od roku 1893) zajišťuje kulturu v regionu společně s Krušnohorskou
filharmonií Aue. V srdci oblasti s neobvyklými skalními útvary
(Greifensteine) se během letních měsíců pořádají na působivém skalním
jevišti operety, muzikály a hudební pohádky.
Tip: Lesní scéna Schwarzenberg je se svými zhruba 15.000 míst
v žulovém kamenolomu největším divadlem v přírodě v Sasku. Hvězdy
jako Peter Maffay, Herbert Grönemeyer nebo Joe Cocker vystupovaly
v tomto divadle pod širým nebem již před tisíci diváků.
Dovolená na venkově
Kvetoucí louky a vonící bylinky, stylové hostince a projížďky na koních
se spoustou zážitků – to vše s celou rodinou: Při dovolené na venkově si
opravdu odpočinete v souladu s přírodou. Nevšedním zážitkem je cesta
za bylinkami napříč Krušnými horami, s odbočkami v muzeích,
zahradách a u přímých prodejců, u kterých můžete vzácné bylinky
ochutnat.
Tip: Ve vesnickém skanzenu Gahlenz, památkově chráněném
trojstranném dvoře, předávají pracovní nářadí a zařízení obytných
místností návštěvníkům živou představu o zemědělství, řemeslech a
životě na vesnici v době od 19. do poloviny 20. století. Patří k tomu i
zahrádka, takzvaná „Kretzgärtl“ (Kretz = staroněm. bylina, gärtl =
zahrádka), ve které selka pěstovala květiny, zeleninu, bobulovité ovoce
a bylinky. U příležitosti dožínek v září nabízí muzeum bylinkový ocet
z vlastní výroby.
ErzgebirgsCard
Užijte si výhodně rozmanitost Krušných hor – s kartou ErzgebirgsCard.
Její majitelé získají volný vstup do zhruba 100 zařízení a okolo
30 atraktivních slev v celém Krušnohoří. ErzgebirgsCard platí po dobu
platnosti jako jízdenka na všech autobusových a tramvajových linkách a
ve vlacích příměstské dopravy v oblasti Dopravního svazu středního
Saska. V „Pravých krušnohorských hostincích“ poskytují různé slevy ve
spojení s návštěvou restaurace.
ErzgebirgsCard platí 48 hodin nebo 4 volně volitelné dny v rámci
kalendářního roku. Při koupi ErzgebirgsCard obdržíte zdarma Průvodce
volnočasovými aktivitami v Krušných horách. ErzgebirgsCard můžete
zakoupit v zařízeních účastnících se projektu, ve všech zapojených
turistických informačních střediscích a kancelářích, jakož i přímo na
našich stránkách.

Fichtelberg
Ať již vás přitahují prudké svahy, rozsáhlá síť běžkařských tratí nebo
sportovní snowkiting a jízda v U-rampě (half-pipe) – Fichtelberg je
jedním z nejvýznamnějších středisek zimních sportů v Německu a se
svými 1 215 metry nad mořem nejvyšším bodem východního Německa.
Od listopadu do března je zpravidla v provozu deset lyžařských
sjezdovek o celkové délce přes 15 kilometrů, tři dvojité lyžařské vleky,
jedna čtyřsedačková a jedna velkokabinová lanovka. V letním období je
Fichtelberg jedním z mnoha zajímavých cílů pro pěší turisty v Krušných
horách, které patří k nejkrásnějším regionům pěší turistiky v Německu.
Tip: Nejlepší a nejhezčí způsob jak se dopravit na vrchol Fichtelbergu je
cesta nejstarší visutou lanovou dráhou v Německu, vedoucí na
Fichtelberg z Oberwiesenthalu. Od roku 1924 jezdí tato lanovka denně
nahoru tam, odkud je nejkrásnější výhled na Krušné hory. Ale také jízda
Fichtelberskou drahou, jednou ze čtyř úzkorozchodných železnic, které
jsou ještě dnes v Krušných horách v provozu, je zážitek.
Historie
Krušné hory – přirozená hranice mezi Saskem a Českem – jsou staré
300 milionů let – a v Evropě jedinečné. Charakter tohoto
východoněmeckého středně vysokého pohoří určovala především
hornická kultura. Jeho německý název (Erzgebirge = Rudné hory)
souvisí s objevem velkých rudných nalezišť. Již v roce 1168 zde horníci
kutali první stříbro. Těžil se tu také cín a černé uhlí. Po roce 1471 začala
kolem Schneebergu „stříbrná horečka“, tzv. „velký křik hor“ (= „große
Berggeschrey“), což vedlo k rozkvětu krušnohorského hornictví. Nikde
v Německu není dnes tolik zachovalých předmětů a tolik stavebních a
uměleckých památek souvisejících s hornictvím středověku a
nastupujícího novověku jako v Krušných horách.
Po úpadku hornictví se novými zdroji obživy stala umělecká řemesla
založená na práci se dřevem, paličkování krajek a výroba prýmků.
Rovněž hodinářství se v Krušnohoří zabydlelo. Kromě toho je region od
té doby, co August Horch v roce 1904 sestrojením svých prvních vozidel
ve Zwickau položil základy německého automobilového průmyslu, úzce
spojen s názvy jako Audi, DKW, Wanderer, Auto Union, Barkas,
Trabant. Po roce 1945 získala na významu těžba uranu. Od roku 1991
provádí společnost Wismut GmbH sanaci problematických a opuštěných
uranových dolů, které byly mezitím i zčásti zpřístupněny turistům.
Nesčetné hrady a zámky evokují návštěvníkům dobu vlády saských
šlechtických rodů.
Hornictví
Hornictvím to všechno začalo: Když obyvatelé Krušnohoří před více než
800 lety objevili, že jejich země je bohatá na suroviny, začaly vznikat
nesčetné štoly a šachty, hamry a tavicí hutě. V průběhu "stříbrné
horečky" – takzvaného „křiku hor“ (Berggeschrey) – se z Krušnohoří

