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Vážení přátelé,

vzájemné česko – saské návštěvy jsou hezkou tradicí v na-
šem euroregionu. Nejenže nám zprostředkují turistické 
zajímavosti v obou jeho částech, ale upevňují také kontak-
ty našich odborníků v cestovním ruchu. Znalosti turistic-
kých atraktivit se na obou stranách dostávají stále více do 
povědomí ale i běžných návštěvníků, kteří již nyní běžně 
navštěvují zajímavá místa za bývalými hranicemi, taková 
místa, která rozhodně stojí i za vaši návštěvu. Poznáváme 
ale nejen turistické pozoruhodnosti, ale setkáváme se 
i s lidmi, poznáváme je a vznikají další přátelství.
 
S myšlenkou projektu Česko-saské návštěvy přišla před 
časem OHK Most a jsme rádi, že můžeme, jako Euroregi-
on Krušnohoří/Erzgebirge, tento projekt podpořit v rámci 
Fondu malých projektů, který euroregion spravuje. Rádi 
jsme se do něho také zapojili. Na workshopech odborníků 
jsme si mohli udělat představu o organizaci cestovního 
ruchu v obou částech euroregionu a uvědomili si nejen 
význam vzájemné prezentace turistických cílů, ale i pro-
spěšnost koordinace jednotlivých partnerů v této oblasti.

Pro českou stranu je zajímavá zastřešující role Krušno-
horského turistického svazu a pro saskou role našich des-
tinačních agentur. Dá se říct, že tímto právě realizovaným 
projektem jsme se zase dostali o kus dál ve vzájemné 
propagaci turistických cílů, ale i v rozsáhlejší spolupráci. 
Za 25 let trvání euroregionu se v oblasti cestovního ru-
chu udělalo nemálo pro vzájemnou propagaci památek, 
přírodních krás, pro setkávání lidí, ale jak je vidět, přece 
jenom zůstává do budoucna i nadále co zkvalitnit, pro-
hloubit, propojit. A právě tento projekt k tomu nemalou 
měrou přispěl.

Sehr geehrte Freunde, 

die gegenseitigen sächsisch-tschechischen Besuche sind 
eine schöne Tradition in unserer Euroregion geworden. 
Sie vermitteln nicht nur touristische Sehenswürdigkeiten 
in beiden ihren Seiten, aber sie verstärken auch Kontakte 
unserer Fachleute im Reiseverkehr. Kenntnisse touristi-
scher Attraktivität auf beiden Seiten dringen aber immer 
mehr auch in das Bewusstsein der normalen Besucher, 
die schon jetzt ganz einfach besuchen interessante Orte 
hinter der ehemaligen Grenze, solche Orte, die bestimmt 
auch für Sie eine Reise wert sind. Wir erkennen nicht nur 
die touristischen Sehenswürdigkeiten, aber wir treffen 
auch Leute, wir kennen sie lernen und davon entstehen 
neue Freundschaften.
    
Mit der Idee des Projektes „Sächsisch-tschechischen 
Besuche kam vor einiger Zeit die Wirtschaftskammer 
Most und wir sind froh, dass wir als die Euroregion Erz-
gebirge/Krušnohoří das Projekt im Rahmen des von der 
Euroregion verwaltete Kleinprojektefonds unterstützen 
können. Gern haben wir uns in das Projekt angeschlos-
sen. Bei den Workshops konnten wir uns eine Vorstel-
lung über die Organisation des Reiseverkehrs in beiden 
Teilen der Euroregion machen und konnten nicht nur 
die Bedeutung gegenseitiger Präsentationen der tou-
ristischen Ziele einschätzen, aber auch die Nützlichkeit 
der Koordinierung einzelner Partner in diesem Bereich.

Für tschechische Seite ist die Dachorganisation, der 
Touristische Verband Erzgebirge sehr interessant, und 
für die sächsische Seite die Rolle unserer Destinations-
agenturen. Man kann sagen, dass mit dem gerade um-
gesetzten Projekt gelangen wir wieder um ein Stück 
weiter in gegenseitigen Präsentationen der touristi-
schen Ziele, aber auch in einer mehr umfangreichen 
Zusammenarbeit. In den 25 Jahren des Bestehens der 
Euroregion wurde viel im Bereich des Reiseverkehrs 
für die gegenseitige Werbung der Denkmäler, Natur-
schönheit, für Begegnung der Leute gemacht, aber wie 
man sieht, es bleibt doch für die Zukunft auch weiter-
hin was zu verbessern, vertiefen, vernetzen. Und gerade 
das Projekt hat dazu nicht in kleiner Maß beigetragen.

Destinační Agentura
Krušné hory 2018

● Ústecký kraj / Bezirk Ústecký kraj

ZAKLADATELÉ
die Gründer

● Svazek obcí v regionu Krušných hor/Gemeindeverein in 
der Region Erzgebirge 

● Obec Klíny/Gemeinde Klíny

● Hospodářská a sociální rada Mostecka/Wirtschafts- 
und Sozialrat der Region Most

● Nadační fond Obnova Krušnohoří „Klínovecko, o. s.“
     Stiftungsfonds „Erneuerung des Erzgebirges Region Kliny“

                     Erzgebirge 

● ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY KRUŠNÝCH HOR
● Judendenkmäler des Erzgebirges

● Tištěná brožura / Druckboschüre

● MOTOWANDER
● 150 km dlouhá trasa pro motorkáře po rekultivacích
● 150 km lange Strecke für Motorräder nach der 

Rekultivierung

VYDAVATELSKÁ ČINNOST
Verlagstätigkeit

● PRESSTRIPY PRO ČESKÉ A ZAHRANIČNÍ 
NOVINÁŘE

● Presstipp für tschechische und ausländische Journalisten 

AKCE 2018
Veranstaltungen 2018

● ŽIVÁ ŘEMESLA KRUŠNÝCH HOR
● Partnerství DA Krušné hory na projektu Partnerského 

spolku Litvínov. Projekt podpořil Ústecký kraj.
● Vydáno 1000 ks brožur informujících širokou veřejnost 

o řemeslech s tradicí
Lebendiges Handwerk des Erzgebirges
● Partnerschaft DA Krušné hory im Projekt des Partnervereines Litvínov. Das Projekt wurde vom 

Bezirk Ústecký kraj gefördert

● Ausgabe 1000 Broschüren mit Informationen über das Handwerk und Traditionen für die 
breite Öffentlichkeit  

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
Erfolgreiche Projekte 

● Miniveletrh cestovního ruchu v Mostě 2018
● Minimesse des Reiseverkehrs in Most 2018

● Veletrh cyklistiky  
● Messe des Radsports 

● Mezinárodní veletrh                                            
cestovního ruchu

● Internationale Messe des Reiseverkehrs

● Cestovatelský veletrh

PREZENTACE REGIONU
Präsentation der Region 

● PŘEKLADY TURISTICKÝCH MATERIÁLŮ DO 
NĚMECKÉHO JAZYKA

● Übersetzungen der touristischen Materialien ins 
Deutsch

VYDAVATELSKÁ ČINNOST
Verlagstätigkeit

● Facebooková soutěž – „VYBAV SE NA LÉTO           
S DA KRUŠNÉ HORY“
● Vědomostní soutěž o hodnotné letní ceny

● Facebook Wettbewerb – Du kannst Dich für den 
Sommer ausstatten

● Wettbewerb in den Kenntnissen um werte 
Sommerpreise  

SOUTĚŽE 2018
Wettbewerbe 2018 

● MAGAZÍN ZÁBAVY K KRUŠNÝCH HORÁCH

● Magazin der Unterhaltung im Erzgebirge
● Elektronický měsíčník 
● Elektronische Monatschrift

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
Erfolgreiche Projekte

Zakladatelé, vědomi si společné odpovědnosti za region 
Krušných hor, se rozhodli k založení obecně prospěšné 
společnosti Destinační agentury Krušné hory.
Die Gründer, bewusst sich gemeinsamer Verantwortlichkeit entschieden sich, die 
gemeinnützige Gesellschaft Destinationsagentur zu gründen

Verantwortlichkeit

  

Poslání
Berufung 

Cílem společnosti je podpořit udržitelný rozvoj tohoto 
regionu a napomoci tak jeho rozvoji při zachování 
jedinečných přírodních a kulturních hodnot.
Das Ziel der Gesellschaft ist die Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung 
der Region und behilflich sein zur ihre Entwicklung bei Erhaltung ihrer 
einzigartigen Natur- und Kulturwerte

● Turistické služby
● Prezentace regionu
● Vystavovatelská činnost
● Vydavatelská činnost
● Pořadatelská činnost
● Úspěšné projekty

● Touristische Dienstleistungen
● Präsentation der Region 
● Ausstellungstätigkeit
● Publizität
● Veranstaltungstätigkeit
● Erfolgreiche Projekte

PŘEHLED AKTIVIT V ROCE 
2018

Überblick der Aktivitäten 2018 

● VELKÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
● GROßER FOTOWETTBEWERB 

● Z vítězných fotografií bude vytvořen kalendář 
pro rok 2019

● Aus den Siegersbildern wird ein Kalender für das 
Jahr 2019 geschafft 

SOUTĚŽE 2018
Wettbewerbe 2018

● SKRYTÉ PŘÍBĚHY – Zavalený Julius
● www.skrytepribehy.cz
● Venkovní hra odkrývá nová zajímavá místa
● Trasa je v areálu Podkrušnohorského technického 

muzea v místě bývalého dolu Julius III.
● Versteckte Geschichte – Bruch Julius
● www.skrytepribehy.cz

● Das Außenspiel entdeckt neue interessante Orte

● Die Trasse befindet sich im Areal des Erzgebirgischen Museums in der ehemaligen 
Grube Julius III.

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
Erfolgreiche Projekte

    KONTAKTY:

Bc. Eva Maříková
Ředitelka DAKH
reditel@krusne-hory.org
Tel.: +420 777 651 270

TIC DAKH
Mostecká 1, Litvínov
info@krusne-hory.org
info-litvinov@seznam.cz
Tel.: +420 702 122 598 

www.krusne-hory.org

● VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ „KRÁSY KRUŠNÝCH 
HOR“ 
● Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
● Atrium Krajská zdravotní Ústí nad Labem
● OC Zličín a Letňany Praha
● OC Fontána Teplice (aktuálně)

VÝSTAVY
Ausstellungen

● SETKÁNÍ TURISTICKÝCH CENTER, duben 2018, 
Klíny
● Česko – německé setkání zástupců turistických center
● Workshopy: 

● Tvorba plakátů
● Prezentace na FB
● Prezentace na Instagramu
● Jak jednoduše prezentovat turistické cíle

AKCE 2018
Veranstaltungen 2018

● PODZIMNÍ A ZIMNÍ VĚDOMOSTNÍ 
FACEBOOKOVÁ SOUTĚŽ 

● Herbst- und Winterkenntnisse 
   Facebook Wettbewerb

● Soutěže o hodnotné turistické ceny
● Cílem soutěží je propagace nového projektu               

„Zažít Krušky“
● Propagace destinace a turistických cílů
● Zvýšení návštěvnosti webových a facebookových 

stránek

● Wettbewerbe um werte Preise
● Ziel des Wettbewerbs ist die Werbung für ein neues 

Projektes „Erzge (das Erzgebirge) zu erleben“
● Werbung der Destination und der touristischen Ziele
● Erhöhung der Besucherzahl in den Web-Seiten und 

Facebook

SOUTĚŽE 2018
Wettbeserbe 2018

● KRUŠNÉ HORORY
● Erzgebirgische Horrore

● www.krusnehorory.cz
● Projekt pro všechny turisty, kteří mají rádi tajemná 

místa s příběhem

● Projekt für alle Touristen, die geheimnisvollen Orte mit 
einer Geschichte lieben

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
Erfolgreiche Projekte

● MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI „SPONA“
● Memorandum über die Zusammenarbeit 

„SPONA“

● Hospodářská a sociální rada Mostecka, Okresní 
hospodářská komora, Euroregion Krušnohoří, DA 
Krušné hory

● Wirtschafts- und Sozialrat der Region Most, 
Kreiswirtschaftkammer, Euroregion Krušnohoří, DA 
Erzgebirge

● MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
● DA Živý kraj, DA Dolní Poohří, sdružení cestovního 

ruchu Tourismusverband Erzgebirge, DA Krušné hory

PARTNERSTVÍ
Patrneschaft

● HORNICKÁ STEZKA KRUŠNÝCH HOR
● Bergbausteige des Erzgebirges

● Tištěná brožura
● Mapa
● Hornická minulost i současnost Krušných hor

● Druckbroschüre
● Karte
● Bergbaugeschichte und Gegenwart des Erzgebirges

VYDAVATELSKÁ ČINNOST
Verlagstätigkeit

● WORKSHOP PRO ZAMĚSTNANCE 
INFORMAČNÍCH CENTER

● Workshop für Mitarbeiter der Informationszentren 

● 12. září 2018              
● Uhelné Safari
● 12. September 2018 
● Kohlen Safari
                   

AKCE 2018
Veranstaltungen 2018 ● NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY KRUSNE-HORY.ORG

● Neue Web-Seiten KRUSNE-HORY.ORG
● Turistické cíle, trasy, ubytování a stravování, služby
● Spuštění duben 2018
● Nové domény: krusne-hory.online, zazitkrusky.cz

● Touristische Ziele, Strecken, Unterkunft und 
Verpflegung, Dienstleistungen

● Start April 2018
● Neue Domene: krusne-hory.online, zazitkrusky.cz

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
Erfolgreiche Projekte

PARTNEŘI
die Partner

● Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
● Destinationsagentur Erzgebirge 

PŘEDSTAVENÍ
Vorstellung

● Sídlo/ Sitz: Klíny 61, Litvínov 436 01

● Datum vzniku/Datum der Gründung: 4. 11. 2010

● Právní forma: obecně prospěšná společnost
● Rechtsform: gemeinnützige Gesellschaft 

● Společnost již třetím rokem úspěšně zajišťuje provoz 
Turistického informačního centra se sídlem v 
Litvínově

● TIC je členem Asociace turistických informačních 
center České republiky a je certifikováno třídou B.

● Zajišťuje průvodcovskou činnost na zámku Valdštejnů 
●  Podílí se na akcích pořádaných v prostorách zámku, 

například Valdštejnská slavnost, Svatomichalská 
slavnost, Férová snídaně, Dětský den, Svatý Valentýn, 
Velikonoce aj.

