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Kolem nosu fouká čerstvý vítr a očím se nabízí fantastický pohled na
svěží louky a husté lesy. Z nejvyššího místa východního Německa
vypadá příroda ještě impozantněji. To ví každý, kdo jednou stál na hoře
Fichtelberg v Krušných horách.
V nadmořské výšce okolo 1215 metrů je Fichtelberg 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 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. Krušné
hory skýtají 1.000 kilometrů lyžařských tratí, mezi ni je také jedna
z nejkrásnějších – Kammwegloipe (Hřebenová běžkařská trať), která
současně disponuje jedněmi z nejlepších sněhových podmínek
v Německu. Německý lyžařský svaz jí udělil titul „Excelentní běžkařská
trať“. Výjimečné je také hlavní město sáňkování Altenberg se svou
závodní sáňkařskou a bobovou dráhou, jednou z nejmodernějších a
nejnáročnějších na světě. Návštěva se vyplatí obzvláště na MS
v závodním sáňkování na začátku února 2012.
Fichtelberg není jen střediskem zimních sportů, je současně jedním
z mnoha zajímavých cílů pro pěší turisty v Krušných horách, které patří
k nejkrásnějším regionům pěší turistiky v Německu. Krušnými horami
procházejí tři mezinárodně významné turistické stezky: Evropské
dálkové trasy E3 a Eisenach-Budapešť, jakož i hřebenová cesta
Krušnohoří-Vogtland, která byla v roce 2011 vybrána mezi dvanáct
nejlepších stezek 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. Ten, kdo to
všechno nechce prozkoumávat sám, může své síly spojit s jinými a
zúčastnit se okružních výletů „Pravé Krušné hory“ s průvodcem, které
nabízí občanské sdružení Tourismusverband Erzgebirge (Turistický

svaz Krušné hory) vždy jeden týden v květnu a září. 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). Tyto hotely a
penziony nabízejí zvláštní služby pro pěší turisty jako například
informace o počasí nebo možnost usušit si vybavení a oblečení. Krušné
hory však nepřitahují jen pěší turisty. V ozdravném středohorském
klimatu mají hosté rozmanité možnosti sportovního vyžití, například při
rekreačních nebo naopak náročných cyklistických výletech. Nordic
walking, golf a jízda na koních patří rovněž mezi oblíbené sporty.
Po takové námaze dostanete chuť na tradiční krušnohorské pochoutky
jako Raacher Maad (pečené bramborové těsto) a Schieböcker (sýrová
specialita). Krušnohorské hostince vaří tato vydatná a zemitá jídla ještě
dnes podle originálních receptů. Více než 20 restaurací nese značku
kvality „Pravý krušnohorský hostinec“, která je zárukou opravdové
krušnohorské pohostinnosti. Příjemně se můžete cítit také celkem ve
čtyřech státem uznaných lázních. Zde již po staletí tryskají nejstarší
termální prameny Saska. Léčivá voda v kombinaci s různými službami
wellness představuje balzám pro duši a výhodnou příležitost jak spojit
sportovní a relaxační program. Nechte za sebou hektičnost a zmatek –
navštivte vesnické regiony Krušnohoří, kupte si mléko přímo od sedláka
a odpočiňte si na voňavých loukách plných bylinek. Pohodu vám přinese
také výlet do vzdušných výšin na horu Fichtelberg – nejlépe 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 – na region, který působí
stejnou měrou příznivě na tělo i duši, ať již při sportu, relaxaci či
wellness nebo při prohlídkách pamětihodností.

