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ERZGEBIRGE – KRUŠNOHOŘÍ

Ústecký kraj leží na severozápadě Čech. Na východě sousedí s Libereckým
krajem, na jihovýchodě se Středočeským krajem, na jihu má kratičký úsek
společné hranice s Plzeňským krajem, na jihozápadě hraničí s Karlovarským
krajem. Nejdelší úsek společné hranice má s německou spolkovou zemí
Sasko (Sachsen) na severozápadě. Chomutov leží na úpatí Krušných hor
v severozápadních Čechách.

NĚMECKO
(oﬁciální název Spolková republika Německo, zkratka SRN; německy:
Bundesrepublik Deutschland, neoﬁciální německá zkratka BRD) je
středoevropský stát, rozdělený na 16 spolkových zemí.
Sasko

PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK
Téměř 120 hektarová rozloha areálu umožnila vybudovat v Chomutově
největší českou zoologickou zahradu. Součástí areálu zooparku je unikátní
muzeum v přírodě - skanzen Stará Ves. Již nyní zde můžete navštívit větrný
mlýn, kde Vám předvedeme, jak se mlelo obilí a expozice uvnitř mlýna
připomene zaniklé obce regionu. Dále uvidíte kapli, krušnohorský statek
s ukázkami sadařství, zemědělství a řemesel, zrekonstruovaný rybník a nově
vysázenou lipovou alej.

MĚSTO ANNABERG-BUCHHOLZ
Historické hornické město se nachází na saské straně Krušných hor pod
kopcem Pöhlberg a protéká jím říčka Sehma. Označuje se za město Adama
Riese, což byl významný německý matematik žijící v Annabergu v první
polovině 16. století. Další významnou historickou postavou v dějinách města
je Barbara Uthmann, jejíž socha zdobí annaberské náměstí, a která byla
významnou podnikatelkou v oblasti krajkářství a prýmkařství. Dominantou
města je pozdněgotický kostel svaté Anny s bohatou malířskou výzdobou.
Turisty nově láká Manufaktura snů, ve které se nachází rozsáhlé muzeum
tradičních krušnohorských dřevěných hraček, které vzniklo na základě
sbírky Eriky Pohl-Ströher. Součástí Manufaktury snů je i malá kavárna
s ukázkovou výroby čokolády. Pro její interiér se podařilo zrekonstruovat
původní secesní skleněný strop.

KAMENCOVÉ JEZERO

Kamencovo jezero

MUZEUM SASKO-ČESKÉHO KRUŠNOHOŘÍ

OBLASTNÍ MUZEUM V CHOMUTOVĚ

Nově zrekonstruovaný Bergmagazín, bývalá sýpka s bohatou historií, je od
roku 2006 sídlem v regionu jedinečného Muzea sasko-českého Krušnohoří.
Na návštěvníky čeká rozsáhlá dvojjazyčná výstava, která se věnuje kultuře
krušnohorského obyvatelstva na obou stranách hranice. Vydařená
symbióza historických exponátů a dokumentů dosažená prostřednictvím
vyvážené textové, obrazové a zvukové prezentace s pomocí moderní
techniky dodává výstavě jedinečné kouzlo.

MANUFAKTURA SNŮ
je mimořádné zážitkové muzeum. Co zde můžete prožít? Jedinečné lidové
umění Krušných hor reprezentované v rámci celosvětově největší
a nejpozoruhodnější soukromé sbírky. K vidění je více než 1.000 exponátů
představujících období čtyř století, láskyplně shromážděných paní
Dr. Erikou Pohl-Ströherovou.
Červený
hrádek

MĚSTO CHEMNITZ
Město Chemnitz je pojmenováno podle řeky Chemnitz (Kamenice, přítok
řeky Cvikovské Muldy), která jím protéká. Původnější je slovanský
(lužickosrbský) název znamenající kamenný potok. Od 10. května 1953 do
31. května 1990 se město jmenovalo Karl-Marx-Stadt podle Karla Marxe.