postupně stal moderní průmyslový region, jehož volání následovaly
tisíce lidí. Hornictví určovalo velmi dlouho charakter kraje. Dalo
vzniknout tradici Vánoc, krušnohorským řemeslům, jakož i zvykům a
obyčejům, které jsou dodnes živé. Se svědky různých hornických epoch
je dnes možné se seznámit především podél sasko-české STŘÍBRNÉ
STEZKY (SILBERSTRASSE). Téměř 30 návštěvních dolů a ročně okolo
20 hornických přehlídek nám zprostředkovává představu o životě
horníků. K objevování zvou návštěvníky také historická horní města se
svými velkolepými síňovými kostely a četné hornické památky. Dnes se
Krušnohoří jakožto „Horský region Krušnohoří“ snaží získat titul
„Světové kulturní dědictví UNESCO“.
Tip: Každý rok v červenci připomíná Den boje horníků v Schneebergu
jednu z prvních stávek za mzdy vůbec. V roce 1496 měla být horníkům
zkrácena týdenní mzda o jeden groš a schneeberští horníci se rozhodli
za tento groš bojovat. Při tom se nenechali zastrašit ani ozbrojenci
v brnění a dokázali své požadavky prosadit.
Hračky
U ponků přejíždějí cvičené ruce jemnými štětci po tělech dřevěných
koníků. Bílé oči a hnědý ocas – každý detail je proveden rukou stejně
jako samotná zvířata. Jsou vyřezávána z dřevěného kruhu. Tato
technika se nazývá vykružování dřevěných kruhů. Je podobně jako
vyřezávání stromků z hoblin jednou z těch metod obrábění dřeva, které
existují jen v Krušnohoří. Ještě dnes je toto nezaměnitelné umělecké
řemeslo provozováno především v „hračkářské vesnici“ Seiffen a lze ho
obdivovat na mnoha místech. Ostatně škola pro řezbáře vyrábějící
dřevěné hračky existuje dnes již jen v Krušnohoří a nikde jinde na světě.
Tip: Ten, kdo by chtěl vidět, jak tradiční ručně vyráběné hračky vznikají,
může navštívit jednu z předváděcích dílen nebo hračkářský region
kolem Seiffenu a Olberhau.
Hřebenová cesta
Prostě jednou úplně vypnout, pozorovat zvířata, užívat si nedotčenou
přírodu a překrásnou krajinu: Pod mottem „Raději jezevec než burzovní
index Dax“ zve hřebenová cesta Krušnohoří-Vogtland k sportovním
výletům. Třemi spolkovými zeměmi, čtyřmi destinacemi pro dovolenou a
s možnými odbočkami do Česka vede pěší turistická trasa v délce téměř
290 km z obce Altenberg-Geising ve východním Krušnohoří přes
Vogtland do Blankensteinu v Durynsku. Ten, kdo chce, může se vydat
ještě dál, po trasách Rennsteig, Frankenweg a Fränkischer Gebirgsweg.
Hřebenová cesta je první certifikovaná pěší turistická trasa v Sasku,
která překračuje hranice regionů. Patří již teď k vybraným 12 nejlepším
stezkám Německa.
Více na adrese: http://www.kammweg.de

Hudební poklady
Hned dva slavní umělci jsou nerozlučně spojeni s Krušnohořím: Robert
Schumann, který se v roce 1810 narodil ve Zwickau, a Gottfried
Silbermann (1683 - 1753), který měl ve Freibergu svou dílnu.
„V Krušných horách můžete slyšet stříbro. Ušlechtilé, jasné, zářivé tóny
– typické pro varhany Gottfrieda Silbermanna,“ tak básnil Albrecht Koch,
ředitel chrámové hudby ve freiberském dómu, o významném německém
staviteli varhan, jehož život a dílo je úzce spojeno s barokní hudební
kulturou. Ještě dnes existuje 31 Silbermannových varhan, z toho čtyři
v samotném Freibergu. Na nesčetných koncertech procitají tyto
drahocenné nástroje k životu a můžete je slyšet také na Silbermannově
festivalu. Neboť jednou do roka hostí Krušnohoří hudebníky z celého
světa: střídavě se tu koná Silbermannův festival a Hudební festival
Krušné hory. S mezinárodně známými hvězdami má tento nový festival
dát regionu nové podněty. To je každopádně cíl deklarovaný profesorem
Hansem-Christophem Rademannem, zakladatelem festivalu, který sám
pochází ze Schwarzenbergu v Krušných horách.
Tip: Muzeum Gottfrieda Silbermanna v sále s křížovou klenbou v zámku
Frauenstein. Výstava představuje návštěvníkům názorně Silbermannovu
životní pouť. Pozoruhodný je především jedinečný model varhan, který
vám umožní pochopit, jak tento hudební nástroj funguje, a kopie
Silbermannových varhan. Od roku 1994 se tu pravidelně pořádají
koncerty.
Kostely
S nálezem stříbra přicházelo do Krušných hor postupně také bohatství a
proudilo sem stále více lidí. Impozantní a často nákladně vybavené
síňové kostely nově vzniklých horních měst jsou svědectvím onoho
blahobytu – a vděčnosti zemských knížat a horníků. Slavný je kostel sv.
Anny (1499-1525) v obci Annaberg-Buchholz, freiberský dóm a takzvaný
hornický dóm, kostel sv. Wolfganga (1516-40) v Schneebergu. Je to
největší pozdně gotický síňový kostel v Sasku. Uvnitř je možné
obdivovat oltář od Lucase Cranacha staršího. Osmiboký seiffenský
hornický kostel z roku 1779 je zvěčněn jako motiv v krušnohorském
řezbářství.
Krušné hory – kraj plný zážitků
Od roku 2011 je turistická destinace propagována pod zastřešující
značkou Krušné hory – kraj plný zážitků. Srdečnost a svěžest, zemitost
a pocit domova spojené se stoletými hornickými tradicemi jsou jádrem
nové značky. Nabídky a produkty jsou rozděleny do čtyř tematických
oblastí, které umožňují snadnou orientaci a jasný profil při prezentaci
hostům. To je také cílem nové image, která navíc dává partnerům a
poskytovatelům turistických služeb možnost zúčastnit se a připojit se
k společné propagaci regionu.