● Die Gesellschaft gewährleistet erfolgreich schon drei Jahre den Betrieb des 
Touristischen Infozentrum (TIC) mit dem Sitz in Litvínov

● TIC ist ein Mitglied der Assoziation touristischen Infozentren der Tsch. 
Republik, zertifiziert mit der Klasse B

● Gewährleistet die Begleitung im Schloss Waldstein

● Beteiligt sich an den im Schloss Waldstein organisiert Veranstaltungen, z.B. 
Waldsteinfest, Michaelfest, Waldsteinfest, Kindertag, Heiliger Valentin, 
Ostern, usw. 

TURISTICKÉ SLUŽBY
Tourisitsche Dienstleistungen

● GASTO V KRUŠNÝCH HORÁCH
● tištěná brožura

● MAPOVÉ PLÁNY MĚST KRUŠNÝCH HOR                      
● ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY ROKU 2017

● Krušnohorská Tripper Rallye, Města Podkrušnohoří, 
Do Krušných hor bez bariér, Krušné hory západ, 
východ – mapy

● GASTO im Erzgebirge

● Druckbroschüre

● Stadtpläne der Städte im Erzgebirge

● Erfolgreiche Projekte 2017

● Erzgebirgische Tripper Rallye, Städte im Untererzgebirge, In das 
        Erzgebirge ohne Barriere, Erzgebirge West, Ost - Karten 

VYDAVATELSKÁ ČINNOST

● VÝSTAVA „ZAŽÍT KRUŠKY“
● Prezentace Krušných hor, letní a zimní aktivity, 

turistické cíle
● OC Fontána Teplice (aktuálně)
● OC Galerie Litoměřice                                                     

OC Zličín Praha

VÝSTAVY
Ausstellungen

● ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY, 26. května 
2018, Podkrušnohorské technické muzeum
● Zahájení turistické sezóny jsme spojili s dětským dnem 

a pozvali partnery z Německa

AKCE 2018
Veranstaltungen 2018

● JEDEN KRAJ TŘI RŮZNÉ ZOO
● Ein Bezirk drei verschiedene ZOO 

● soutěž o víkendový pobyt v Ústeckém kraji
● Wettbewerb um einen Wochenendaufenthalt im Bezirk 

Ústecký kraj

SOUTĚŽE 2018
Wettbewerbe 2018

● KRUŠNOHORSKÁ PIVNÍ STEZKA
● Propojuje pivovary na české a německé straně Krušných 

hor
● Společný projekt Destinační agentury Dolní Poohří, 

Destinační agentury Krušné hory a německé 
Tourismusverband Erzgebirge

● Erzgebirgische Bierroute

● Verbindet Brauereien auf tschechischer und deutscher Seite des Erzgebirges

● Gemeinsames Projekt der beiden Destinationsagenturen Dolní Poohří und Krušné 
hory mit dem Tourismusverband Erzgebirge  

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
Erfolgreiche Projekte

● Pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a 
publikační činnosti

● Jednotná propagace Krušných hor - vydávání propagačních 
materiálů, inzerce v médiích, webové stránky, odborné 
publikace

● Rozvoj spolupráce s německými partnery
● Podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, 

mj. poskytování turistických informací a návazných 
návštěvnických služeb

● Péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a 
kulturního dědictví regionu

● Vzdělávání a osvěta

● Positive Präsentation der Region, mit der Tätigkeit im Bereich 
Werbematerialien, Werbung in den Medien, Web-Seiten, 
Fachpublikationen

● Entwicklung der Zusammenarbeit mit deutschen Partnern
● Unterstützung der schonenden Touristik, incl. touristische  

Dienste, neben anderen Leistungen der touristischen 
Informationen und dazu gehörten Besucherdienste

● Natur- und Umweltpflege, Naturschutz und Pflege um 
Kulturerbe der Region

● Bildung und Aufklärung

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Ergebene Dienstleistungen

● AGROTURISTIKA V KRUŠNOHOŘÍ
● Agroturistik im Erzgebirge

● Online brožura  / Online Broschüre
● Jezdecké kluby a ranče / Reiterklubs und Ranch
● Farmy / Farmen

VYDAVATELSKÁ ČINNOST
Verlagstätigkeit

● UKONČENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY, podzim 2018, 
Horský areál Lesná

● Abschluss der touristischen Saisons, Herbst 2018,Bergareal Lesná

● SETKÁNÍ TURISTICKÝCH CENTER, září, Krupka
● Téma: přípravy na zápis do UNESCO – Hornická 

kulturní krajina Krupka
Treffen der touristischen Zentren, September, Krupka
● Themen: Vorbereitung der Eintragung in die Liste UNESCO – Montan 

Kulturlandschaft Krupka

AKCE 2018
Veranstaltungen 2018

● FACEBOOKOVÉ STRÁNKY 
● Facebook Seiten

● Krušné hory – volný čas a turistika
● Nová stránka „Zažít Krušky“
● Podpora návštěvnosti, zajímavé články, fotografie, 

události, videa
● Erzgebirge – Freizeit und Touristik
● Neue Seite „Erzge erleben“
● Unterstützung der Besucherzahl, interessante Artikel, Fotos, 

Ereignisse, Video

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
Erfolgreiche Projekte
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Destinationsagentur 
Erzgebirge 2018

Krušnohoří bez hranic - 
přeshraniční akce

● Bezirk Ústecký kraj

Gründer
 

● Gemeindeverband  der Erzgebirgsregion

● Gemeinde Klíny

● Wirtschafts- und Sozialrat der Region Most

● Stiftungsfonds „Erneuerung des Erzgebirges Region 
Klíny“     

Turismus v Krušnohoří

• Počet noclehů zahraničních hostů v Krušných horách stoupnul 
v posledních 10 letech o téměř pětinu

• Aktuálně se umístila ČR na pátém místě mezi zahraničními hosty 

                     Erzgebirge 

Krušnohoří bez hranic
přeshraniční akce
Daniela Mynett
projektová manažerka projektu světové dědictví
Turistický svaz Krušnohoří

● Jüdische Denkmäler des Erzgebirges
● Druckboschüre

● MOTOWANDER
● 150 km lange Strecke für Motorräder nach der 

Rekultivierung

Verlagstätigkeit
Stříbrná stezka

- Trvání projektu  10.2011 – 06.2013

• Projektoví partneři: Bad Schlema (LP), 
Annaberg-Buchholz, Aue, Oelsnitz/Erzg., Freiberg, 
Ostrov, Boží Dar, Jáchymov, a rovněž turistický svaz TVE

• Cíl: oživení historické stříbrné stezky a českého 
Krušnohoří

• Úkol TVE → vytvoření internetových stránek a 
dvojjazyčného katalogu

• Propagace Stříbrné stezky

● Pressetrips für tschechische und ausländische 
Journalisten 

Veranstaltungen 2018 Stoneman Miriquidi MTB

Výsledek: 
 - 2014 úspěšné otevření trasy
 - cca 12.000 oficiálních uživatelů od jejího otevření
 - zapojení 23 logistických partnerů na německé a české 
straně
 - rezervování paušálů prostřednictvím TVE
 - další rozvoj formátu → Stoneman on Snow a Stoneman 
Miriquidi Road 

● Lebendiges Handwerk des Erzgebirges
● Partnerschaft der DA Krušné hory im Projekt des 

Partnervereines Litvínov. Das Projekt wurde vom Bezirk 
Ústecký kraj gefördert.

● Ausgabe von 1.000 St. Broschüren mit Informationen 
für die breite Öffentlichkeit über traditionelles 
Handwerk 

Erfolgreiche Projekte Spolupráce

Destinační agentura 
Krušné hory, o.p.s. 

Destinační agentura 
Dolní Poohří, o.p.s. 

První Krušnohorská o.p.s. Živý kraj – Destinační agentura pro 
Karlovarský kraj, z.s. 

● Mini-Reisemesse in Most 2018

● Radsportmesse 

● Internationale Reisemesse

Präsentation der Region Turistická strategie TVE

● Übersetzungen des touristischen Materials ins 
Deutsche

Verlagstätigkeit
- Trvání projektu  10.2011 – 05.2013

• Projektoví partneři: Krajský úřad Ústeckého kraje (LP) TVE jako 
projektový partner

• Cíl: vytvoření společného marketingu a základny pro 
přeshraniční turistickou kooperaci „Dvě země jeden zážitkový 
region Krušnohoří

• Úkoly: nadregionální internetová prezentace a představení 
přeshraničního Krušnohoří, společné vystupování na veletrzích 
cestovního ruchu, zviditelnění přeshraničního regionu

Česko-saský turistický region

● Facebook Wettbewerb – Fit für den Sommer mit 
der DA Krušné hory 
● Wissenswettbewerb um wertevolle Sommerpreise 

Wettbewerbe 2018 Stoneman Miriquidi Road

● Unterhaltungsmagazin im Erzgebirge

● Elektronisches Monatsblatt

Erfolgreiche Projekte Světové dědictví UNESCO

Úkoly WFE → populárně vědecká prezentace Montanregionu 

    Erzgebirge jako jedinečné kulturní krajiny a představení 

    jedinečnosti a hodnoty hornické kulturní krajiny 

    ve světovém kontextu

TVE → turisturistické zhodnocení hornického regionu a jeho 

kulturních statků. 

Montanregion Krušné hory – Erzgebirge o.p.s → kromě jiného 

zhotovení systému rezervací, využití na trhu na české straně

 

    

   

Die Begründer - sich einer gemeinsamen Verantwortung für 
die Erzgebirgsregion bewusst - entschieden sich zur 
Gründung der gemeinnützigen Gesellschaft 
Destinationsagentur Krušné hory. 

Verantwortlichkeit

  

 Berufung 

Das Ziel der Gesellschaft ist die nachhaltige Entwicklung 
dieser Region zu unterstützen und bei der Erhaltung ihrer 
einzigartigen Natur- und Kulturwerte mitzuhelfen.

• Založen 1991
• Úkoly Turistického svazu Krušnohoří
• Podpora a koordinace turismu na území turistického svazu
• Poradenství a podpora svých členů
• Posílení turistického regionu na národní i mezinárodní úrovni a 

zvýšení jeho známosti

Turismus v Krušnohoří

● Touristische Dienstleistungen
● Präsentation der Region 
● Ausstellungstätigkeit
● Herausgabetätigkeit
● Veranstaltungstätigkeit
● Erfolgreiche Projekte

Überblick der Aktivitäten 2018 Turistická strategie svazu TVE

● GROSSER FOTOWETTBEWERB 
● Aus den Siegerbildern wird ein Kalender für das 

Jahr 2019 kreiert 

Wettbewerbe 2018 Stoneman Miriquidi Road

- Trvání projektu  2016 - 2017

- Projektoví partneři: TVE (LP) samospráva Dubí (PP)

- Cíl: koncepce trasy jako licenční Stoneman Rolanda 

Staudera

- Úkol: realizace jedinečné závodní trasy v Německu na 

české-saském území

● Versteckte Geschichten – Bruch Julius
● www.skrytepribehy.cz
● Das Spiel im Freien erkundet neue interessante Orte
● Die Trasse befindet sich auf dem Gelände des 

Vorerzgebirgischen Technischen Museums in der 
ehemaligen Grube „Julius III“

Erfolgreiche Projekte Světové dědictví UNESCO

- Trvání projektu  10.2016 – 10.2020

- Projektoví partneři: Wirtschaftsförderung Erzgbirge GmbH(LP), 

TVE (PP 1), Montanregion Krušné hory – Erzgebirge o.p.s (PP 2)

- Cíl: zápis na listinu světového dědictví UNESCO → rozhodnutí v 

červenci 2019  

ř

Ausstellungen Turistická strategie TVE

● SETKÁNÍ TURISTICKÝCH CENTER, duben 2018, 
Klíny
● Česko – německé setkání zástupců turistických center
● Workshopy: 

● Tvorba plakátů
● Prezentace na FB
● Prezentace na Instagramu
● Jak jednoduše prezentovat turistické cíle

Veranstaltungen 2018

- Výsledek: image brožura Dvě země – jeden 

zážitkový region, mapa „Krušné hory bez 

hranic“, anonce a řady reportáží 

v dvojjazyčných českých a německých 

magazínech, internetové stránky 

www.krusnehory-erzgebirge.eu

Česko-saský turistický region 

● Wissenswertes zu Herbst- und Winter Facebook 
Wettbewerb
● Wettbewerbe um hochwertige touristische Preise
● Ziel des Wettbewerbs ist die Bewerbung eines neuen 

Projektes „Erzl (das Erzgebirge) erleben“
● Bewerbung der Destination und der touristischen Ziele
● Erhöhung der Besucherzahl auf den Websites und bei 

Facebook

Wettbewerbe 2018 Stoneman Miriquidi Road

● ErzHorror
● www.krusnehorory.cz
● Projekt für alle Touristen, die geheimnisvolle Orte mit 

einer Geschichte lieben

Erfolgreiche Projekte Světové dědictví UNESCO

Úkoly:

-Vytvoření základních publikací

-Realizace workshopů – porady vnitřního marketingu

-Mezinárodní zhodnocení na trhu, účast na veletrzích a 

prezentacích

-Vytvoření koncepce pro tisk

    

   

● Memorandum über die Zusammenarbeit 
„SPONA“

● Wirtschafts- und Sozialrat der Region Most, 
Kreiswirtschaftkammer, Euroregion Krušnohoří, 
DA Krušné hory

Partnerschaft Turistická strategie Turistického svazu TVE

• Od roku 2011 se uvádí tato turistická destinace pod zastřešující 
značkou Zážitkový domov Krušnohoří

• Jádro Zážitkového domova Krušnohoří → srdečnost a svěžest, věrný 
vztah k půdě a pocit domova, spojený staletými hornickými 
tradicemi  

• Členění do čtyř tematických okruhů přispívá k vytváření jasného 
profilu a k lepší orientaci  

● Bergbausteige des Erzgebirges
● Druckbroschüre
● Karte
● Bergbaugeschichte und - gegenwart des Erzgebirges

Verlagstätigkeit
Cyklomagistrála

● Workshop für Mitarbeiter der 
Informationszentren 
● 12. September 2018 
● Kohlesafari
                   

