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1. Úvod 
 

Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří byla v roce 2019 přijata na Seznam světového 

dědictví UNESCO a dokumentuje vliv hornické činnosti na celý region na obou stranách hranice. 

Hornické naučné stezky jsou důležitým nízkoprahovým nástrojem pro zprostředkování společného 

přeshraničního montánně-historického dědictví. Zároveň představují spojovací článek pro hosty, kteří 

o přeshraničním dědictví dosud nemají povědomí. Tyto stezky tak slouží k přímému přenosu 

informací, ke zlepšení identifikace obyvatel s přeshraničním životním prostorem v Hornickém regionu 

světového dědictví Erzgebirge/Krušnohoří a k vytváření turistických nabídek na podporu cestovního 

ruchu.  

V současné době stav těchto hornických stezek na obou stranách hranice zčásti neodpovídá kvalitě 

a úrovni regionu, který je součástí světového dědictví; (přeshraniční) propagace je možná jen 

v omezené míře. 

V rámci projektu proto bude nezávislou třetí stranou zkoumán/ posouzen aktuální průběh, stav, 

příslušnost a propagace hornických naučných stezek na německé a české straně s přímým vztahem 

k objektům na Seznamu světového dědictví Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. Z doporučení 

týkající se opatření a návrhů na zlepšení se bude vycházet při dalších opatřeních pro zvýšení kvality 

hornických naučných stezek.  
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2. Zařazení a cíle 
V současné době je v hornickém regionu Krušné hory/Krušnohoří množství turistických tras. Některé 

z nich, označované jako "hornické naučné stezky" zprostředkovávají návštěvníkům informace 

o historii hornictví, které po staletí utvářelo a formovalo region, krajinu a zvyky lidí. 

Základem pro propagaci těchto hornických naučných stezek je znalost jejich průběhu, stavu 

a správce. Hornické naučné stezky v dobrém stavu je možné propagovat rovnou; brzy budou 

uveřejněny na internetových stránkách spolku Welterbeverein nebo v existující aplikaci "Welterbe 

Montanregion Erzgebirge". Přímá propagace přeshraniční památky zapsané na Seznamu světového 

dědictví UNESCO vzbuzuje resp. zvyšuje zájem hostů a místních obyvatel, kteří se zajímají o hornickou 

historii a kulturu nebo se věnují sportu, a má být novým impulsem k návštěvě sousední země. Tyto 

památky zároveň zvyšují rozmanitost turistické nabídky na obou stranách hranice a měly by 

v budoucnu vést ke zvýšení počtu turistů navštěvujících památky a prodloužit dobu jejich pobytu 

v regionu. Kvalitu hornických naučných stezek ve špatném, tj. nepropagovatelném stavu, je třeba 

nejprve zvýšit. Pokud není zajištěna údržba stávajících naučných stezek, mělo by se uvážit jejich 

zrušení. 

Prostřednictvím hornických naučných stezek dochází k realizaci následujících bodů Informačních listů 

o památce světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, část C.: 

-  Světové dědictví spojuje: 

o Světové dědictví je třeba v regionu chránit a informovat o něm, 

o dochází k posílení spolupráce v regionu; 

-  Objevování světového dědictví: 

o Návštěvníci mohou objevovat a poznávat historii a celosvětový význam jedinečných 

součástí světového dědictví prostřednictvím jednotlivých komponent; 

-  Světové dědictví podporuje: 

o Světové dědictví je impulsem pro další investice a pro lokální a regionální ekonomiku 

(např. cestovní ruch, gastronomii, hotelnictví, maloobchod, kulturu a řemesla). 

Přímým cílem projektu je přeshraniční zhodnocení hornických naučných stezek v Hornickém regionu 

světového dědictví Erzgebirge/Krušnohoří. Výsledky projektu slouží jako základ pro jejich budoucí 

expanzi, další rozvoj a propagaci/ marketing na obou stranách hranice.  
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3. Realizace / Materiál & metody 
Pro území Světového dědictví Hornický region Krušné hory e. V. (WEV), Hornický region Erzgebirge - 

Krušné hory o.p.s. a Turistické sdružení Erzgebirge e. V. (TVE) byly na internetu vyhledány, 

zaevidovány a digitalizovány všechny existující hornické naučné stezky (příloha 1). Pokud byly 

informace o zprostředkování informací k dispozici, byly zde již zaznamenány (letáky, online nabídky, 

informační tabule). Propagační/ marketingová opatření hornických naučných stezek (v tištěné 

podobě, online) byla vyhodnocena podle stanovených kritérií a zaznamenána (příloha 4).  