Tip: Ukažte své spojení s Krušnohořím a použijte novou značku, kterou
si zde můžete stáhnout.
Krušnohorské rekordy
Věděli jste, že nejvýše položené město Německa leží v Krušných
horách? Tímto titulem se pyšní lázeňské město Oberwiesenthal
u Fichtelbergu v nadmořské výšce 914 metrů. Krušné hory však mohou
nabídnout ještě víc rekordů a jedinečných zajímavostí:
 Z Oberwiesenthalu na Fichtelberg vede nejstarší kabinová lanovka
s kyvadlovým provozem v Německu (byla otevřena v roce 1924).
 Vrchol Fichtelbergu je nejvyšším bodem východního Německa.
 Čedičové sloupy u Scheibenbergu, vysoké 40 metrů, jsou svým
druhem a tvarem jedinečné v Evropě.
 Největší cínové komory v Evropě se nacházejí v návštěvním dole
Pöhla.
 Vycezovací huť Grünthal představuje jediný památník barevné
metalurgie v Evropě.
 Jedinečné ve světovém měřítku je řemeslné umění vykružování
dřevěných kruhů v Seiffenu.
 Rovněž vyřezávání stromků z hoblin představuje řemeslo, které
nenajdeme nikde jinde než v Krušnohoří.
 Jediné muzeum louskáčků na ořechy v Evropě se nachází
v Neuhausenu a určitě stojí za návštěvu.
 Jediné německé muzeum punčoch se nachází v Gelenau.
 Kněžské domy na adrese Domhof 5–8 ve Zwickau patří k nejstarším
obytným stavbám ve středním a pravděpodobně dokonce v celém
Německu. Jedná se při tom o poslední z původně 12 takových staveb
označovaných také jako „Duchovní domy“, které od pozdního
středověku až do 19. století obklopovaly městský farní kostel.
Kulturní poklady
Tři velké a významné soukromé sbírky ukazují kulturní poklady z oblasti
hornictví, řemesel a řezbářství. Největší soukromá sbírka minerálů na
světě „Terra Mineralia“ zahrnuje okolo 80.000 exponátů. Zážitkové a
informační oblasti nás přivádějí do světa blyštivých horských pokladů.
Výstava na Hornické akademii TU Freiberg je dlouhodobou zápůjčkou
Nadace pro minerály Pohl-Ströher, kterou založila Erika Pohl-Ströher.
Angažované mecenášce vděčí Krušnohoří ještě za mnohé: Od října
2010 vystavuje Manufaktura snů v obci Annaberg-Buchholz
krušnohorské lidové umění od 17. století do současnosti. Mistrovské
umělecké předměty vyřezané ze dřeva a dovezené z celého světa je
možné zhlédnout v Centru Daetz Lichtenstein. Umělecká díla vyprávějí
mýty, pohádky a legendy a ukazují zcela rozdílné kulturní náhledy na
všední den a život.

Lidé
Jsou kreativní a mají hodně nápadů, jsou společenští a otevření – a mají
také své mouchy a vrtochy. Na každý pád jsou obyvatelé Krušných hor
těmi pravými odborníky, když se jedná o dobrosrdečnost.
Města
Když obyvatelé Krušných hor před více než 800 lety objevili v zemi
bohatá naleziště rud a uhlí a začali tyto poklady těžit, vznikalo bezpočet
štol a šachet, hamrů a tavicích hutí. Tisíce lidí šly za voláním stříbra. Za
výnosy z tvrdé práce zakládala saská zemská knížata překrásná (horní)
města. Jako nejstarší ze saských horních měst vznikl na konci 12. století
Freiberg. Ale také Marienberg, Schneeberg, Annaberg-Buchholz,
Altenberg, Augustusburg, Brand-Erbisdorf, Dippoldiswalde, Eibenstock,
Frauenstein, Schwarzenberg, Stollberg a Wolkenstein jsou díky svým
historickým městským jádrům, typickým pamětihodnostem a odkazům
na staleté dějiny hornictví či jiné hornické tradice oblíbenými výletními
cíli.
Tip: Těm, kteří stříbrný poklad tehdy dobývali z hlubin země, vzdávají
obyvatelé Krušnohoří svůj dík: Každý rok většinou v čas vánoční
pochodují městy tradičně oblečení horníci se svými kapelami. Tyto
impozantní hornické přehlídky dávají tušit přihlížejícím, jakou cennou
práci horníci odvedli.
Muzea
Sotva je v jiném regionu východního Německa více muzeí: V Krušnohoří
je jich přes 120. Mezi nimi je několik skutečných objevů jako například
historický hamr Frohnauer Hammer (zmíněný poprvé 1436) u obce
Annaberg-Buchholz, Krušnohorský skanzen a muzeum hraček
v Seiffenu oder první evropské muzeum louskáčků na ořechy
v Neuhausenu.
Nářečí
Jednou si nahlas zazpívat: „De Sonn steigt hinnern Wald drübn nei,
besaamt de Wolken rut, a jeder legt sei Warkzeig hi un schwenkt zen
Gruß sann Hut. ‘s is Feierobnd, ‘s is Feierobnd; es Togwark is
vollbracht, ‘s gieht alles seiner Haamit zu, ganz sachte schleicht de
Nacht.“ (Slunce zapadá za les, všechny oblaky jsou zbarveny doruda,
každý odkládá nářadí a mává kloboukem na pozdrav. Je konec šichty, je
konec šichty; práce pro dnešek skončila, všichni jdou domů, pomalu se
vkrádá noc.) Není to vůbec jednoduché pro všechny, co nepocházejí
z Krušnohoří. Krušnohorský dialekt je jedním ze čtyř hlavních nářečí
Saska, přičemž hranice s dalšími dialekty (hornosaské, vogtlandské a
hornolužické nářečí) probíhá regionálně plynule. Na přelomu 19. a
20. století vznikla dokonce vlastní literatura psaná dialektem. Píseň
„Feierobnd“ (Konec šichty) pochází od jednoho z jejích nejslavnějších
představitelů, od Antona Günthera. Tomu, kdo by se chtěl dozvědět