Veranstaltungen 2018 Stoneman Miriquidi MTB
● Neue Website KRUSNE-HORY.ORG

● Touristische Ziele, Strecken, Unterkunft und 
Verpflegung, Dienstleistungen

● Start April 2018
● Neue Domain: krusne-hory.online, zazitkrusky.cz

Erfolgreiche Projekte

- Trvání projektu  09.2017 – 05.2018

- Projektoví partneři: Destinační agentura Dolní Poohří (LP), 

Turistický svaz Krušnohoří (TVE) projektový partner

- Cíl: propojení turistických nabídek místních a typických pivovarů

- Úkol: společná realizace a zhotovení propagačních matriálů, 

prezentace na veletrzích a organizace akcí

Pivní stezka

Partner

Regionální 
kancelář

Regionální 
kancelář

Jednatelství

» 19 spolupracovníků
» Jednatelství v Annabergu-Buchhlozi, regionální kanceláře 

v Brand-Erbisdorfu a Dippoldiswalde

• 

● Destinationsagentur Erzgebirge 

Vorstellung

● Sitz: Klíny 61, Litvínov 436 01

● Datum der Gründung: 4. 11. 2010

● Rechtsform: gemeinnützige Gesellschaft 

Turismus v Krušnohoří

• Krušné hory jsou jedním z nejdůležitějších a nejznámějších 
turistických území v Německu

• Mezi německými středohořími jsou Krušné hory na 4. místě v pořadí 
nejznámějších destinací (po pohořích Schwarzwald, Harz a 
Bayrischer Wald)

• V roce 2016 zaznamenaly Krušné hory 26,124 milionů návštěvních 
dnů

• 891,8 milionů EUR ročních příjmů brutto z turistiky 
• Zaměstnání minimálně pro 24.260 osob přímo či nepřímo v oblasti 

turistiky  

● Die Gesellschaft betreibt schon das dritte Jahr erfolgreich 
das Touristische Infozentrum (TIC) mit Sitz in Litvínov

● TIC ist ein Mitglied der Assoziation touristischer 
Infozentren der Tsch. Republik - zertifiziert mit der Klasse 
B

● Gewährleistet die Führungen im Schloss Waldstein
● Beteiligt sich an den im Schloss Wallenstein organisierten 

Veranstaltungen, z.B. Wallensteinfest, Fest des Hl. 
Michaelis, Faires Frühstück, Kindertag,  Valentinstag, 
Ostern, u.a. 

Touristische Dienstleistungen Turistická strategie svazu TVE

● GASTO im Erzgebirge
● Druckbroschüre

● Stadtpläne der Städte im Erzgebirge
● Erfolgreiche Projekte 2017

● Erzgebirgische Tripper Rallye, Städte im 
Vorgebirgsraum, In das 

●         Erzgebirge ohne Barriere, Westerzgebirge, 
Osterzgebirge - Karten 

Verlagstätigkeit Stříbrná stezka
Výsledek: katalog nabídek (TVE) filmové image
(město Freiberg) putovní výstava (město Oelsnitz),
turistický průvodce (Bad Schlema), 
silniční značení (město Aue)

 

 

● VÝSTAVA „ZAŽÍT KRUŠKY“
● Prezentace Krušných hor, letní a zimní aktivity, 

turistické cíle
● OC Fontána Teplice (aktuálně)
● OC Galerie Litoměřice                                                     

OC Zličín Praha

Ausstellungen Cyklistická magistrála

- Trvání projektu  10.2013 – 10.2014

• Projektoví partneři: na německé straně to byla 
společnost Wirtschaftsförderung Erzgebirge (WFE), 
Turistický svaz Krušnohoří Tourismusverband Erzgebirge 
(TVE) a Lázeňská rozvojová společnost Sächsische 
Schweiz (KEG)

• Český partner: Krajský úřad Ústeckého kraje 
• Cílem byla nová koncepce, značení a propojení dálkové 

cyklotrasy „Sächsische Mittelgebirge“ I-6 a 
„Krušnohorské magistrály“ číslo 23

 

● ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY, 26. května 
2018, Podkrušnohorské technické muzeum
● Zahájení turistické sezóny jsme spojili s dětským dnem 

a pozvali partnery z Německa

Veranstaltungen 2018 Stoneman Miriquidi MTB

- Trvání projektu  2013 - 2014

• Projektoví partneři: TVE (LP), Montanregion Krušné 
hory – Erzgebirge o.p.s (PP)

• Cíl: koncepce trasy horských kol, licence trasy 
MTB-Stoneman Rolanda Staudera

• Úkoly: realizace této jedinečné trasy horských kol, již 
známé v Německu i na sasko-českém území 

● Ein Bezirk drei verschiedene ZOOs 
● Wettbewerb um einen Wochenendaufenthalt im Bezirk 

Ústecký kraj

Wettbewerbe 2018 Stoneman Miriquidi Road

- Výsledek: v roce 2018 slavnostní otevření trasy, 

350 účastníků na otevření

- Zapojení 18 partnerů v logistice na německé a 

české straně

- Rezervování paušálů prostřednictvím TVE 

(turistického svazu)

● Erzgebirgische Bierroute
● Verbindet Brauereien auf tschechischer und deutscher 

Seite des Erzgebirges
● Gemeinsames Projekt der beiden 

Destinationsagenturen Dolní Poohří und Krušné hory 
mit dem deutschen TVE 

Erfolgreiche Projekte Světové dědictví UNESCO

- Příklady již realizovaných či plánovaných opatření

- Realizace zážitkových dnů hornictví za dobu 5 let

- Světové dědictví – objevitelský pas

- Základní brožury horní města & kulturní poklady pro 

turistického průvodce Světového dědictví

- Cizojazyčné letáčky

- Jazykové kurzy, školení ke Světovému dědictví UNESCO

- Koncepce reklamních článků 

- Příprava maskotů 

    

   

● Positive Präsentation der Region, incl. Ausstellungs-, Messe- 
Öffentlichkeitsarbeit

● Einheitliche Bewerbung des Erzgebirges – Herausgabe von 
Werbematerial, Inseraten in Medien, Websites, 
Fachpublikationen 

● Entwicklung der Zusammenarbeit mit den deutschen Partnern
● Unterstützung des sanften Tourismus, incl. der Umsetzung 

touristischer Dienstleistungen, neben anderen Leistungen der 
touristischen Informationen und dazu gehörigen 
Dienstleistungen für Besucher

● Natur- und Umweltschutz, Schutz des Natur- und Kulturerbes 
der Region

● Bildung und Aufklärung

Dienstleistungsspektrum

● Landtourismus im Erzgebirge
● Online-Broschüre
● Reiterklubs und Ranchs
● Farmen

Verlagstätigkeit
Cyklomagistrála

Výsledek -  600 kilometrů přeshraniční sítě 
tras ze západního Krušnohoří až do 
Labských pískovců s 200 kilometry 
propojující trasy, 9 etapových tras a 20 
okružních tras.

Na saské i české straně byly vydány 
vícejazyčné cyklistické mapy  

● Saisonabschluss im Tourismus, Herbst 2018, 
Bergareal Lesná

● Treffen der Tourismuscenter, September, Krupka
● Themen: Vorbereitung der Eintragung in die 

UNESCO-Liste – Montane Kulturlandschaft Krupka

Veranstaltungen 2018 Stoneman Miriquidi MTB

● Facebook 

● Erzgebirge – Freizeit und Tourismus
● Neue Seite „Erzl erleben“
● Unterstützung der Besucherzahl, interessante Artikel, 

Fotos, Begebenheiten, Video

Erfolgreiche Projekte Pivní stezka

Výsledek: skládačka „Krušno - horská pivní stezka, 

společné akce jako „Den piva“, vytýčení turistických 

tras, přeshraniční prezentace Pivní stezky
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Grenzenloses Erzgebirge - 
grenzüberschreitende Aktionen

Cyklotoulky Radwanderung

Tourismus im Erzgebirge

• Die Zahl der Übernachtungen von ausländischen Gäste im 

Erzgebirge konnte in den letzten 10 Jahren um nahezu ein Fünftel 

gesteigert werden

• aktuell liegt die Tschechische Republik auf Platz 5 der 

Herkunftsländer für ausländische Gäste

Grenzenloses Erzgebirge – 
grenzüberschreitende Aktionen
Daniela Mynett 
Projektmanagerin Welterbe-Projekt
Tourismusverband Erzgebirge e.V.

CYKLOTOULKY CYKLOPOTULKY
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EGOMOTION s.r.o.
EHRLICH OFFICE CENTRE

Šafaøíkovy sady 5, 301 00 Plzeò
IÈ: 28050924      

DIÈ: CZ28050924
tel., fax: 378 774 801, 378 774 802

gsm: 603 495 534
e-mail: info@egomotion.cz

 
www.cyklotoulky.cz
www.egomotion.cz
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CYKLOTOULKY CYKLOPOTULKY

CYKLOTOULKY

Cyklotoulky, resp. Cyklopotulky jsou dlouholetým poøadem 

dodávaným do vysílání Èeské televize a od roku 2016 i do vysílání 

Slovenské televize. Jedná se o desetiminutový cestopis mapu-

jící nejzajímavìjší místa týkající se turistiky a cykloturistiky v Èechách 

a na Slovensku. Cyklotoulky dlouhodobì vykazují velkou diváckou 

oblibu a vysokou sledovanost  - øádovì ve statisících týdnì. Poøad je 

vysílán v Èeské a Slovenské televizi, a to vždy v nìkolika reprízách. 

Cyklotoulky natáèíme každý týden a do vysílání je nasazován 

celoroènì. Od roku 2017 budou oba dva projekty slouèené a pobìží 

paralelnì v Èeské i Slovenské televizi s tím, že redaktorský tým budou 

vždy tvoøit zástupci èeské i slovenské strany.

Turistický ruch a sním související další obory mají stále vìtší význam 
a dopad na ekonomiku a pøíznivým zpùsobem ovlivòují ekonomické 

ukazatele hospodáøství. Pro obì zemì, Èesko i Slovensko, hrají oba 

dva trhy klíèovou roli, a proto se tento moderní formát propagace, 

který naplòuje kritéria kontinuity, pravidelnosti a pøesahu, ukazuje 

jako optimální.

O projektu CYKLOTOULKY | O projekte CYKLOPOTULKYO projektu CYKLOTOULKY | O projekte CYKLOPOTULKY

CYKLOTOULKY CYKLOPOTULKY

CYKLOTOULKY

Marketingová specifikaceMarketingová specifikace

Název poøadu: Cyklotoulky

Délka poøadu: 10 minut

Distribuce:  Èeská televize – min. 4 reprízy každého dílu

Název poøadu: Cyklopotulky

Délka poøadu: 10 minut

Distribuce:  Slovenská televize – min. 4 reprízy každého dílu

INTERNET

www.cyklotoulky.cz

www.cyklopotulky.sk

FACEBOOK

YouTube Channel

TISK

Cykloturistika – nejètenìjší cyklistický èasopis v ÈR

Biker - nejètenìjší cyklistický èasopis na Slovensku

Moje rodina  - suplement Deníku

CYKLOTOULKY CYKLOPOTULKY

CYKLOTOULKY

Prùvodci poøademPrùvodci poøadem

Stanislav Bartùšek

redaktor – Èeská televize

Ján Žgravèák 
redaktor – Slovenská televize

Vilém Dubnièka

Eva Brodnianska 

redaktorka – Slovenská televize

Klára Kovaøíková 

hereèka

Jana Benke

CYKLOTOULKY CYKLOPOTULKY

CYKLOTOULKY

SledovanostSledovanost

Prùmìrnì

300.000 divákù / 1 epizoda

Dosah

15.000 / týden

www.cyklotoulky.cz

370.000 unikátních návštìvníkù /rok

85.000 ètenáøù / vydání

www.            .cz

48.000 ètenáøù / vydání

Prùmìrnì

100.000 divákù / 1 epizoda

CYKLOTOULKY CYKLOPOTULKY

CYKLOTOULKY

Doplòkové aktivityDoplòkové aktivity

Stolní spoleèenská hra CYKLOTOULKY Mobilní aplikace iCYKLOTOULKY

Energetický nápoj

CYKLOTOULKY CYKLOPOTULKY

CYKLOTOULKY

FotogalerieFotogalerie

CYKLOTOULKY CYKLOPOTULKY

CYKLOTOULKY

8 dùvodù, proè zvolit CYKLOTOULKY8 dùvodù, proè zvolit CYKLOTOULKY
CYKLOTOULKY 

�o�a� natá�en� kontinuáln� �i� os� let� 
�e�en � ne�sta��ích �o�a�� È�1

CYKLOTOULKY 

nato�eno �i� t���� ��� e�i�o�� Èasto se v�ak v�ace�í 
na ste�ná �ísta a �a�u�í� �ak se �estinace v�ví�e�í2
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7
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CYKLOTOULKY 

o�e�in�l� �esko�slovensk� ��o�ekt v�síla�ící na ve�e�no��ávních 
stanicích v Èechách i na Slovensku

CYKLOTOULKY 

ne��ast��i �e��í�ovan� �o�a� v Èesk� televi�i a �o�a� s in�e�e� 

ne�v���í �í�� �iváck� s�oko�enosti

CYKLOTOULKY 

�e�ov� st�ánk� �o�a�u � c�klotoulk��c� � �sou ne�v�t�í� 
c�klistick�� vi�eo�o�tále� s v�sokou náv�t�vností

CYKLOTOULKY 

��l� v�ho�nocen� �ako e�ukativní �o�in 
a �sou n�ní �o� �at�onací ����

5

CYKLOTOULKY 

i�eální �o��át ��o ��o�a�aci �estinací 
v Èechách i na Slovensku

CYKLOTOULKY 

�o�e�ní c�ossove�ov� �o�a� na��í� cel�� s�ekt�e� ���ií

Grenzübergreifende Projekte >>

Silberstraße

- Projektzeitraum 10.2011 – 06.2013

- Projektpartner Bad Schlema (LP), Annaberg-Buchholz, 

Aue, Oelsnitz/Erzg., Freiberg, Ostrov, Bozi Dar, 

Jáchymov sowie der TVE 

- Ziel Belebung der historischen Silberstraße und 

Ausweitung auf das böhmische Erzgebirge

- Aufgabe des TVE → Schaltung einer Internetseite, 

Erstellung eines zweisprachigen Kataloges, 

Bewerbung der Silberstraße

Grenzübergreifende Projekte >>

Stoneman Miriquidi MTB

- Ergebnis 2014 erfolgreiche Eröffnung der Strecke, 

  ca. 12.000 offizielle Finisher seit der Eröffnung,

  Einbindung von 23 Logis-Partnern auf deutscher      

  und tschechischer Seite 

- Buchung von Pauschalen über den TVE und 

  Weiterentwicklung des Formates → 

  Stoneman on Snow und Stoneman Miriquidi Road 

Kooperationen

Destinační agentura 
Krušné hory, o.p.s. 