Ve spolupráci s Turistickým sdružením (Tourismusverband) proběhla rešerše potřeb hostů ohledně 

kvality turistických tras a již propagovaných hornických stezek (příloha 2). 

Výsledky šetření, nalezené hornické naučné stezky, byly zaslány příslušným obcím, okresům 

a sdružením na obou stranách hranice s žádostí o jejich kontrolu (příloha 8, str. 1-2) a o zpětnou 

vazbu. V případě potřeby provedení úprav byly dokumenty odpovídajícím způsobem upraveny. Obce 

měly také příležitost přihlásit se ke společné prohlídce dané stezky. 

Na místě byla hodnocena kvalita hornických naučných stezek s ohledem na využívané cesty (šířka, 

podklad, stav, bezbariérovost), trasy (zda jsou trasy v mapě a značení totožné), značení (stav, typ, 

případné chyby), informační tabule (počet, jazyk, stav, zprostředkování informací a náplň) 

a doprovodná infrastruktura (lavičky, přístřešky, výhledy). Hodnocení probíhalo z hlediska vhodnosti 

pro cílové skupiny ("páry/přátelé", "rodiny s dětmi", " nadšenci hornictví"). Záměrem bylo poukázat 

na pozitivní aspekty, ale případně i na nedostatky, z nichž vyplynula potřeba dalších opatření. Pro 

hodnocení aktuálního stavu byl použit datový list (příloha 8, str. 3-4). Na základě výše uvedených 

bodů byl posouzen aktuální stav a z něj vyplývající vhodnost pro propagaci (dobrý, střední nebo 

špatný). 

Prohlídka/ inspekce proběhla nejméně na čtyřech různých reprezentativních místech (start/cíl, 

umístění informačních tabulí, křížení s turistickými stezkami atd.). Mnohé hornické naučné stezky 

byly zkontrolovány po celé své délce pěšky nebo na kole.  

V případě potřeby byly sledované trasy a umístění informačních tabulí po kontrole upraveny podle 

skutečnosti.  
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4. Stav a nutnost úprav 
Tato kapitola obsahuje výsledky posouzení přímo na místě včetně hodnocení aktuálního stavu 

a návrhů na zlepšení. 

Souhrnně lze pozitivně zdůraznit, že téměř polovina všech naučných stezek je turisticky atraktivní 

a přibližně třetina z nich dobře zprostředkovává poznatky/ informace. Největší poškození však lze 

nalézt ve značení a na vzdělávacích tabulích (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), 

Podrobnosti najdete v dalších podkapitolách. V poškození/potřebě zásahu nepozorujeme žádné 

výrazné rozdíly mezi hornickými stezkami se světovým dědictvím a stezkami bez významu pro 

světové dědictví.  

  
Obrázek 1. Pozitivní aspekty naučných stezek a nejčastější poškození. 

4.1 Rozsah 

Prostřednictvím internetové rešerše, dotazování obcí, okresů, sdružení a mnoha dalších partnerů 

bylo zaznamenáno a hodnoceno 82 hornických naučných stezek o celkové délce cca 685 km (příloha 

5).  

Dalších sedm tematicky relevantních naučných stezek je známých, ale obsahově se k hornickým 

naučným stezkám neřadí (např. půdní naučná stezka) nebo leží mimo zkoumané území. 

4.2 Celkový dojem 

Hornické naučné stezky slouží k oživení oblasti s hornickou historií, k propojení jednotlivých objektů 

a v nejlepším případě k přírodě blízkému a atraktivnímu vedení tras/cest v krajině.  