ještě víc, doporučujeme četbu děl Fritze Körnera (1873-1930), Hanse
Sopha (1869-1954), Maxe Wenzela (1879-1946) nebo Gottloba
Christiana Wilda (1785-l839).
Návštěvní doly
Hornickým pozdravem „Zdař bůh“ zdraví přes 20 návštěvních dolů
v Krušných horách své hosty a vede je na dobrodružnou a objevnou
cestu více než 800letou historií hornictví od kutání stříbra přes dobývání
černého uhlí až po těžbu uranu. Zařízení pro hlubinnou a povrchovou
těžbu, jako jsou ve Freibergu, v obci Pöhla, v Deutschneudorfu (Fortuna
Bernstein Stolln) nebo historický hamr Frohnauer Hammer v obci
Annaberg-Buchholz patří k turistickým magnetům regionu. Hornická
muzea v Altenbergu a Oelsnitzu v Krušných horách podávají působivý
přehled o dějinách hornictví.
Tip: Ať již je to strhující zvuk dixielandu pod zemí nebo exotické
bubnování ve velkých výrobních halách – každoročně konané Dny
kultury „artmontan“ uvádějí své publikum v nadšení představeními, při
kterých zní hudba na horách, v dolech i v závodní hale.
Osobnosti
Naleziště stříbra a krásná města: Není divu, že v tomto regionu rádi žili
tvůrčí lidé, jako byli Adam Ries, Gottfried Silbermann a Robert
Schumann. Odtud se proslavili po celém světě. Adama Riese, který před
více než 500 lety žil a vyučoval v Annabergu, znají jako „otce moderních
počtů“ už děti na základní škole. Jemu vděčíme za to, že komplikované
římské číslice byly nahrazeny dnes běžnými arabskými číslicemi. Ještě
dnes je známé rčení: „To se udělá podle Adama Riese...“
Nejznámějším současným obyvatelem Krušnohoří je Jens Weißflog.
Třemi olympijskými vítězstvími, dvěma zlatými medailemi na MS a
četnými dalšími cenami se zapsal do dějin sportu jako jeden
z nejúspěšnějších skokanů na lyžích všech dob. Dnes je krušnohorským
hoteliérem v Oberwiesenthalu. Další slavné osobnosti, které se
v Krušných horách narodili nebo zde působili, jsou hudební skladatel
Robert Schumann (narozený ve Zwickau), stavitel varhan Gottfried
Silbermann (narozený u Frauensteinu), Georgius Agricola, zakladatel
moderní montanistiky, vědy o hornictví, a barokní básník Paul Fleming
(odkaz: Čísla a fakta).
Tip: V apartmánovém hotelu Jense Weißfloga v nadmořské výšce
900 metrů ožívá historie skoků na lyžích. Uvnitř je možné si prohlédnout
medaile a poháry slavného skokana. Apartmány nejenže nesou názvy
známých míst konání Světového poháru ve skocích na lyžích, kde
Weißflog získal své medaile, nýbrž jsou také kousek po kousku opticky
upraveny podle příslušného místa.

Pěší turistika
Uprostřed Německa, v Krušných horách, najdou příznivci pěší turistiky
ráj. Až do nadmořské výšky 1.215 metrů se turisté dostanou při výšlapu
na Fichtelberg, nejvyšší horu východního Německa. Přes
5.000 kilometrů značených tras vede poutníky nedotčenou přírodou a
romantickými říčními údolími. Po cestě jim leží u nohou historie krajiny,
hornictví a celé oblasti – poblíž tras se nachází okolo 100 muzeí, zámků,
hradů a pamětihodností. Krušnými horami procházejí tři mezinárodně
významné turistické stezky: Evropské dálkové trasy E3 a EisenachBudapešť, jakož i hřebenová cesta Krušnohoří-Vogtland, která byla
v roce 2011 vybrána mezi dvanáct nejlepších stezek Německa. Podél
stezek se nachází přes 20 ubytovacích zařízení, kterým Německý
spolek pěší turistiky udělil pečeť „Qualitätsgastgeber Wanderbares
Deutschland“ (Hostitel se značkou kvality při toulkách po Německu).
Tato ubytovací zařízení nabízejí zvláštní služby pro pěší turisty jako
například informace o počasí nebo možnost usušit si vybavení a
oblečení.
Tip: V nejkrásnějších měsících na pěší turistiku, květnu a srpnu, se
obyvatelé Krušnohoří nenechají připravit o možnost provést návštěvníky
svým regionem osobně. Na okružních, tematicky rozmanitých cestách
návštěvníkům představují ty nejkrásnější zámky, hrady a pamětihodnosti
svého rodného kraje. „Týdny pěší turistiky Pravé Krušné hory“ se konají
vždy od 3. soboty do 4. neděle v květnu a září.
Pravé krušnohorské hostince
Ve stylových jizbách krušnohorských hostinců
můžete ochutnat vydatnou místní stravu,
přenocovat po bohatém jídle a prozkoumat
nabídku krušnohorských zážitků. Pečeť „Pravý
krušnohorský hostinec“ je zárukou krušnohorské
pohostinnosti s typickými regionálními produkty.