Destinační agentura 
Dolní Poohří, o.p.s. 

První Krušnohorská o.p.s. Živý kraj – Destinační agentura pro 
Karlovarský kraj, z.s. 

Tourismusstrategie des TVE

- Projektzeitraum 10.2011 – 05.2013

- Projektpartner Bezirksamt Ústi nad Labem (LP), TVE (PP)

- Ziel Schaffung eines gemeinsamen Marketingauftritts und der 

Grundlagen für eine grenzübergreifende touristische 

Kooperation – „Zwei Länder – eine Erlebnisregion Erzgebirge“

- Aufgabe überregionale Internetpräsenz zur Präsentation des 

grenzübergreifenden Erzgebirges, gemeinsame Messeauftritte, 

Bewerbung der grenzübergreifenden Region 

Grenzübergreifende Projekte >>

Böhmisch-Sächsische 
Tourismusregion

Grenzübergreifende Projekte >>

Stoneman Miriquidi Road

Grenzübergreifende Projekte >>

UNESCO - Welterbe

- Aufgabe 

    WFE → populärwissenschaftliche Präsentation der Montanregion 

    Erzgebirge als einzigartige Kulturlandschaft und Darstellung 

der 

    Alleinstellungsmerkmale und Werte der montanen 

    Kulturlandschaft im Welterbekontext

    TVE → touristische Vermarktung der Montanregion Erzgebirge 

    und seiner Kulturgüter

    Montanregion Krušné hory – Erzgebirge o.p.s →

    u.a. Bereitstellung eines Buchungssystem, Vermarktung auf 

    tschechischer Seite

    

   

• gegründet 1991

• Aufgaben des TVE 

• Förderung und Koordinierung des Tourismus im Verbandsgebiet

• Beratung und Unterstützung seiner Mitglieder

• Reiseregion Erzgebirge national und international zu stärken und 

bekannter zu machen

Tourismus im Erzgebirge

Tourismusstrategie des TVE

Grenzübergreifende Projekte >>

Stoneman Miriquidi Road

- Projektzeitraum 2016 - 2017

- Projektpartner TVE (LP), Stadtverwaltung Dubí (PP)

- Ziel Konzeption einer Rennrad-Strecke als 

Lizenzstrecke des Stoneman von Roland Stauder

- Aufgabe Umsetzung einer in Deutschland in dieser 

Art einmaligen Rennrad-Strecke auf 

sächsisch-böhmischen Gebiet

Grenzübergreifende Projekte >>

UNESCO - Welterbe

- Projektzeitraum 10.2016 – 10.2020

- Projektpartner Wirtschaftsförderung Erzgbirge GmbH(LP), TVE 

(PP 1), Montanregion Krušné hory – Erzgebirge o.p.s (PP 2)

- Ziel Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste → Entscheidung im 

Juli 2019 

Tourismusstrategie des TVE

- Ergebnis Imagebroschüre „Zwei Länder – 

eine Erlebnisregion“, Erlebniskarte 

„Erzgebirge grenzenlos“, Anzeigen- und 

Reportagenschaltungen in deutsch- und 

tschechischsprachigen Magazinen, 

Internetseite www.krusnehory-erzgebirge.eu

Grenzübergreifende Projekte >>

Böhmisch-Sächsische 
Tourismusregion

Grenzübergreifende Projekte >>

Stoneman Miriquidi Road

Grenzübergreifende Projekte >>

UNESCO - Welterbe

- Aufgabe

- Erstellung von Basispublikationen

- Durchführung von Workshops / Beratungen im 

Innenmarketing

- Internationale Vermarktung, Teilnahme an 

Messen/Präsentationen

- Erstellung eines Pressekonzeptes

    

   

Tourismusstrategie des TVE

• seit 2011 vermarktet sich die Tourismusdestination unter der 

Dachmarke Erlebnisheimat Erzgebirge

• Kern der Erlebnisheimat Erzgebirge → Herzlichkeit und Frische, 

Bodenständigkeit und Heimatgefühl verbunden mit einer 

jahrhundertealten Bergbautradition

• Gliederung in vier Themenbereich sorgt für ein klares Profil und 

bessere Orientierung

Grenzübergreifende Projekte >>

Radmagistrale
Grenzübergreifende Projekte >>

Stoneman Miriquidi MTB

- Projektzeitraum 09.2017 – 05.2018

- Projektpartner Destinační agentura Dolní Poohří (LP), TVE (PP)

- Ziel Vernetzung von touristischen Angeboten der gebiets- und 

ortstypischen Bierbrauereien 

- Aufgabe gemeinsame Umsetzung und Realisierung der 

Werbematerialien, Präsentation auf Messen und Organisation 

von Veranstaltungen 

Grenzübergreifende Projekte >>

Bier - Route

Regionalbüro

Regionalbüro

Geschäftsstelle

» 19 Mitarbeiter 
» Geschäftsstelle in Annaberg-Buchholz, Regionalbüros in 

Brand-Erbisdorf und Dippoldiswalde

Tourismus im Erzgebirge

• Erzgebirge ist eines der wichtigsten und bekanntesten Reisegebiete 

in Deutschland

• unter den deutschen Mittelgebirgen ist das Erzgebirge auf Platz 4 

im Bekanntheitsgrad (nach Schwarzwald, Harz und Bayrischer 

Wald) 

• 2016 verzeichnete das Erzgebirge 26,124 Mio. Aufenthaltstage

• 891,8 Mio. Euro jährliches Bruttoeinkommen durch den Tourismus

• Beschäftigung für mind. 24.260 Personen direkt oder indirekt im 

Bereich Tourismus

Tourismusstrategie des TVE
Grenzübergreifende Projekte >>

Silberstraße

- Ergebnis Angebotskataloges (TVE), 

Imagefilm (Stadt Freiberg), 

Wanderausstellung (Stadt Oelsnitz), 

Reisebegleiter (Bad Schlema), 

Straßenbeschilderung (Stadt Aue)  

Grenzübergreifende Projekte >>

Radmagistrale

- Projektzeitraum 10.2013 – 10.2014

- Projektpartner auf deutscher Seite waren die 

Wirtschaftsförderung Erzgebirge (WFE), der 

Tourismusverband Erzgebirge (TVE) und die 

Kurortentwicklungsgesellschaft Sächsische Schweiz 

(KEG)

   Tschechischer Partner: Bezirksamt von Ústi nad Labem

- Ziel war die Neukonzeption, Beschilderung und 

Verbindung des Radfernweges „Sächsische 

Mittelgebirge“ I-6 und die „Krušnohorská magistrála“ 

číslo 23

Grenzübergreifende Projekte >>

Stoneman Miriquidi MTB

- Projektzeitraum 2013 - 2014

- Projektpartner TVE (LP), 

Montanregion Krušné hory – Erzgebirge o.p.s (PP)

- Ziel Konzeption einer Mountainbike-Strecke als 

Lizenzstrecke des MTB-Stoneman von Roland Stauder

- Aufgabe Umsetzung einer in Deutschland in dieser 

Art einmaligen Mountainbike-Strecke auf 

sächsisch-böhmischen Gebiet

Grenzübergreifende Projekte >>

Stoneman Miriquidi Road

- Ergebnis 2018 erfolgreiche Eröffnung der Strecke, 

  ca. 350 Finisher seit der Eröffnung,

  Einbindung von 18 Logis-Partnern auf deutscher      

  und tschechischer Seite 

- Buchung von Pauschalen über den TVE

Grenzübergreifende Projekte >>

UNESCO - Welterbe

- Beispiele bereits umgesetzter oder geplanter Maßnahmen

- Durchführung der Bergbau Erlebnistage seit 5 Jahren

- Welterbe-Entdeckerpass

- Basisbroschüre Bergstädte & Kulturschätze

für einen Welterbe-Reiseführer

- fremdsprachige Flyer

- Sprachkurse, Schulungen zum UNESCO-Welterbe

- Konzeption Merchandisingartikel

- Entwicklung Maskottchen  

- …

    

   

Grenzübergreifende Projekte >>

Radmagistrale

- Ergebnis 600 Kilometer 

grenzübergreifendes Routennetz 

vom Westerzgebirge bis zum 

Elbsandsteingebirge mit 200 

Kilometern verbindende Strecke, 

9 Etappentouren und 20 Rundtouren

- auf deutscher und tschechischer 

Seite wurden jeweils mehrsprachige 

Radkarten veröffentlicht 

Grenzübergreifende Projekte >>

Stoneman Miriquidi MTB
Grenzübergreifende Projekte >>

Bier - Route

- Ergebnis Faltkarte „Erzgebirgische 

Bier-Route“, gemeinsame Veranstaltungen wie 

„Tag des Bieres“, Erstellung von Wanderrouten, 

grenzübergreifende Bewerbung der Bierroute 
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15 let 
Podkrušnohorského
technického Muzea

15 jahre 
Untererzgebirgisches
technisches Museum

Expozice

•
ě

Ausstellung

• April 2014 wurde die Ausstellung 
zur „Abbaumethode von 
Seitenbänken untertage“ installiert

15 LET PODKRUŠNOHORSKÉHO 
TECHNICKÉHO MUZEA

Česko-saské návštěvy 24. 5. 2018

Ing. Zbyněk Jakš – ředitel 
Podkrušnohorského technického muzea

15 JAHRE UNTERERZGEBIRGISCHES 
TECHNISCHES MUSEUM

Böhmisch-sächsiche Begegnungen 24. 5. 2018

Ing. Zbyněk Jakš – Direktor des 
Untererzgebirgischen technischen 
Museums 

Venkovní expozice

•
ů

Außenausstellung

• Der Aufbau der Außenausstellung mit 
der Darstellung der Bergbaumaschinen 
für den Tagebau

Expozice

•

Ausstellung

• 2014 – Aufbau der neuen Ausstellung einer 
Erzförderung mit einem interaktiven 
Spielzimmer und Beispielen vom Bergbau mit 
Traditionen und Uniformen

Úzkorozchodná dráha

• ř
ů š š

š ě

Schmalspurbahn
• 2017 – wurde eine Schmalspurbahn angelegt, 

auf der ein kleiner Bergbauzug mit Waggons  
die Museumsbesucher fährt.

Venkovní expozice

• ů

Außenausstellung

• Erwerb neuer Exponate

Historie 

• ž
• ř ř

ř

Geschichte 

• Das Museum wurde 2003 gegründet

• Für die Öffentlichkeit wurde das Museum im 
Oktober 2007 eröffnet

Úzkorozchodná dráha Schmalspurbahn

Renovace parního těžního stroje 

• ě
ěž

Restaurierung einer 
Dampffördermaschine

• April 2015 – Restaurierung der 
Dampffördermaschine in ursprünglicher Form 
von 1891, als die Maschine hergestellt wurde

Návštěvnost

• š ě
č š ě ů

ě

Besucherhäufigkeit

• Betrieb und Besucherhäufigkeit des 
Museums

(Besucherzahlen 8 000 - 10 000 pro  Jahr)

Danke für die Aufmerksamkeit

Moldauer Bahn und 
Freiberger Bahn

Moldavská dráha
a Freiberská dráha

č ě ě ě ž

ř
ř ř

ž

ř ě
ž č

ř

„Moldauer Bahn/ Freiberger Bahn“

Überwindung des fehlenden 
Streckenabschnitts der 
Eisenbahn Moldau – Holzhau 
mittels einer Buslinie
 

„Moldauer / Freiberger Bahn“ 

Das Ziel der tschechischen und deutschen Initiativen

Die Nutzung beider Bahne erhöhen
- Mittels Überwindung der fehlenden Strecke durch die Buslinie

(die deutsche IG diskutiert die Möglichkeit, den fehlenden Streckeabschitt zu auszubauen)

-     Durch grenzüberschreitende Koordinierung von Aktivitäten

Nachfolgende Effekte:
- Die Belebung des Reiseverkehrs 
- Die Unterstützung lokaler Unternehmen
- Langfristige Erhaltung und Entwicklung des Verkehrs

Die Grundidee: 
Gemeinden / Region unterstützen die Bahn⬄ 
die Bahn unterstützt Gemeinden / Region

„Moldauer / Freiberger Bahn“ 

Die Initiative 

- Auf der tschechischen Seite wurden  Investitionen in die Instandhaltung und Reparatur der Strecke lange  unterschätzt

- Seit März 2017 wurde der Betrieb in dem Abschnitt Dubí – Moldau gestoppt (das Sinken des Damme hinter dem 
Mikulov-Tunnel)

- Es verläuft eine Rekonstruktion, die Wiedereröffnung der Strecke ist für Oktober 2018 geplant
- Der Bahnverwalter wendet geringe Bahnnutzung ein

„Moldauer Bahn“ 
„Moldauer / Freiberger Bahn“

bisherige Präsentation

ů š ž

š ž ř

ů ř

č

č ě

š ž
ř ř ě

ě ž ě

ř ř č č

ž
ž

š
⬄

„Moldauer / Freiberger Bahn“ 
Konkrete Bereiche der Zusammenarbeit 

Koordinierung:
- jährliche Treffen (Ideenkonferenz und Erfahrungsaustausch, Koordinierung von Aufgaben)

Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit: 
- Unterstützung  regionaler Veranstaltungen in der Nähe der Eisenbahn
- zweisprachige Informationsmaterialien
- Planung von Veranstaltungen in Städten und Gemeinden in der Nähe der Eisenbahn

Organisation von Sondernfahrten: 
- jährliche Organisation thematischer Veranstaltungen, 
  einmal in Tschechien, einmal in Deutschland

„Moldauer / Freiberger Bahn“ 

Die Initiative der Region, Gemeinden und Verbände, die Nutzung der Strecke zu 
erhöhen

- Um die Streckennutzung zu erhöhen, hat der Ústecký kraj regelmäßige Zugverbindungen ab 2017 
       eingerichtet - Ústí n. L. – Teplice – Moldava 
- Die Verbindung konnte noch nicht in Betrieb genommen werden (aufgrund der Schließung des Berg- 
       abschnitts ab März 2017)

- Es wird erwartet, dass ein moderner RegioShark Triebwagen eingesetzt wird
- Die Probefahrten fanden zwischen 2016 und 2017 statt

„Moldauer Bahn“ 
„Moldauer / Freiberger Bahn“

bisherige Bewerbung
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„Moldauer / Freiberger Bahn“ 

Die Initiative der Region, Gemeinden und Verbände, die Nutzung der 
Strecke zu erhöhen

- Eine informelle IG „Moldauer Bahn“ wurde gegründet
- Das Eröffnungstreffen war am 15.3.2018 in Dubí 
- Unter der Teilnahme von tschechischen Städten, Gemeinden, Regionen, ČD, SŽDC, 

Euroregion, HSRM, der Destinationsagenturen und deutscher Partner aus dem kommunalen 
Bereich, vom Wirtschaftsministerium Sachsen und vom Landratsamt Mittelsachsen

- Koordinatoren der Gruppe
- Gemeinde 

Rechenberg-Bienenmühle
- Gemeinde Moldau
- Heimatgeschichtsverein 

Rechenberg-Bienenmühle 
e.V.