www.laboraczech.cz

Expozice Svět Krušných hor je koncipována jako iluzivní krušnohorská
vesnice. Zde si můžete prohlédnout předměty s hornickou tématikou.
Expozice vznikla jako součást přeshraničního projektu Centrum
krušnohorského lidového umění, jehož existence byla podnícena
darováním sbírky Erikou Pohl-Ströher saskému městu Annaberg-Buchholz
v roce 2006. Projekt byl ﬁnancován prostřednictvím přeshraničního
programu podpory Evropské unie Cíl 3. Město Annaberg-Buchholz, jako
vedoucí partner projektu, pojalo představení Ströherské sbírky vskutku
velkoryse. V centru města bylo vybudováno a v říjnu roku 2010 otevřeno
nové muzeum Manufaktura snů, které prezentuje více jak 1000 předmětů
Ströherské sbírky. Dalšími partnery projektu jsou kromě našeho muzea také
Oblastní muzeum v Mostě, kde je možné shlédnout zpřístupněné
depozitáře, dokumentující různé aspekty běžného života krušnohorského
člověka, a Podkrušnohorský zoopark v Chomutově, který v rámci
vznikajícího skanzenu Stará ves představuje architekturu a hospodářskou
aktivitu Krušných hor dané doby. Všichni partneři projektu tak mají společně
za cíl představit kulturu a život obyvatel Krušných hor zejména 19. a 20.
století, prezentovat je jako speciﬁcký region s množstvím zcela ojedinělých
kulturních tradic, nerozlučně provázaných a spojitých na obou stranách hor
– tedy na straně saské i české.

BAROKNÍ ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK

SASKÁ STŘÍBRNÁ CESTA (SILBERSTRAßE)
Asi 230 kilometrů dlouhá značená Stříbrná cesta začíná ve Zwickau, známé
výrobou automobilů Trabant, a končí v místě, kde kdysi stříbro plnilo
klenotnice – v Drážďanech. Cesta vede jedinečným krajem plným
překvapení. Skanzen s více než 100 zajímavými zařízeními různé tematiky
představuje věrný obraz vývoje dějin Saska. Turistická stezka vede nahoru
a dolů, k hradům a zámkům, místům opředeným mýty, pověstmi
a legendami. Region je známý dřevařským uměním a vyřezáváním ze dřeva,
soustružením, louskáčky, vánočními kadidly, vánočními andílky,
pyramidami a dřevěnými hračkami. Dobývání rudy vždy přinášelo regionu
bohatství a vedlo k jeho kulturnímu rozkvětu. Z měst jako Freiberg,
Schneeberg, Marienberg a Annaberg vycházely kulturní a hospodářské
impulsy. V těchto městech stojí mohutné kostely a dodnes charakterizují
města svou siluetou.

Jedná se o jediné kamencové jezero na světě. Vzniklo zatopením dolů,
v nichž se v letech 1558–1785 těžil kamenec a síra. Plocha jezera je 15,95 ha,
šířka je 240 m a délka 676 m, největší hloubka je 3,4 m. Voda v jezeře je
obohacena o síran hlinitý, dusitany, dusičnany, chloridy, amoniak a železo.
Vysoký obsah (kolem 1 %) kamence ve vodě činí z Kamencového jezera malé
„Mrtvé moře“, neboť zabraňuje růstu řas a sinic. Složení vody vylučuje
jakýkoliv organický život kromě prvoků. Lidskému zdraví je však tato voda
velmi prospěšná.

Chrám
chmele
a piva

Barokní zámek Červený Hrádek stojí na místě původního středověkého
gotického hradu Borek nad městem Jirkov. Zámek a jeho nádvoří je
vyzdoben díly slavného barokního sochaře Jana Brokoﬀa. Od roku 1996 je
zámek majetkem města Jirkova. V roce 2006 byla dokončena rozsáhlá
rekonstrukce a bylo zde vybudováno vzdělávací zařízení a centrum
cestovního ruchu. Na zámku si můžete projít klasický prohlídkový okruh
nebo navštívit technické muzeum či pohádkový svět.

CHRÁM CHMELE A PIVA
Chrám chmele a piva Milovníkům zlatavého moku doporučujeme
podniknout výlet do Žatce. Můžete navštívit Chmelařské muzeum s největší
expozicí svého druhu na světě, zavítat do pivovaru, přímo na náměstí si
prohlédnout nejmenší chmelničku na světě nebo se podívat k hrobu
nejstaršího pivaře.
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