Touto značkou jakosti se může pochlubit přes 20 rodinných restaurací a
hotelů. Díky nabídkám různých paušálních balíčků mohou být i ideálním
místem pro ubytování na dovolené.
Tip: V restauraci a penzionu „Hornická krčma“ v obci Wiesa se můžete
cítit jako v opravdové štole. Není divu, když budova sloužila původně
jako sídlo ústřední správy dolu. S velkou péčí o detaily přestavěla rodina
Herrmannova svůj dům na restauraci a penzion. Tak si můžete skvěle
odpočinout v pokojích zařízených ve venkovském stylu, kde se při
rekonstrukci na množství dřeva rozhodně nešetřilo.

Příroda
Přírodní park „Krušnohoří/Vogtland“ je nejzalesněnějším a při délce
120 kilometrů nejdelším přírodním parkem v Německu. Vzácná a často
v Evropě ohrožená zvířata a rostliny mají v pestré přírodě svůj domov.
Křovinatá krajina s kamenitými svahy a skupinkami stromů, vrchovištní
rašeliniště v hřebenových horských partiích, pramenná rašeliniště
v početných údolích potoků a řek, horské a slatinné louky a zbytky
původních horských smíšených lesů skýtají mnohotvárné životní
podmínky pro nejrůznější druhy.
Romantika železnice
Napínavé příběhy z dávno uplynulých dob vyprávějí parní vlaky, které si
to se syčením a supěním rázují malebnou krušnohorskou krajinou.
Z původně 19 úzkorozchodných železnic v Sasku se v Krušných horách
zachovaly čtyři tratě s rozchodem 750 milimetrů. Na celkem
56 kilometrech tratí vedou Fichtelberská dráha, Přísečnická dráha,
Weisseritzská dráha a Muzejní dráha Schönheide zasněnými vesnicemi
a idylickými údolími. 5-6 víkendů do roka umožňuje Krušnohorská
vyhlídková dráha zhlédnout nádherná panorámata mezi obcemi
Schwarzenberg a Annaberg-Buchholz. Ve speciálních železničních
vozech zvaných kvůli jejich červené barvě „prasečí drožky“ můžete
během jízdy zažít také mnoho legrace.
Co stojí za zmínku: Za provozem těchto železnic stojí spousta práce
dobrovolníků, protože většina topičů, strojvedoucích, mechaniků a
průvodčích jsou obyvatelé Krušnohoří, kteří svou práci dělají z lásky
k starým ocelovým obrům.
Tip: Milovníci techniky a přátelé železnic si přijdou na své v saském
Muzeu úzkokolejných vlaků Rittersgrün. Vedle stálé expozice k vývoji
saských úzkorozchodných drah si zde návštěvníci mohou
z bezprostřední blízkosti prohlédnout různé historické lokomotivy, osobní
vozy, drezíny, poštovní vagon z roku 1892 a dokonce železniční
zámečnickou dílnu. Je tu vystavena spojovací a signalizační technika,
tiskárny jízdenek, staré železničářské uniformy a mnoho dalších
exponátů.
Řemesla
Když na konci 16. století začaly zásoby rud ubývat a přestávaly pro
obživu stačit, hledali si horníci nový zdroj výdělku. To, co pro ně bylo již
po staletí činností vykonávanou ve volném čase, se nyní stalo jejich
profesí: Krušnohorské lidové umění. Ještě stále si předávají obyvatelé
Krušných hor z generace na generaci své jedinečné řemeslné techniky
jako vykružování dřevěných kruhů a vyřezávání stromků z hoblin. Dnes
chrání značka „Krušnohorské umělecké vyřezávání ze dřeva“
nezaměnitelné a pečlivě opracované figurky z Krušných hor dokonce
v mezinárodním měřítku. Okolo 220 dílen, od rodinné firmy po podnik

střední velikosti, pracuje dnes ještě za použití původních technik.
V předváděcích dílnách se můžete dívat řezbářům přes rameno. Tehdy
nabylo na významu rovněž paličkování krajek, výroba prýmků a
umělecké kovářství. S 20.000 aktivními paličkářkami jsou Krušné hory
ostatně paličkářským Regionem Německa s velkým R.
Tip: Ten, kdo by si chtěl některé řemeslo vyzkoušet, může to udělat
v mnoha dílnách a muzeích. Rovněž děti zde mají mnoho možností jak
se zapojit. Nabídka sahá od všech variant obrábění dřeva přes pletení
košíků, výrobu dekorativních svíček a františků až po pletení z papíru.
Sáňkování
Altenberg je hlavní město sáňkování v Krušných horách. Závodní
sáňkařská a bobová dráha je jednou z nejmodernějších a
nejnáročnějších drah s umělým ledem na světě. Každý rok je Altenberg
zapsán v diáři mezinárodních závodních sáňkařů, skeletonistů a bobistů.
Mimo jiné se tu doposud konalo šest mistrovství světa v jízdě na bobu a
skeletonu a v závodním sáňkování. Celoročně jsou nabízeny prohlídky
bobové dráhy s průvodcem. Všechny oblasti zimních sportů v Krušných
horách se mohou pochlubit svahy pro sáňkování. V Marienbergu se
v zimě přestavují na sáňkařskou dráhu dokonce i silnice. Dvě velké
přírodní sáňkařské dráhy v Oberwiesenthalu a u vrchu Hemmschuh
(Rehefeld) nabízejí sáňkování par excellence pro celou rodinu. A ten,
kdo si chce užít sáňkování i v létě, měl by si naplánovat výlet k letní
sáňkařské dráze v Seiffenu.
Tip: Adrenalinový zážitek vám může poskytnout jízda na bobu pro hosty
na závodní sáňkařské a bobové dráze v Altenbergu. Po stopách mistrů
světa v jízdě na bobu se návštěvník žene dolů na originálním
čtyřmístném bobu rychlostí 100 kilometrů za hodinu 11 prudkými
zatáčkami ledového kanálu. Do cíle ho bezpečně dovede zkušený pilot a
brzdař.
Slavnosti
Obyvatelé Krušných hor pořádají rádi slavnosti. Ročně přilákají stovky
slavností a festivalů hosty zblízka i zdaleka – od místních výročí přes
umělecké festivaly a posvícení až po vánoční hornické přehlídky.
Annaberger Kät v obci Annaberg-Buchholz je nejstarší lidovou slavností
v Krušných horách. Pořádá se od roku 1520 a koná se vždy dva týdny
po letnicích. Den boje horníků v Schneebergu připomíná každý rok
22. července jednu z prvních stávek za mzdy vůbec. Slavnost horního
města ve Freibergu láká koncerty, divadelními představeními,
sportovními akcemi a předváděním krušnohorských lidových zvyků.
Slavnost světel v Schneebergu, která se koná vždy o 2. adventu,
připomíná touhu horníků po světle. Rovněž velké hornické přehlídky
v době Vánoc, například v obci Annaberg-Buchholz nebo ve
Schwarzenbergu, jsou reminiscencí na práci horníků.