- Georgendorfer Verein- 
Verein zur Belebung der 
Erzgebirgsregion

„Interessengruppe Moldauer Bahn“ 
„IG Moldauer / Freiberger Bahn “

Initiatoren : Initiatoren: 

Obec Rechenberg-Bienenmühle

Obec Moldava

Heimatgeschichtsverein 
Rechenberg-Bienenmühle e.V.

Českojiřetínský spolek – Spolek 
pro oživení Krušnohoří

Michael Funke 

Eva Kardová

Heinz Lohse 

Petr Fišer

Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle

Gemeinde Moldava

Heimatgeschichtsverein 
Rechenberg-Bienenmühle e.V.

Georgendorfer Verein – Verein zur 
Belebung der Erzgebirgsregion 

ů š ž

š ř č
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„Moldauer / Freiberger Bahn“ 

Die Initiative 

- Die Bahnstrecke wurde 1885 eröffnet
- Auf der tschechische Seite gehört sie zu den Kulturdenkmälern 

- Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein Teil der Strecke von der Staatsgrenze (Moldau) nach 
Holzhau abgebaut

- So sind zwei separate Bahnlinien entstanden

- Die historische Strecke Most – Freiberg ist attraktiv:
- historisch (techn. Denkmal)
- mit ihrer Landschaft

- Sie lockt die Touristen in die Region 
- wegen ihrer Sehenswürdigkeiten
- zu lokalen Veranstaltungen 

„Moldauer / Freiberger Bahn“ 

Die Initiative der Region, Gemeinden und Verbände, die Nutzung der 
Strecke zu erhöhen
Um die Bekanntheit der Strecke zu steigern, wurden 2015 die Feierlichkeiten zum 130-jährigen 
Jubiläum der Eisenbahn organisiert.

„Moldauer Bahn“ 
„Moldauer / Freiberger Bahn“

bisherige Präsentation 

ů š ž

ě ě š
č ů

žď ě „Moldauer Bahn/ Freiberger Bahn“

Überwindung des fehlenden 
Streckenabschnitts der 
Eisenbahn Moldau – Holzhau 
mittels einer Buslinie
 

„Moldauer / Freiberger Bahn“ 

Die Initiative der Region, Gemeinden und Verbände, die Nutzung der 
Strecke zu erhöhen

- Auf deutscher Seite wurde die Interessengruppe IG „ Muldeltalbahn“ zur Unterstützung des 
weiteren Verkehrs gegründet, an der sich die Gemeinden, Freiberger Bahn, VMS 
Verkehrsverbund und Verbände beteiligen.

 
- Die Gruppe leitet der Abgeordnete des Sächsischen  Landtages in Dresden Herr Steve Johannes 

Ittershagen, MdL.

Kontakt zu den Koordinatoren:

moldavska-draha@krusnohori.cz

„Zájmová skupina Moldavská dráha“ 
„IG Moldauer / Freiberger Bahn “
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Turistický potenciál přeshraničních
linek Dopravy Ústeckého kraje

Přeshraniční linky DÚK
– Teplicko
398  Teplice – Dubí – Cínovec – Altenberg ( - 360 Dresden) v provozu od        

r. 1994. Od r. 2015 kompenzaci hradí Ústecký kraj
– Šluknovsko
401  Ebersbach – Rumburk – Chřibská od r. 2010
409  Varnsdorf – Seifhennersdorf - D. Poustevna od r. 2010
– Děčínsko
435  Česká Kamenice – Labská stráň – Hřensko – Schmilka – léto od r. 2015
– Ústecko
452  Úštěk – Ústí nad Labem – Petrovice – Bahratal od r. 2010
– Litvínovsko
521 Litvínov – Brandov – Olbernhau od r. 2016
– Vejprtsko
583  Vejprty – Annaberg-Buchholz od r. 2015
585  Jirkov – Kurort Oberwiesenthal – zima od r. 2015

„Turistický potenciál přeshraničních 
linek Dopravy Ústeckého kraje“

Ing. Magda Pejšová
oddělení dopravní obslužnosti
Krajský úřad Ústeckého kraje

Most 24. 5. 2018

Litvínov – Nová Ves v Horách – Hora Sv.Kateřiny – 
Brandov – Olbernhau

 

Linka 521

• provoz zahájen 12. 6. 2016, spojení českých horských měst a 
obcí do Olbernhau (zdravotní zařízení, nákupy, přestup na další 
autobusy a vlaky), v letní sezóně přepravuje kola

Turistické zajímavosti
• v blízkosti turistických pěších cest
• Rozhledna na Růžovém Vrchu, Mikulášská štola (momentálně 

bohužel uzavřena) – Hora sv.Kateřiny 
• Dětský herní svět Stockhausen, Kupferhammer, Muzeum 

(Olbernhau)
• Cyklotrasy a běžecké trasy kolem Hory sv.Kateřiny, Ski areál

Děčín – Bad Schandau – Sebnitz – Mikulášovice
– Velký Šenov – Rumburk

Linka U28

• od r. 2004 úsek Dolní Žleb – Bad Schandau
od r. 2014 úsek Dolní Poustevna – Sebnitz
přepravuje jízdní kola

Turistické zajímavosti v okolí trasy: 
• Zámek a Růžová zahrada v Děčíně 
• Elektrický výtah v Bad Schandau 
• Tramvaj Křinickým údolím Bad Schandau 
• Rozhledna Dymník u Rumburka 
• Rozhledna Tanečnice . . . 

V provozu
Celoročně v pracovní dny každou hodinu, víkendy a svátky 6 
párů spojů
Jízdné 
ke státní hranici a při průjezdu přes saské území platí jízdenky 
DÚK, přes hranice zvláštní kilometrický tarif
Dopravce
Autobusy Karlovy Vary a.s.

Linka 409

Vejprty – Annaberg-Buchholz
Linka 583

• od r. 2015 – převážně turistická linka
Turistické zajímavosti
• Annaberg-Buchholz 01.06.2018 - 10.06.2018 | 496. 

Annaberská KÄT - Největší pout'na neměcké straně 
Krušných hor, Manufaktura snů, Muzeum a ukázkový důl, 
ideální výchozí bode pro mnoho pěších výletů

• Vejprty- přestupní na další linky DÚK
• Bärenstein – rozhledna, cca 2 km Cranzahl 

(Fichtelbergbahn)

Rybniště/Seifhennersdorf – Varnsdorf – Zittau – 
Liberec

Linka L7

• železniční spojení Varnsdorfu s Libercem – propojení 
Ústeckého kraje se Saskem a Libercem

V provozu
• celoročně
Jízdné 
• Jízdenky DÚK platí na území Ústeckého kraje
• Pro cesty s přeshraniční tratí L7 existuje zvláštní tarif 

Trilex
Dopravce 
Die Länderbahn

Přeshraniční železniční linky DÚK 
Železniční linky 

U15 Chomutov – Vejprty – Cranzahl 
od roku 2018

U28  Děčín – Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk
od r. 2004 úsek Dolní Žleb – Bad Schandau
od r. 2014 úsek Dolní Poustevna - Sebnitz

L7    Rybniště/Seifhennersdorf – Varnsdorf – Zittau – Liberec
TL 70 od r. 2010
do r. 2010 peážní doprava Varnsdorf – Hrádek nad Nisou

Jízdné 
ke státní hranici jízdenky DÚK, od hranice do Ebersbachu a z 
Ebersbachu k hranici zvláštní kilometrický tarif)
Dopravce
Autobusy Karlovy Vary
Jízdní kola nepřepravuje

Linka 401

Linka U28

V provozu
jezdí devětkrát za den každé dvě hodiny

Jízdné 
Jízdenky DÚK platí na území Ústeckého kraje a při
průjezdu přes německé území. Na německém území platí
tarif VVO. Jízdenka Labe-Elbe platí jak na německém, tak i na 
českém území, Na lince platí zvláštní tarif pro linku U 28

Dopravce
České dráhy a.s.

Česká Kamenice – Labská stráň – Hřensko – 
Schmilka 
 

Linka 435

• turistická linka, přes hranice od roku 2010, možnost využití 
přestupu na lodní linku DÚK (od dubna do června a od října do 
listopadu víkendy a svátky)

Turistické zajímavosti v okolí trasy
• Edmundova a Divoká soutěska – nástup do soutěsek z 

netradiční, málo frekventované strany od jihu (zastávka Janov, 
Na hájenkách, odtud na Mezní můstek asi 2 km)

• Janovská rozhledna (zastávka Janov, 0,5km),
• Pastevní vrch s nově otevřenou rozhlednou (zastávka Růžová I, 

1 km)
• Výlet z Růžové na Kamenickou Stráň přes Dolský mlýn do 

Jetřichovic (zastávka Růžová I, cca 9 km) nebo na Růžák a do 
Srbské Kamenice (zastávka Růžová I, cca 7,5 km)

Linka 583

V provozu
celoročně 5 párů spojů
Jízdné 
Na území Ústeckého kraje platí jízdenky DÚK, při cestě přes 
hranice zvláštní kilometrický tarif
Dopravce
BusLine a.s.

Shrnutí
- Všechny přeshraniční linky DÚK mají turistický 

potenciál 
- Většina je využitelná jak pro výlety, tak pro každodenní 

cestování
- Komplikovaný je v tomto směru přeshraniční tarif, který 

je nezbytný s ohledem na různé DPH
Tip na závěr
Mezi přeshraniční linky nemůžeme řadit Turistickou lodní 
linku 902, nicméně v letošním roce jede mimořádně 3x až 
do Bad Schandau

V provozu
celoročně 7 párů spojů  po dvou hodinách (provoz se řídí st. 
svátky v SRN)
Jízdné 
ke státní hranici jízdenky DÚK, po celé trase jízdenky 
Labe-Elbe, nebo zvláštní jízdné linky 398 (jak jednotlivé, tak 
časové)
Dopravce
RVD - Regionalverkehr Dresden GmbH 
Jízdní kola nepřepravuje

Linka 398

Úštěk – Ústí nad Labem – Petrovice – Bahratal 
 

Linka 452

• přes hranice od roku 2010, v Bahratalu přirozená konečná s 
točnou a možným přestupem na autobusové linky (VVO) do 
Pirny; přepravuje jízdní kola. Zajímavá jak pro pěší, tak 
cyklistickou turistiku v obou směrech, pro lyžaře (lyže přepravují 
linky zdarma)

Turistické zajímavosti
• Město Úštěk a okolí – hrad Helfenburk, Muzeum čertů, Kalvárie
• Tisá – Tiské stěny, Chráněná krajinná oblast Labské pískovce, 

Rájecká rašeliniště, v zimě běžkařské tratě, sjezdové lyžování 
Tisá

• Zubrnice – skanzen, Zubrnická museální železnice

Chomutov – Vejprty – Cranzahl
Linka U15

• Čistě turistická linka určená především pro letní turistiku, 
od r. 1872

Turistické zajímavosti
• Samotná linka je zajímavá svou trasou i historií
• Železniční stanice Křimov – natáčely se zde filmy Božská
Ema, Radeckého marš, velkofilm Želary
• Vodní nádrž Přísečnice 
•  Úzkokolejná trať Oberwiesenthal – Cranzahl 
•  Vrch Mědník a obec Měděnec 
•  Rozhledna Bärenstein

• Od roku 1994
Turistické zajímavosti v okolí:
• Cínovec - turistické trasy v okolí 
• Altenberg - dětský prolézačkový labyrint, Muzeum 

hornictví, Georgenfeldské horské rašelinište
• Kurort Kipsdorf , Dippoldiswalde - Weißeritztalbahn 
• Dresden

Teplice – Dubí – Cínovec – Altenberg 
(-360 Dresden) 
 
 

Linka 398

Počet přeshraničních linek/úseků 
objednávaných Ústeckým krajem 
od roku 2007

Varnsdorf – Seifhennersdorf – D. Poustevna
 

Linka 409

• logická cesta vzhledem k poloze na mapě, napojení na 
linku U 27, U 28 

• v provozu od roku 2010, jízdní kola nepřepravuje
Turistické zajímavosti v okolí:
• Karasek Museum, Freibad Seifhennersdorf - Wald- und 

Erlebnisbad "Silberteich" - Seifhennersdorf 
• Z Varnsdorfu lze naplánovat celou řadu výletů do 

chráněné krajinné oblasti (CHKO) Lužické hory
• město Rumburk bylo proslulé textilní výrobou, stávala zde 

největší manufaktura v České republice - Allasonova 
továrna na sukno. Rumburku se pro jeho honosnost říkalo 
"Malá Paříž"

Linka 521

V provozu
• celoročně jednou za dvě hodiny
Jízdné 
• Na území Ústeckého kraje platí jízdenky DÚK, po celé 

trase jízdenky Labe-Elbe, při cestě přes hranice zvláštní 
kilometrický tarif

Dopravce
ČSAD Slaný s.r.o. 

Linka 435

V provozu
od konce března do konce října o víkendech a svátcích, v 
době letních školních prázdnin denně 4 páry spojů 
Jízdné 
Na území Ústeckého kraje platí jízdenky DÚK, po celé trase 
jízdenky Labe-Elbe, při cestě přes hranice zvláštní 
kilometrický tarif
Dopravce
BusLine

Jirkov – Chomutov – Kurort Oberwiesenthal
Linka 585

• od r. 2015 – linka určená především pro zimní turistiku 
(Klínovec, Boží Dar), lyže jsou přepravovány zdarma

V provozu
V zimní lyžařské sezóně jeden spoj z Jirkova k lyžařským 
střediskům, 2 páry spojů mezi českými a saským lyž. 
areálem a jeden spoj zpět do Jirkova
Jízdné
Na území Ústeckého kraje ke státní hranici platí jízdenky 
DÚK, přes hranici zvláštní km tarif

Děkuji za pozornost
• Ing. Magda Pejšová
• oddělení dopravní obslužnosti
• Krajský úřad Ústeckého kraje

Linka 401

• od roku 2010 – navázána na železniční spoje Drážďany 
–Ebersbach – Zittau 

Turistické zajímavosti v okolí 
• Ebersbach – pramen Sprévy, Bismarckturm, koupaliště
• Rozhledna Dymník – cca 7 km od Jiříkova
• Dům Českého Švýcarska – Krásná Lípa – ideální startovací 

místo pro turistické výlety
V provozu
celoročně po hodině ve všední dny, 6 párů spojů o víkendech

Ebersbach – Rumburk – Chřibská 

Linka 452

V provozu
celoročně pracovní dny cca každou hodinu, víkendy a svátky 
po dvou hodinách
Jízdné 
Na území Ústeckého kraje platí jízdenky DÚK, po celé trase 
jízdenky Labe-Elbe, při cestě přes hranice zvláštní 
kilometrický tarif
Dopravce
BusLine

Linka U15

V provozu
od 28. 4. do 30. 9. soboty, neděle a státní svátky
Jízdné 
Jízdenky DÚK platí na území Ústeckého kraje, případně je
možné využít tarif ČD (MPS – Bärenstein)
Dopravce
České dráhy a.s.

Touristisches Potenzial grenzüberschreitender 
Linien Verkehr der Region Ústí nad Labem (DÚK)

Grenzüberschreitende Linien DÚK
• Teplicko

398  Teplice – Dubí – Cínovec – Altenberg ( - 360 Dresden) seit 1994 in 
         Betrieb. Seit 2015 wird eine Entschädigung von der Region Ústi nad Labem 
         gezahlt. 

• Šluknovsko
401  Ebersbach – Rumburk – Chřibská seit 2010
409  Varnsdorf – Seifhennersdorf - D. Poustevna seit 2010

• Děčínsko
435  Česká Kamenice – Labská stráň – Hřensko – Schmilka – seit Sommer

         2015
• Ústecko 

452  Úštěk – Ústí nad Labem – Petrovice – Bahratal seit 2010
• Litvínovsko

521 Litvínov – Brandov – Olbernhau seit 2016
• Vejprtsko

583  Vejprty – Annaberg-Buchholz seit 2015
585  Jirkov – Kurort Oberwiesenthal – seit Winter 2015

„Touristisches Potenzial 
grenzüberschreitender Linien Verkehr 
der Region Ústí nad Labem (DÚK)“

Ing. Magda Pejšová
Verkehrsabteilung
Bezirksamt des Bezirkes Ústí nad Labem

Most 24. 05. 2018

Litvínov – Nová Ves v Horách – Hora Sv.Kateřiny – 
Brandov – Olbernhau

 

Linie 521

• Der Betrieb begann am 12. Juni 2016, Verbindung von tschechischen 
Gebirgsgemeinden nach Olbernhau (Gesundheitseinrichtungen, 
Einkaufsmöglichkeiten, Umsteigen zu anderen Bussen und Zügen); in 
der Sommersaison kann man auch Fahrräder transportieren

Touristische Sehenswürdigkeit:
• in der Nähe von Wanderwegen
• Aussichtsturm Růžový Vrch, Mikulášská štola (derzeit leider 

geschlossen) – Hora Svaté Kateřiny
• Spielwelt für Kinder Stockhausen, Kupferhammer, Museum 

(Olbernhau)
• Radwege und Lauglaufloipen um Hora Svaté Kateřiny, Skigebiet

Děčín – Bad Schandau – Sebnitz – Mikulášovice
– Velký Šenov – Rumburk

Linie U28

• seit 2004 - Abschnitt Dolní Žleb – Bad Schandau
    seit 2014 - Abschnitt Dolní Poustevna – Sebnitz
    Fahrradmitnahme
Touristische Sehenswürdigkeit entlang der Strecke: 
• Schloss und Rosengarten in Děčín 
• Elektro-Aufzug in Bad Schandau
• Straßenbahn durch das Kirnitzsch Tal, Bad Schandau
• Aussichtsturm Dymník bei Rumburka 
• Aussichtsturm Tanečnice . . . 

Betrieb
ganzjährig, wochentags, stündlich, 6 Paar Verbindungen am 
Wochenende und an Feiertagen
Fahrpreis 
Bis zur Staatsgrenze und zum Durchqueren des sächsischen 
Gebiets gelten die DÚK-Tickets – nach der Grenze ein 
spezieller Kilometertarif.
Betreiber
Autobusy Karlovy Vary a.s.

Linie 409

Vejprty - Annaberg - Buchholz
Linie 583

• seit 2015 – größtenteils eine touristische Linie
Touristische Sehenswürdigkeit:
• Annaberg-Buchholz 01.06.2018 - 10.06.2018 | 496. 

Annaberger KÄT – grösstes Volksfest auf der deutschen 
Seite des Erzgebirges, Manufaktur der Träume, Museum 
und Bergwerk, idealer Ausgangspunkt für viele 
Wanderungen

• Vejprty - Transfer zu anderen DÚK-Linien
• Bärenstein - Aussichtsturm, ca. 2 km Cranzahl 

(Fichtelbergbahn)

Rybniště/Seifhennersdorf – Varnsdorf – Zittau – 
Liberec

Linie L7

• Bahnverbindung Varnsdorf mit Liberec– Verbindung der Region Ústí 
nad Labem mit Sachsen und Liberec

Betrieb
• ganzjährig
Fahrpreis
• Auf dem Gebiet der Region Ústí nad Labem gelten DÚK-Tickets.
• Für Fahrten mit der grenzüberschreitenden L7-Strecke gibt es einen 

speziellen Trilex-Tarif.
Betreiber 
Die Länderbahn

Grenzüberschreitende Eisenbahnlinien DÚK 
Eisenbahnlinien

U15 Chomutov – Vejprty – Cranzahl 
seit 2018

U28  Děčín – Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk
seit 2004 Abschnitt Dolní Žleb – Bad Schandau
seit 2014 Abschitt Dolní Poustevna - Sebnitz

L7    Rybniště/Seifhennersdorf – Varnsdorf – Zittau – Liberec
TL 70 seit 2010
seit 2010 Mautverkehr Varnsdorf – Hrádek nad Nisou

Fahrpreis 
Bis zur Staatsgrenze DÚK-Tickets, von der Grenze nach 
Ebersbach und zurück ein spezieller Kilometertarif
Betreiber
Autobusy Karlovy Vary a.s.
Fahrräder werden nicht transportiert 

Linie 401

Linka U28

Betrieb
fährt alle zwei Stunden neun Mal am Tag 
Der Fahrpreis 
Auf dem Gebiet der Region Ústí nad Labem und auch bei der 
Fahrt über deutsches Gebiet gelten DÚK-Tickets. Auf deutschem 
Gebiet gilt der VVO-Tarif. Das Elbe-Labe-Ticket gilt sowohl in 
Deutschland als auch in Tschechien. Für die Linie U 28 gilt der 
Sondertarif.
Betreiber
České dráhy a.s.

Česká Kamenice – Labská stráň – Hřensko – 
Schmilka 
 

Linie 435

• Touristische Linie, grenzüberschreitend seit 2010, 
Umstiegsmöglichkeit auf die Schifffahrtslinie DÚK (von April bis Juni 
und von Oktober bis November am Wochenende und an Feiertagen)

Touristische Sehenswürdigkeit entlang der Strecke
• Edmundsklamm/Edmundová soutěska und Wilde Klamm/Divoká 

soutěska – Eintritt in die Klammen von nicht traditioneller, weniger 
frequentierter Südseite (Haltestelle Janov „Na hájenkách“, von hier bis 
Mezní můstek/Grenzbrücke ca. 2 km)

• Janov - Aussichtsturm (Haltestelle Janov, 0,5km),
• Pastevní vrch mit einen neu geöffneten Aussichtsturm (Haltestelle 

Růžová I, 1 km)
• Fahrt von Růžová nach Kamenická Stráň über Dolský mlýn nach 

Jetřichovice (Haltestelle Růžová I, ca. 9 km) oder nach Růžák und 
Srbská Kamenice (Haltestelle Růžová I, ca. 7,5 km)

Linie 583

Betrieb
Das ganze Jahr über 5 Paar Verbindungen pro Tag
Fahrpreis 
Auf dem Gebiet der Region Ústí nad Labem gelten DÚK-Tickets, beim 
Überqueren der Grenze ein spezieller Kilometertarif
Betreiber
BusLine a.s.

Zusammenfassung
- Alle grenzüberschreitenden DÚK-Linien haben ein 

touristisches Potenzial.
- Die meisten sind für Ausflüge sowie für Tagesfahrten 

nutzbar.
- Kompliziert ist in diesbezüglich der grenzüberschreitende 

Tarif, der aus der unterschiedlichen Mehrwertsteuer 
resultiert.

Tipp zum Schluss 
Unter den grenzüberschreitenden Linien können wir die 
touristische Schifffahrtsline 902 nicht etablieren, nicht desto 
trotz werden in diesem Jahr 3 Sonderfahrten nach Bad 
Schandau angeboten.

Betrieb
das ganze Jahr über 7 Paar Verbindungen alle zwei Stunden 
(der Verkehr unterliegt nationalen Feiertagen in Deutschland)
Fahrpreis 
Tickets bis zur Staatsgrenze DÚK, Tickets auf der gesamten 
Strecke Elbe-Labe, oder Spezialtarif für Linie 398 (Einzel-, 
Zeitfahrtkarten)
Betreiber 
RVD - Regionalverkehr Dresden GmbH 
Fahrräder werden nicht transportiert 

Linie 398

Úštěk – Ústí nad Labem – Petrovice – Bahratal 
 

Linie 452

• Grenzüberschreitend seit 2010, in Bahratal  an der 
vorhandenen Endstation mit Busschleife und mit 
Umstiegsmöglichkeit zur Buslinie(VVO) nach Pirna; 
transportiert Fahrräder; interessant zum Wandern und 
Radfahren in beide Richtungen, für Skifahrer (Skitransport ist 
kostenlos)

Touristische Sehenswürdigkeit:
• Stadt Úštěk und Umgebung– Burg Helfenburk, Teufelsmuseum, 

Kalvárie/Kapellenberg
• Tisá – Tissaer Wände, Landschaftsschutzgebiet „Labské 

pískovce“, Rájec -Torfmoor, Winter: Langlauf, Skifahren Tisá
• Zubrnice – skanzen/Freilichtmuseum, Zubrnická museální 

železnice/Museumsbahn

Chomutov – Vejprty – Cranzahl
Linie U15

• eine rein touristische Linie - vor allem zum Wandern in der 
Sommersaison, seit 1872

Touristische Sehenswürdigkeit:
• Die Strecke selbst ist aufgrund ihrer Routenführung und 

Geschichte interessant
• Křimov Bahnhof– Hier wurden Filme gedreht: Božská Ema, 

Radeckého marš, Želary (Langversion)
•  Wasserstaubecken Přísečnice 
•  Schmalspurbahn Oberwiesenthal – Cranzahl 
•  Berg Mědník und das Dorf Měděnec 
•  Aussichtsturm Bärenstein

• Seit 1994
Touristische Sehenswürdigkeiten in der Umgebung:
• Cínovec – Wanderwege in der Umgebung
• Altenberg – Kletterlabyrinth für Kinder, Bergbaumuseum, 

Georgenfelder Hochmoor 
• Kurort Kipsdorf , Dippoldiswalde - Weißeritztalbahn 
• Dresden

Teplice – Dubí – Cínovec – Altenberg 
(-360 Dresden) 
     

Linie 398

Die Zahl der vom Bezirk Ústecký kraj 
eingerichteten grenzüberschreitenden 
Linien seit 2007

Varnsdorf – Seifhennersdorf – D. Poustevna
 

Linie 409

• Logischer Verlauf gemäß der Positionen auf der Karte, 
Anschluss zur Linie U 27, U 28

• In Betrieb seit 2010, Fahrräder werden nicht transportiert
Touristische Sehenswürdigkeit in der Umgebung:
• Karasek Museum, Freibad Seifhennersdorf - Wald- und 

Erlebnisbad "Silberteich" - Seifhennersdorf 
• Von Varnsdorf aus können Sie eine Reihe von Ausflügen in das 

Landschaftsschutzgebiet (CHKO) Lausitzer Gebirge planen
• Die Stadt Rumburk war berühmt für ihre Textilproduktion und 

wurde die größte Manufaktur in der Tschechischen Republik – 
Allasons Tuchfabrik. Rumburk wurde für seine Pracht „Klein 
Paris“ genannt. 

Linie 521

Betrieb
• das ganze Jahr über alle zwei Stunden 
Fahrpreis
Auf dem Gebiet der Region Ústí nad Labem gelten DÚK-Tickets, auf der 
ganzen Strecke Elbe-Labe-Tickets, beim Überschreiten der Grenze ein 
spezieller Kilometertarif
Betreiber
ČSAD Slaný s.r.o. 