Za 95letou tradicí se může ohlédnout lyžařský masopust
v Oberwiesenthalu. A při zimním setkání přátel motocyklů na zámku
Augustusburg, vždy první týden v lednu, se každý rok statečně potýkají
stovky motorkářů a několik tisíc diváků s mrazivými teplotami.
Sny o veteránech
Příznivci veteránů si v Krušnohoří přijdou na své, protože ve Zwickau
položil August Horch na začátku 20. století založením továrny Horch und
Audi základy německého automobilového průmyslu. Při prohlídce
expozic v Muzeu Augusta Horcha ve Zwickau a v Zschopau, městě
proslulém značkou MZ, nebo na zámku Augustusburg mohou velcí i
malí podniknout cestu časem za historií automobilismu. Především
každoročně v srpnu pořádaná Oldtimer Rallye Sachsen Classic je
velkým lákadlem pro milovníky veteránů. Ve třech denních etapách vede
tato soutěž veteránů nejkrásnějšími končinami Saska. Přes 100 týmů se
pravidelně podílí na zkouškách stejnoměrnosti a spolehlivosti.
Tip: V nejvýznamnějším evropském muzeu motocyklů na renesančním
zámku Augustusburg se každý rok scházejí tisíce fandů do motorek. Je
tu působivě zachycen technický vývoj motocyklu od roku 1885 do
současnosti. Téměř všechny významné a technicky zajímavé konstrukce
jsou vystaveny v originále. Obzvláštní pozornost je věnována vývoji
firem vyrábějících motocykly v Zschopau – DKW, Auto Union a MZ.

Stříbrná stezka – Silberstraße
Vypráví historii blyštivého kovu, který tolik utvářel charakter tohoto
regionu – Stříbrná stezka. Jako stříbrná nit se proplétá tato stará
obchodní cesta regionem od Zwickau po Drážďany a za hranice do
Česka a spojuje navzájem kulturní poklady Krušnohoří. Na zhruba
275 kilometrech ukazuje dnešní prázdninová trasa poutavým způsobem,
jak kdysi vypadal každodenní život a jak si stříbro hledalo cestu ze štoly
do královských pokladnic. K objevování zve návštěvníky téměř
30 návštěvních dolů, historická horní města se svými velkolepými
síňovými kostely a četné hornické památky.
Tip: V největším saském návštěvním dole ve Freibergu se jede v těžní
kleci 150 metrů pod zem. Na různých prohlídkách může návštěvník
prožívat 700 let historie freiberského hornictví. Obzvláště impozantní
jsou nesčetné krápníky v rozmanitých barvách.

Svět hor
V délce okolo 130 kilometrů a průměrné šířce 35 kilometrů se rozkládají
Krušné hory v příhraničním regionu mezi Saskem a Čechami – od
Auersbergu na západě po Geisingberg na východě. Kerné pohoří staré
zhruba 300 milionů let stoupá pozvolna od severu, aby pak strmě

klesalo na jižní straně. Nejvyššími vrcholy na saské straně jsou
Fichtelberg (1.215 m) u Oberwiesenthalu, Auersberg (1019 m)
u Johanngeorgenstadtu, Kahleberg (905 m) u Altenbergu, Bärenstein
(898 m) u Bärensteinu, Pöhlberg (832 m) u města Annaberg-Buchholz,
Geisingberg (824 m) u Geisingu a Scheibenberg (807 m) se svými
čedičovými sloupy, tzv. „varhanními píšťalami“, které jsou vysoké
40 metrů. Nejvyšší hora Krušných hor se nachází na české straně
naproti Fichtelbergu: je jí Klínovec (německy Keilberg), vysoký
1244 metrů. Proto snad také český název Krušných hor upomíná na
strázně s nimi spojené, zatímco německý název (Erzgebirge = Rudné
hory) svědčí o intenzivní těžbě rud v této oblasti.
Tip: Hřebenová běžkařská trať Kammloipe z Schönecku do
Johanngeorgenstadtu, která je považována za jednu z nejkrásnějších
v Německu, disponuje vynikajícími sněhovými podmínkami a láká v zimě
do Krušných hor běžkaře a všechny příznivce zimních výletů na lyžích.
Tradiční kuchyně
Speciality Griene Kließ („zelené knedlíky“ = knedlíky ze syrových
brambor) a Schwammebrie (houbová omáčka) patří stejně jako Raacher
Maad (pečené bramborové těsto), Ardäpplkuchn (bramborový koláč)
nebo Grüne Klitscher (bramborové placky) k tradiční krušnohorské
kuchyni. Brambory jsou hlavní součástí vydatných jídel, která evokují
vzpomínky na dávno zašlé časy. Mnoho pokrmů je spojeno s tvrdým
každodenním životem horníků plným strádání a s jejich tradicemi. Jako
například krušnohorské vánoční jídlo „Neunerlei“ (devatero), u kterého
má každý z devíti chodů určitý význam.
Tip: Nejlépe chutná samozřejmě doma. Ten, kdo nemá v Krušnohoří
rodinu nebo přátele, měl by vyzkoušet chutné speciality v Pravých
krušnohorských hostincích.