Linie 435

Betrieb
Von Ende März bis Ende Juni an Wochenenden und 
Feiertagen, während der Sommerferien täglich 4 Paar 
Verbindungen 
Fahrpreis  
Auf dem Gebiet der Region Ústí nad Labem gelten 
DÚK-Tickets, auf der gesamten Strecke Labe-Elbe-Tickets, 
beim Überqueren der Grenze ein spezieller Kilometrentarif
Betreiber
BusLine

Jirkov – Chomutov – Kurort Oberwiesenthal
Linie 585

• seit 2015 - eine Linie, die hauptsächlich für den Wintertourismus 
bestimmt ist (Klínovec, Boží Dar), Skitransport ist kostenlos

Betrieb
in der Wintersaison eine Verbindung von Jirkov zu den Skigebieten, 2 
Paar Verbindungen zwischen dem tschechischen und sächsischen 
Skigebiet und eine Verbindung zurück nach Jirkov
Fahrpreis 
auf dem Gebiet der Region Ústí nad Labem bis zur Staatgrenze gelten 
DÚK-Tickets; beim Überqueren der Grenze ein spezieller Kilometertarif.

Danke für die 
Aufmerksamkeit
• Ing. Magda Pejšová
• Verkehrsministerium 
• Bezirksamt der Region Ústí nad 

Labem

Linie 401

• seit 2010 – mit Bahnverbindungen Dresden –Ebersbach – 
Zittau verbunden

Touristische Sehenswürdigkeiten in der Umgebung:
• Ebersbach – Spreequelle, Bismarckturm, Schwimmbad
• Aussichtsturm Dymník – ca. 7 km von Jiříkov
• Haus der Böhmischen Schweiz– Krásná Lípa – idealer 

Ausgangspunkt für Wanderungen
Betreiber
Ganzjährig, stündlich an Wochentagen, 6 Paar Verbindungen 
am Wochenende

Ebersbach – Rumburk – Chřibská 

Linie 452

Betrieb
Ganzjährig, wochentags, etwa jede Stunde; aller zwei Stunden - am 
Wochenende und an Feiertagen
Fahrpreis 
Auf dem Gebiet der Region Ústí nad Labem gelten DÚK-Tickets, auf der 
gesamten Strecke Elbe-Labe Tickets, beim Überqueren der Grenze ein 
spezieller Kilometertarif
Der Betreiber
BusLine

Linka U15

Betrieb
vom 28.4. bis 30.9. samstags, sonntags und feiertags
Der Fahrpreis  
auf dem Gebiet der Region Ústí nad Labem gelten DÚK-Tickets, 
oder es ist möglich, den ČD-Tarif zu nutzen (MPS – Bärenstein)
Betreiber 
České dráhy a.s.
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Workshop Cestovní 
ruch a doprava

Workshop Tourismus 
und Verkehr

Vývoj nabídek jízdních řádů pro turistiku

Schwarzenberg – Oberwiesenthal:
       Stávající linka 330 SZB – Rittersgrün bude o víkendu prodloužena do Oberwiesenthalu. Při tom 

bude na nádraží ve Schwarzenbergu na železniční křižovatce dodržen čas minuta 54 popř. 56 
(prosinec 2017

Schwarzenberg – Greifensteingebiet – Ehrenfriedersdorf:
Stávající linka 441 Schwarzenberg – Ehrenfriedersdorf vykazuje přípoj nyní jen o víkendu. V 

Ehrenfriedersdorfu je vytvořen spoj na linku 210 Chemnitz – Annaberg-Buchholz. Ve  
Schwarzenbergu je možnost si vybrat mezi vlakem a autobusem..

Poznámka:
Rozvoj linek Annaberg - Aue a Chemnitz – Annaberg je zohledněn ve verzi PlusBus.

Workshop Cestovní ruch a 
doprava

Informace k projektu 
Cestovní ruch a doprava v 

Krušných horách

Most
24.05.2018

Workshop Tourismus und 
Verkehr

Information zum Projekt 
Tourismus und Verkehr im 

Erzgebirge

Most
24.05.2018

Průzkum cestujících na lince 330 Entwicklung Fahrplanangebot für Tourismus

Schwarzenberg – Oberwiesenthal:
       Die bestehende Linie 330 SZB – Rittersgrün wird am Wochenende bis Oberwiesenthal erweitert. 

Dabei wird am Bahnhof  Schwarzenberg der Bahnknoten mit der Minute 54 bzw. 56 (Dezember 
2017) beachtet.  In Oberwiesenthal können keine weiteren Anschlüsse realisiert werden.

Schwarzenberg – Greifensteingebiet – Ehrenfriedersdorf:
Die bestehende Linie 441 Schwarzenberg – Ehrenfriedersdorf weist nunmehr ein 

Wochenendangebot aus. In Ehrenfriedersdorf wir auch Anschluss an die Line 210 Chemnitz – 
Annaberg-Buchholz hergestellt. Es besteht in Schwarzenberg die Möglichkeit zwischen Bus und 
Bahn umzusteigen.

Bemerkung:
Die Entwicklung für die Linien Annaberg –Aue und Chemnitz – Annaberg sind bei den Ausführungen
zu PlusBus berücksichtigt.

Fahrgasterhebungen Linie 330

Mapa Průzkum cestujících na lince 441  Lageplan Fahrgasterhebungen Linie 441

Výhled

• Podle soustavného vyhodnocování počtu 
cestujících  s ohledem na nabízené služby, bude 
s nositelem úkolu projednáno trvalé pokračování 
poskytovaných služeb.

• Uvažuje se o možnosti využití nosičů na 
přepravu kol.

Ausblick

• Nach kontinuierlichen Fahrgasterhebungen zur 
Inanspruchnahme der angebotenen Leistungen 
wird zum Ende der Projektphase der 
Verkehrsbetrieb mit dem Aufgabenträger über 
das dauerhafte Fortführen der Leistungen 
beraten.

• Es gibt Überlegungen mit Hängerbetrieb den 
Fahrradtransport zu ermöglichen.

Linka 441  Ehrenfriedersdorf – Geyer - Schwarzenberg

Linka 330  Schwarzenberg – Rittersgrün – Tellerhäuser – Oberwiesenthal

Žávěry nositele úkolu k rozvoji turistického 
konceptu

Linka Trasa linky Opatření Poznámky 
210 Chemnitz – Annaberg-Buchholz - 

Oberwiesenthal
2-hodinový cyklus o víkendu, 3 jízdy z, do 

Neues Haus (spoj Karlovy Vary ???)

330 Schwarzenberg - Oberwiesenthal 2-hodinový cyklus o víkendu 1. První autobus v 8:00 ze 
Schwarzenbergu(vlakový 
spoj)

2. Poslední autobus ze 
Schwarzenbergu ca. 17.30

415 Annaberg-Buchholz – 
Schwarzenberg - Aue

Vlakový spoj v SZB (Schwarzenbergu) s 
5-ti minutovým přestupem od a k vlaku 

441 Schwarzenberg – Elterlein - Geyer 2-hodinoyý cyklus o víkendu 1. První autobus v 8:00 z 
SZB(vlakový spoj)

2. Poslední autobus v 17.30 z 
SZB

3. Zahrnutí 4 jízd z a do 
Waschleithe

4. Prodloužení čtyřmi páry jízd 
na WE až do 
Ehrenfriedesdorfu, spojení 
210

430 Annaberg – Jöhstadt - Annaberg Upravit vlakové spojení z Chemnitzu do 
Annabergu na 12:43  (nynější 

odjezd-12:24)

Plus zkušební řád s dalšími 2-3 
jízdami pro ranní a večerní 
vytížení

Beschluss des Aufgabenträgers zur 
Entwicklung touristischer Konzepte

Linie Linienführung Maßnahmen Bemerkung
210 Chemnitz – Annaberg-Buchholz - 

Oberwiesenthal
2-Std-Takt am Wochenende, 3 Fahrten 

von und bis Neues Haus (Anschluss 
Karlsbad??)

330 Schwarzenberg - Oberwiesenthal 2-Std-Takt am Wochenende 1. Erster Bus 8:00 Uhr ab SZB 
(Bahnanschluss)

2. Letzter Bus ab SZB ca. 
17.30 Uhr

415 Annaberg-Buchholz – 
Schwarzenberg - Aue

Bahnanschluss SZB mit 5 min Übergang 
von und zur Bahn

441 Schwarzenberg – Elterlein - Geyer 2-Std-Takt am Wochenende 1. Erster Bus 8:00 Uhr an 
SZB(Bahnanschluss)

2. Letzter Bus 17.30 Uhr ab 
SZB

3. Einbeziehung von 
Waschleithe mit je 4 
Fahrtenpaaren am 
Wochenende

4. Verlängerung mit 4 
Fahrtenpaaren am WE bis 
Ehrenfriedersdorf, Anschluss 
210

430 Annaberg – Jöhstadt - Annaberg Anschluss zur Bahn aus Chemnitz in 
Annaberg herstellen (12.43 Uhr) (jetzige 

Abfahrt 12:24 Uhr)

Zzgl. Prüfauftrag für Früh- und 
Abendleistung für zusätzliche 2-3 
Fahrten

Průzkum počtu přestupujících na lince 415 ve 
stanici Schwarzenberg

Linie 441  Ehrenfriedersdorf – Geyer - 
Schwarzenberg

Linie 330  Schwarzenberg – Rittersgrün – Tellerhäuser – 
Oberwiesenthal

Fahrgasterhebungen Umsteiger 415 am Bhf. 
Schwarzenberg

Děkuji za pozornost. Danke für die Aufmerksamkeit

Jezero Most a jeho využití 
pro cestovní ruch

Jezero 
Most

Sanační a přípravné práce před zahájením napouštění

o Před zahájením zatápění zbytkové jámy bylo nutné realizovat řadu 
náročných sanačních zásahů:

1. Těsnění dna budoucího jezera

2. Stavba opevnění břehové linie

3. Výstavba podzemní těsnící stěny 

4. Výstavba přivaděče vody z PVN do zbytkové jámy

5. Výstavba přivaděče vody z dolu Kohinoor do zbytkové jámy  

Jezero 
Most

JEZERO MOST A JEHO VYUŽITÍ PRO CESTOVNÍ RUCH

Autoři:
Ing. Josef Švec
Bc. Dominika Müllnerová

Jezero 
Most

Připravované projekty

Napojení na komunikace a inženýrské sítě 
(Statutární město Most)

o Předmětem projektu je výstavba 
komunikací, parkovišť a zpevněných ploch, 
které budou sloužit jako přístupové a 
obslužné komunikace v jižní části jezera 
Most.

o Součástí komunikací jsou i nové cyklostezky 
napojené na sít stávajících cyklostezek. 

o Stavba dále řeší přivedení inženýrských sítí. 

Jezero 
Most

Připravované projekty

Oddychová pobřežní zóna (Statutární město Most)

o Cílem II. části projektu je zlepšení zpřístupnění vodní plochy jezera Most instalací plovoucích pontonových prvků v 
různých částech břehové linie překonávajících technickou kamennou bariéru umístěnou pod vodní hladinou – vlnolam a 
umožňujících plavcům vstup do vody.

o Dále je řešena instalace plovoucích pontonových prvků, které budou sloužit v prostoru budoucího přístaviště jako 
základna pro vodní záchrannou službu a stanoviště pro kotvení rekreačních lodí. 

o Součástí jsou i plovoucí ekomola pro ochranu biotopů a hnízdění vodního ptactva, jejichž instalace přispěje k rozšíření 
litorálního pásma a oživení stávající břehové linie.

4 typy:
1. Ochrana biotopů – ekomola
2. Zpřístupnění pro plavce – mola
3. Zpřístupnění pro plavce s relaxačním rozšířením – mola s plošinou
4. Přístaviště pro rekreační lodě a zázemí – marina, kotviště, ochranný přístav

Jezero 
Most

Jezero Most

o Jezero je unikátní svými parametry – rozloha umožňuje využití vodní plochy pro velké množství vodních sportů a 
atraktivit na vodě, díky své hloubce může být jezero zajímavé pro potápěče. 

o Kvalita vody je vhodná pro koupání osob, čímž je splněna základní podmínka pro plánované využití vodního díla. 

o Jezero bude rozděleno na tři zóny:

1. zóna pro plavce,
2. zóna pro lodní dopravu a vodní sporty,
3. klidová zóna.

o jižní část jezera  -  písčité pláže, východní část -  oddělená nudistická pláž. 

o Počítá se i s místem určeným pro koupání psů. 

Budoucí využití

Jezero 
Most

Sanační a přípravné práce před zahájením napouštění

o Před zahájením zatápění zbytkové jámy bylo nutné realizovat řadu 
náročných sanačních zásahů:

1. Těsnění dna budoucího jezera

2. Stavba opevnění břehové linie

3. Výstavba podzemní těsnící stěny 

4. Výstavba přivaděče vody z PVN do zbytkové jámy

5. Výstavba přivaděče vody z dolu Kohinoor do zbytkové jámy  

Střimická výsypka IV. etapa – lesnická výsadba Jižní svahy – zatravnění s vtroušenou výsadbou 

Střimická výsypka V. etapa – zatopený poldr Severozápadní svahy – rozpracovaná rekultivace 

See 
Most

Š

Jezero 
Most

Jezero Most

o Jezero je unikátní svými parametry – rozloha umožňuje využití vodní plochy pro velké množství vodních sportů 
a atraktivit na vodě, díky své hloubce může být jezero zajímavé pro potápěče. 

o Kvalita vody je vhodná pro koupání osob, čímž je splněna základní podmínka pro plánované využití vodního 
díla. 

o Jezero by mělo být rozděleno na tři zóny:

1. zóna pro plavce,
2. zóna pro lodní dopravu a vodní sporty,
3. klidová zóna.

o V jižní části jezera by měly být písčité pláže, ve východní části by měla být oddělená nudistická pláž. 

o Počítá se i s místem určeným pro koupání psů. 

Využitelnost území

Jezero 
Most

o Hlavním zdrojem vody pro napouštění jezera Most byla 
voda z řeky Ohře.

o Voda z řeky Ohře byla do jezera přiváděna z 
Nechranické přehrady na Chomutovsku přivaděčem z 
Průmyslového vodovodu Nechranice (PVN).

o Průměrné množství přiváděné vody bylo 800 l/s.

o Druhým zdrojem vody pro jezero by mohl být přivaděč 
důlních vod z čerpací stanice dolu Kohinoor, který by 
mohl v budoucnu zajistit udržování určené hladiny 
jezera a zejména doplňování vody v době sucha.

o Přípustným zdrojem vody jsou také povrchové odtoky z 
přirozeného povodí zbytkové jámy.