Wellness a lázně
Obyvatelé Krušnohoří jsou odborníky na vše, co se týká relaxace. A
není divu, vždyť přece žijí uprostřed oázy s termálními prameny,
nabídkou lázeňských služeb a léčivými štolami. Po staletí vyvěrají
nejstarší termální prameny Saska v Krušných horách. V lázních
Warmbad je atrakcí nejstarší a nejteplejší léčivý pramen Saska, který je
terapeuticky využíván již přes 600 let. V termálních lázních Wiesenbad
zve ke koupeli termální koupaliště „Miriquidi“ s čerstvou vodou
z Georgova vřídla. Léčivá voda s obsahem radonu v lázních Bad
Schlema posiluje imunitní systém a zmírňuje bolesti. A rehabilitační
klinika „Raupennest“ v Altenbergu spojuje jedinečným způsobem
konvenční medicínu s alternativními léčebnými metodami tradiční čínské
medicíny a osteopatie.

Tip: V léčivé štole v návštěvním dole Ehrenfriedersdorf se účinně léčí
onemocnění dýchacích cest nebo neurodermitida. Při teplotě 7 °C a
relativní vlhkosti 100 % je vdechovaný vzduch téměř prost prachu a
alergenů. Léčivý účinek jeskynní terapie byl již vědecky prokázán.
Zážitky
Krušné hory nabízejí pro každého zcela osobní zážitek z dovolené: Od
příhraničních pěších a cyklistických výletů přes létání na závěsném
kluzáku a paragliding, lezení po horách, lov, minigolf a surfování až po
paličkování, hrnčířství, řezbářství nebo kutilské práce. K zotavení zve
přes 70 koupališť a jezer určených ke koupání, 10 zážitkových a
léčebných lázní a přes 20 dalších lázní halového a hotelového typu.
Navíc některé termální a léčebné lázně nabízejí programy wellness a
pro pocit pohody. Ten, kdo chce zažít více vzrušení, by měl vyzkoušet
jednu z letních sáňkařských drah v Altenbergu, Augustusburgu,
Oberwiesenthalu či Seiffenu. V zimě se při jízdě na bobu pro hosty může
na závodní sáňkařské a bobové dráze v Altenbergu řítit do ledového
kanálu rychlostí přes 100 kilometrů za hodinu. Na více než 20 místech
jsou tenisové kurty a golfové hřiště s 18 jamkami v obci AugustusburgGahlenz nabízí nejlepší možnosti tréninku jak začátečníkům, tak i
profesionálům.
Země aut
Krušnohoří je kolébkou německého automobilového průmyslu, neboť
před více než 100 lety vyrobil August Horch ve Zwickau svá první
vozidla. Od té doby je německá výroba automobilů a motocyklů spojena
se značkami jako Audi, DKW, Wanderer, Auto Union, Barkas, Trabant a
s aktuálními výrobními závody BMW, Porsche a Volkswagen v Lipsku,
Drážďanech a Zwickau-Mosel. „Sachsenring“ ve městě HohensteinErnstthal je jednou z nejtradičnějších závodních drah v Německu.
V tomto roce oslaví 85. narozeniny.
Tipy: O bohaté tradici výroby automobilů v Krušnohoří je možné se
přesvědčit například v Muzeu Augusta Horcha ve Zwickau, v jednom
z nejmodernějších technických muzeí Německa. Rovněž ti, co dávají
přednost dvěma kolům, si přijdou na své: Na zámku Augustusburg a na
zámku Wildeck ve městě Zschopau, které se proslavilo značkou
motocyklů MZ, mohou návštěvníci zhlédnout dvě impozantní výstavy
motocyklů. Kromě toho se pořádají různé akce jako například v červnu
Sraz řidičů Trabantů nebo v srpnu soutěž veteránů Oldtimer Rallye
Sachsen Classic, přehlídka veteránů Oldtimerausfahrt Horch Klassik ve
Zwickau a Historic Rallye Erzgebirge (Historická krušnohorská rallye).
Země vánočních zázraků
Krušné hory jsou kolébkou německých vánočních tradic. Zvyky spojené
s Vánoci jsou zakořeněny hluboko v dějinách krušnohorského hornictví,
protože život horníků se odehrával z velké části pod zemí – ve tmě. Byla