Průběh napouštění jezera
únor 2009červen 2009únor 2010srpen 2010srpen 2011srpen 2014

Jezero 
Most

Realizované projekty

Cyklotrasa

o V roce 2013 došlo k vyznačení cyklotrasy v prostoru lesnicky 
rekultivované Střimické výsypky.

o Jedná se o cyklotrasu IV. třídy s označením 3113.

o Tato cyklotrasa vede z Mostu do Braňan.

Jezero 
Most

o Hlavním zdrojem vody pro napouštění jezera Most byla 
voda z řeky Ohře.

o Voda z řeky Ohře byla do jezera přiváděna z 
Nechranické přehrady na Chomutovsku přivaděčem z 
Průmyslového vodovodu Nechranice (PVN).

o Průměrné množství přiváděné vody bylo 800 l/s.

o Druhým zdrojem vody pro jezero by mohl být přivaděč 
důlních vod z čerpací stanice dolu Kohinoor, který by 
mohl v budoucnu zajistit udržování určené hladiny 
jezera a zejména doplňování vody v době sucha.

o Přípustným zdrojem vody jsou také povrchové odtoky z 
přirozeného povodí zbytkové jámy.

Průběh napouštění jezera

Jezero 
Most

Základní informace

o Jezero Most vzniklo zatopením zbytkové jámy bývalého 
hnědouhelného lomu Ležáky - Most, který se nacházel v centrální 
části Severočeské hnědouhelné pánve v okrese Most. 

o Ložisko bylo dobýváno nejdříve hlubinným, později povrchovým 
způsobem. 

o Těžba uhlí byla zastavena v roce 1999.

o Sanace a rekultivace v této oblasti zajišťuje od r. 2004 státní podnik 
Palivový kombinát Ústí.

o Samotné napouštění jezera bylo zahájeno 24. 10. 2008. 

o Jezero Most se nachází severně od města Most, v blízkosti 
historicky cenného Děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie.

o Celá oblast v okolí jezera by měla sloužit především k rekreačním 
účelům. 

Parametr Hodnota

Zatopená plocha 309,4 ha

Objem vody 70,5 mil. m3

Kóta provozní hladiny 199,00 m n. m.

Povolené kolísání hladiny ± 60 cm

Kóta max. hladiny 199,60 m n. m.

Max. hloubka 75 m

Zahájení napouštění říjen 2008

Ukončení napouštění září 2014

Délka obvodové 
komunikace

9 380 m

Jezero 
Most

Okolí jezera Most

o Oblast v sobě skrývá obrovský potenciál pro 
všestranné využití (pro rekreaci, oddych, turistiku, 
sport, sportovní rybolov a další). 

o Hlavní rekreační a komerční využití je plánováno na 
jižních a jihovýchodních svazích, neboť zde terén 
pozvolně klesá k jezeru a zároveň se jedná o 
rozsáhlé území umístěné nejblíže městu Most. 

o Prostor Střimické výsypky východně od jezera Most 
byl převážně lesnicky rekultivován.

o Severní část území se stane klidovou zónou, 
dominantním prvkem je bývalý kamenolom Kočičí 
vrch.

Budoucí využití
Jezero 
Most

Připravované projekty

Oddychová pobřežní zóna (Statutární město Most)

o V rámci I. části projektu je plánována realizace terénních úprav pro vybudování písčitých pláží, pláží s travnatým 
povrchem a zařízení pro volnočasové aktivity v jižní části jezera Most (dětské hřiště, hřiště na plážový volejbal, stoly na 
stolní tenis).

o Součástí stavby je i vybudování mola z lomového kamene a ochranných hrází, které budou sloužit jako ochrana kotviště 
lodí a jiných plovoucích zařízení na jezeře před působením vln. 

o Zároveň bude realizována obslužná komunikace, cyklostezka, chodníky pro pěší a zpevněná plocha pro osazení stánků 
s občerstvením.

Jezero 
Most

Realizované projekty

Naučná stezka

o V roce 2009 byla realizována naučná stezka s 
tematickými informačními tabulemi. 

o Trasa naučné stezky začíná u areálu „Nového 
hřbitova“, situovaného v sousedství přesunutého 
gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie.

o Pokračuje přes rekultivované „Jižní svahy“ 
bývalého lomu.

o Naučná stezka končí u uklidňovací nádrže 
přivaděče z PVN, tj. v místě vývěru vody z potrubí 
do otevřeného příkopu vedoucího k hladině jezera.

Jezero 
Most

o Hlavním koncepčním dokumentem pro realizaci 
rekultivačních prací je Generel rekultivací.

o Rekultivační práce na území lomu Ležáky - Most 
byly zahájeny již na přelomu 60. a 70. let minulého 
století.

o Rekultivace zahrnovaly provedení terénních úprav, 
vybudování systému odvodňovacích příkopů, 
přístupových i obslužných komunikací a 
závěrečnou biologickou fázi.

o Biologické rekultivace můžeme dle způsobu dělit 
na lesnické, zemědělské, vodní a ostatní. 

Rekultivace svahů výsypek v okolí jezera Most
Jezero 
Most

Připravované projekty

Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice (Statutární město Most)

o Jedná se o obnovu komunikačního spojení města Mostu s okolními obcemi ležícími severně od Mostu, tj. Mariánské 
Radčice a Braňany.

o Navrhovaná trasa v podstatě kopíruje okraj bývalého hnědouhelného lomu Most – Ležáky a dále pokračuje při jižním 
okraji vnější výsypky Růžodol a po severním okraji popelové skládky CHEZA – Nové Pole (bývalý lom Venuše). 

o Společně s komunikací je vedena po celé trase také cyklistická stezka. 

o Nová komunikace výrazně zlepší dostupnost jezera Most ze západní strany.
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Der See Most und seine 
touristische Nutzung 

Česko - saské návštěvy 
Tschechisch - sächsische 
Besuche
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Jakožto zástupce společnosti HI-
PODROM MOST a.s. jsem hrdý na to, 
že si Okresní hospodářská komora Most 
ve spolupráci s IHK Chemnitz vybrala 
pro uspořádání Česko-saské návštěvy na 
konci května právě náš areál. 

Jelikož jsme společnost, která je na 
návštěvnících a divácích do jisté míry 
závislá, plně si uvědomujeme význam 
a řekl bych nutnost podporovat rozvoj 
turistiky v obou částech euroregionu 
a turistické cíle vzájemně propojovat. 
V našem regionu se nachází spousta za-
jímavých míst, které jsou dosud málo 
známy. Věřím tedy, že právě projekt 
jako jsou Česko-saské návštěvy, může 
vést ke zlepšení situace, především pak 
lepší informovanosti na obou stranách 
euroregionu.

Ich als Vertreter der Gesellschaft HI-
PODROM MOST bin stolz darauf, dass 
die Kreiswirtschaftskammer Most in 
Zusammenarbeit mit der IHK Chemni-
tz für die Veranstaltung des Projektes 
„Tschechisch-sächsische Begegnungen“ 
Ende Mai gerade unser Areal ausgewählt 
hatte.

Jakožto zástupce společnosti HIPODROM 
MOST a.s. jsem hrdý na to, že si Okresní hos-
podářská komora Most ve spolupráci s IHK 
Chemnitz vybrala pro uspořádání Česko-sas-
ké návštěvy na konci května právě náš areál. 
Jelikož jsme společnost, která je na návštěv-
nících a divácích do jisté míry závislá, plně 
si uvědomujeme význam a řekl bych nutnost 
podporovat rozvoj turistiky v obou částech 
euroregionu a turistické cíle vzájemně pro-
pojovat. V našem regionu se nachází spousta 
zajímavých míst, které jsou dosud málo zná-
my. Věřím tedy, že právě projekt jako jsou 
Česko-saské návštěvy, může vést ke zlepšení 
situace, především pak lepší informovanosti 
na obou stranách euroregionu.

Ich als Vertreter der Gesellschaft HI-
PODROM MOST bin stolz darauf, dass die 
Kreiswirtschaftskammer Most in Zusamme-
narbeit mit der IHK Chemnitz für die Ve-
ranstaltung des Projektes „Tschechisch-
-sächsische Begegnungen“ Ende Mai gerade 
unser Areal ausgewählt hatte. Und weil wir 
die Gesellschaft sind, die von den Besuchern 
und Gästen abhängig ist, sind wir uns der Be-
deutung bewusst, und man kann sagen, auch 
der Notwendigkeit, den Tourismus in beiden 
Teilen der Euroregion zu entwickeln und die 
gemeinsamen touristischen Ziele gemeinsam 
zu unterstützen. In unserer Region befinden 
sich viele interessante Orte, die bis jetzt we-
nig bekannt sind. Ich glaube also, dass gerade 
solche Projekte wie das Projekt „Tschechisch-
-sächsische Begegnungen“ zur Verbesserung 
der Situation führen können, vor allem zur 
besseren Information auf beiden Seiten der 
Euroregion.            

Und weil wir die Gesellschaft sind, die 
von den Besuchern und Gästen abhängig 
ist, sind wir uns der Bedeutung bewusst, 
und man kann sagen, auch der Notwen-
digkeit, den Tourismus in beiden Teilen 
der Euroregion zu entwickeln und die 
gemeinsamen touristischen Ziele ge-
meinsam zu unterstützen.

In unserer Region befinden sich viele 
interessante Orte, die bis jetzt wenig 
bekannt sind. Ich glaube also, dass ge-
rade solche Projekte wie das Projekt 
„Tschechisch-sächsische Begegnungen“ 
zur Verbesserung der Situation führen 
können, vor allem zur besseren Informa-
tion auf beiden Seiten der Euroregion. 

Úspěšný projekt Okresní hospodářské 
komory Most Erfolgreiches Projekt der 
Kreiswirtschaftskammer Most
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Zástupci z vinařství se účastnili obou letos 
probíhajících setkání jak na Hipodromu v 
Mostě tak na hradě Augustusburg. Na obou 
projektových dnech byla skvělá atmosféra. 
Při prvním projektu v Mostě jsme se sezná-
mili s projekty, které nám tu v budoucích 
pár letech vyrostou a vyrostly, k jednomu 
jsem se i vydali historickým autobusem a 
tím bylo jezero Most, tehdy dopadlo počasí 
na výbornou.

I když v Německu jsme neměli, příznivé 
počasí a lehce nám mžilo i tak jsme si zá-
žitek z prohlídky hradu a projekt jsme si 
užili, dozvěděli jsme se informace k různým 
projektům pořádaný v Krušných horách a 
pohraničí. Seznámili jsme se s celostátním 
projektem cyklotoulky, které by nám mohly 
pomoci zviditelnit krásy českého Středoho-
ří a Krušnohoří. Jedinou věc, kterou bych 
projektu vytknul je ta, že je to pro odbornou 
veřejnost a nebál bych se projekt udělat jak 
pro širokou tak odbornou s tím, že diskuze 
by se účastnila jen odborná veřejnost.

Petr Malina
Provozní manažer
JOHANN W - Zámecké vinařství Třebívlice 
s.r.o.

Vertreter aus dem Weinbau nahmen an 
dem in diesem Jahr stattgefundenen Tref-
fen im Hippodrom Most, sowie auf Schloss 
Augustusburg teil. An den beiden Projekt-

tagen war eine prächtige Atmosphäre. 
Beim ersten Projekt in Most machten wir 
uns mit den Projekten bekannt, die hier 
in den künftigen Jahren angebaut werden 
oder welche schon angebaut worden sind. 
Zum einem fuhren wir mit einem histori-
schen Bus an den See Most und das Wetter 
war ideal. Auch wenn wir das ideale  Wetter 
in Deutschland nicht hatten, es nieselte ein 
wenig, so war die Besichtigung des Schlos-
ses ein schönes Erlebnis und uns hat das 
Projekt gefallen.

Wir erhielten viele Informationen zu den 
verschiedenen im Erzgebirge sowie im 
Grenzgebiet durchgeführten Projekten. 
Wir machten uns mit dem gesamtstaatli-
chen Projekt Radwanderungen bekannt. 
Das Projekt könnte uns helfen, die Schön-
heiten des Böhmischen Mittelgebirges und 
Erzgebirges zu präsentieren. Die einzige 
Sache, die ich bei der Umsetzung des Pro-
jektes hervorheben würde, ist die Zielstel-
lung nur für das Fachpublikum.

Ich würde mich nicht scheuen, das Projekt 
nicht nur fürs Fachpublikum, sondern auch 
für die breite Öffentlichkeit zu machen, je-
doch sollten sich an der Diskussion nur die 
Fachleute beteiligen.  

Petr Malina
Betriebsmanager
JOHANN W – Schloss-Winzerei - Zámecké 
vinařství Třebívlice s.r.o.

Ohlasy konference Česko-saské 
návštěvy 2018. Resonanzen der 
Konferenz Tschechisch-sächsische 
Besuche 2018

Česko - saské návštěvy 
Tschechisch - sächsische 
Besuche

Dne 24. 5. 2018 navštívili Podkrušnohor-
ské technické muzeum o. p. s. čeští a ně-
mečtí odborníci z oblasti cestovního ruchu. 
Samotné prohlídce předcházela prezentace 
Zbyňka Jakše – ředitele muzea, ve které 
přítomné stručně seznámil s historií mu-
zea. Na prohlídce, která byla přijata s klad-
ným ohlasem, byly vysloveny četné dotazy 
týkající se činnosti muzea a hornictví.

Do budoucna budeme určitě rádi za opako-
vání akce. V dnešní době je důležité nejen 
současnou, ale i budoucí generaci sezna-
movat s hornictví, které bylo a je nedílnou 
součástí života na Mostecku.

Am 24. 05. 2018 besuchten das Technische 
Untererzgebirgische Museum tschechische 
und deutsche Tourismusexperten. Noch 
vor der Besichtigung fand die Präsenta-
tion des Herrn Zbyněk Jakš, Leiters des 
Museums statt, der die Teilnehmer über 
die Geschichte des Museums kurz informi-
erte. Bei der Besichtigung, die eine positi-
ve Resonanz fand, äußerten die Besucher 
häufige Fragen zur Tätigkeit des Museums 
und des Bergbaus.

In Zukunft werden wir gewiss froh sein, 
solch eine Veranstaltung wiederholen zu 
können. Heutzutage ist es wichtig, nicht 
nur die gegenwärtige Generation, son-
dern auch die künftige, mit dem Bergbau 
bekannt zu machen, weil der Bergbau ein 
unteilbarer Bestandteil des Lebens in der 
Region Most war und weiterhin ist.