to jejich touha po světle, která nám dodnes dopřává pocit tepla v podobě
ozdobných obloukových svícnů a svící za okny.
Především v době adventní ukazují obyvatelé Krušnohoří hrdě své
s láskou vyrobené louskáčky, kouřící panáčky a andělíčky. Pak se točí
ve vyhřátých pokojích pyramidy a v oknech září okouzlující obloukové
svícny. Sousedé se scházejí na Hutzenabend (společenský večer –
dříve večer v místnosti, kde ženy vyráběly krajky), zpívají písně a
probouzejí k životu staré obyčeje. Všude to voní čerstvě upečenou
štólou a praženými mandlemi. V těchto dnech provázejí horníky při
průvodu v honosných uniformách slavnostní zvuky fanfár.
Tip: Na celkem 35 vánočních trzích v Krušnohoří zvou k návštěvě
stánky s uměleckými výtvory krušnohorského řezbářství, s hračkami,
vánočními ozdobami, svíčkami a vůněmi vánočních dobrot. Na mnoha
místech jsou vánoční trhy zahajovány tradičním oživováním pyramidy
nebo zažíháním světel. Ježíšek již spokojeně přihlíží.
Zimní sporty
Krušné hory jsou jedním z nejvýznamnějších středisek zimních sportů
v Německu, protože v chladných měsících je tu zaručeně dostatek
sněhu. Příznivci zimních sportů ocení půvab tohoto horského kraje, který
je z mnoha regionů dosažitelný bez dlouhého cestování. Od listopadu do
března je na Fichtelbergu zpravidla v provozu deset lyžařských
sjezdovek o celkové délce přes 15 kilometrů, tři dvojité lyžařské vleky,
jedna čtyřsedačková a jedna velkokabinová lanovka. K dlouhým výletům
na běžkách zvou nedotčené kouty regionu, například Carlsfeld
v západních Krušných horách nebo Geyerský les ve středním
Krušnohoří. Celkem nabízejí Krušné hory 1.000 kilometrů značených
běžkařských tratí.
Tip: Německo-českou výměnu zvláštního druhu umožňuje „lyžařská
magistrála“. Navazuje přímo na Hřebenovou běžkařskou trať Kammloipe
a vede z Johanngeorgenstadtu v západních Krušných horách do
Deutschgeorgenthalu ve východním Krušnohoří střídavě na německé a
české straně.
Čísla & fakta
 Lůžka: V oblasti, která spadá pod Tourismusverband Erzgebirge
(Turistický svaz Krušné hory), je mezi Crimmitschau und
Dippoldiswalde nabízeno zhruba 30 000 lůžek. Z toho se okolo
23.000 nachází ve zhruba 600 ubytovacích zařízeních
s minimálně 8 lůžky. Od roku 1990 se počet lůžek téměř
zdvojnásobil. Současné vytížení činí průměrně necelých
36 procent.


Obyvatelstvo: Ve spádové oblasti občanského sdružení
Tourismusverbandes Erzgebirge žije cca 1 milion lidí ve více než
100 městech a vesnicích zemských okresů Erzgebirge

(Krušnohoří) a Zwickau (Cvikovsko) a částí zemských okresů
Mittelsachsen (Střední Sasko) a Sächsische SchweizOsterzgebirge (Saské Švýcarsko-východní Krušnohoří). Zwickau
(Cvikov) je čtvrtým největším městem Svobodného státu Sasko
se zhruba 98 500 obyvateli.


Hosté: V Krušnohoří byl v roce 2011 statisticky podchycen přes
milion cestujících a přes 3 miliony noclehů v turistických
ubytovacích zařízeních. Podle počtu noclehů jsou Krušné hory již
léta nejoblíbenějším prázdninovým regionem v Sasku. Mezi
135 německými prázdninovými oblastmi patřilo
k 50 nejžádanějším regionálním turistickým cílům.



Gastronomie: V Krušných horách zve k pobytu více než
1.000 hotelů a restaurací. Mnohé z nich spojují zdařilým
způsobem moderní pohodlí s historickým, resp. rustikálním
prostředím, typickou regionální kuchyní a krušnohorskou
útulností.



Přírodní park Krušnohoří/Vogtland: V přírodním parku existujícím
od roku 1996 se v současné době nachází 16 chráněných
krajinných oblastí, 44 chráněných přírodních oblastí,
151 přírodních památek a 3 mezinárodně uznané ptačí oblasti.
71 procent celkové plochy je zalesněno, 20 procent je
zemědělsky obhospodařováno, 9 procent je osídleno.



Osobnosti: Georgius Agricola (1494-1555), zakladatel moderní
montanistiky, vědy o hornictví, se narodil v Chemnitz (Saská
Kamenice) a působil v Krušných horách; Carlfriedrich Claus
(1930-1998), grafik a spisovatel, narozený v Annabergu, obdržel
Spolkový kříž za zásluhy, jeho obrazy visí mj. v Říšském sněmu;
Paul Fleming (1609-1640), barokní básník, narozený
v Hartensteinu; Anton Günther (1876-1937), nejznámější lidový
básník a vlastenecký zpěvák Krušných hor, 150 písní
v krušnohorském nářečí (např. „‘s is Feierobnd“); Adam Ries
(1492-1559), nejslavnější německý matematik („To se udělá
podle Adama Riese...“), činný přes 30 let v Annabergu; Gottfried
Silbermann (1683-1759), slavný stavitel varhan, který se narodil
u Frauensteinu, 31 dochovaných varhan, mezi nimi také ve
freiberském dómu; Robert Schumann (1810-1856), slavný
německý hudební skladatel, narozený ve Zwickau; Karl Stülpner
(1762-1841), pytlák a legendární lidový hrdina („krušnohorský
Robin Hood“); Barbara Uttmann (1514-1575), „matka
krušnohorského krajkářství“. Nejznámější obyvatel Krušných hor
v současnosti: Jens Weißflog, nejúspěšnější skokan na lyžích
všech dob a nyní hoteliér v Oberwiesenthalu v Krušných horách.




zastřešující značkou „Krušné hory – kraj plný zážitků“. Občanské
sdružení Tourismusverband Erzgebirge e.V. (Turistický svaz

Krušné hory), založené v roce 1991 v Scharfensteinu, je
podporováno zemskými okresy Zwickau (Cvikov),
Erzgebirgskreis (Krušnohoří), Mittelsachsen (Střední Sasko)
s územím bývalého zemského okresu Freiberg a zemským
okresem Sächsische Schweiz- Osterzgebirge (Saské Švýcarskovýchodní Krušnohoří) s územím bývalého weisseritzského
okresu, jakož i členskou základnou. Sdružení má přes 130 členů.
Ve spádové oblasti Tourismusverband Erzgebirge e.V. pracuje
přímo v turistickém průmyslu okolo 5.000 lidí. Poskytování
turistických služeb v Krušnohoří se může opřít o více než
100letou tradici: V roce 1878 bylo založeno občanské sdružení
Erzgebirgsverein e.V. (Krušnohorský spolek) s cílem získávat
přátele Krušných hor, které je dnes aktivní po celém Německu.
Tak začala turistika v regionu. Dnes má Erzgebirgsverein e.V. se
sídlem v Schneebergu okolo 6.000 členů ze všech koutů
Německa.