Mnoho cest, po kterých hornické naučné stezky vedou, je v dobrém stavu. Často se jedná o pískem 

vysypané nebo téměř přírodě blízké cesty, někdy zčásti s asfaltovým povrchem. Pokud je nutné 

použít silnice (bez chodníku, stezky pro pěší), musí být zajištěno bezrizikové použití nebo bezpečný 

přechod na druhou stranu. Ne všude tomu tak ale je. V takových případech by měly být hornické 

naučné stezky po částech přesunuty, nebo pokud je to možné, měla by být vytvořena samostatná 

stezka. 

Na základě vyhodnocení všech kritérií byl posouzen jejich stav a z něj odvozen jejich tržní potenciál. 
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Celkem bylo zjištěno, že 63 % je ve stavu bez omezení nebo ve stavu, který by mohl být s malým 

úsilím uveden do stavu bez omezení, a 37 % bylo zjištěno, že je ve stavu, který v současné době není 

uplatnitelný na trhu. Podrobný přehled zařazení jednotlivých naučných stezek je uveden v následující 

Tabulka 1. 

  
Dobrý stav (Geostezka Triebischtal, přírodě 
blízká stezka podél řeky Triebisch) 

Špatný stav (Grabentour Reinsberg; zčásti volný 
štěrk; nízká atraktivita v důsledku vykácení 
stromů na holo.) 

Obrázek 1. Příklady pro trasování hornických naučných stezek 

 

Příklad Best-practice: Schneeberg-Neustädtler Bergbaulehrpfad / Hornická naučná stezka 

Schneeberg-Neustädtler 

Hornická naučná stezka je dlouhá 9,4 km a spojuje mnoho historicky významných důlních památek, 

které jsou součástí lokality světového dědictví "Hornická krajina Schneeberg". Jasně definovaný 

výchozí a cílový bod u objektu Siebenschlehener Pochwerk (stoupovna) ve čtvrti Schneeberg 

v Neustädtelu nabízí dostatek parkovacích míst. Nachází se zde také informační tabule s přehledem 

lokality, k níž je připojena skříňka s letáky o hornické naučné stezce. Vstup na naučnou stezku, která 

je oboustranně značená, je označen příslušnými směrovkami. Na trase jsou informace poskytovány 

prostřednictvím četných informačních tabulí (malé: stručný přehled, velké: detailní informace 

o objektu/skupině objektů). Na trase jsou umístěny nabídky vhodné pro děti (hřiště s bludištěm 

u objektu "Fundgrube Gesellschaft", Filzteich, Fundora atd.), atraktivní výhledy na město, začleněny 

jsou gastronomická zařízení a veřejně přístupné objekty (muzea jako "Siebenschlehener Pochwerk" 

(Stoupovna) nebo návštěvnický důl "Fundgrube Weißer Hirsch"). Objekty jsou atraktivně 

prezentovány na internetu, kde mohou hosté získat další informace. Je zde uveden odkaz na Světové 

dědictví UNESCO - Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří.  

Délka naučné stezky a objekty na ní jsou atraktivní a pestré pro celodenní výlet. 

 



 Kleinprojekt Bergbaulehrpfade Stand: 12.08.2022 

Seite 11 

Tabulka 1. Hodnocení evidovaných hornických naučných stezek. 

Č
. 

Obec výběr Název Check v místě AKTUÁLNÍ stav Cílová skupina Propagace Zjištění positivní Zjištění negativní Potřeba úprav 

1.  Altenberg Grenzüberschreitender 
Bergbaulehrpfad, 
Altenberg Krupka 

einzelne 
Standorte 

schlecht Bergbauenthusiasten Flyer, Webseite, 
Outdooractive 

Einbindung vieler 
bergbaugeschichtlicher 
Orte und 
Sehenswürdigkeiten 

Lehrtafeln teilweise 
verwittert und 
verschmutzt, 
Wegweisung lückenhaft 

Lehrtafeln und Beschilderung 
überprüfen / evt. erneuern; 
eingeschränkt vermarktbar, 
Überarbeitung aufwendig 

2.  Annaberg-
Buchholz 

Bergbaulehrpfad 
"Buchholzer Wald" 

kompletter 
Verlauf 

schlecht Paare/Freunde Flyer, Webseite, 
Outdooractive 

landschaftlich schön 
(Höhenabschnitt)  

Beschilderung schlecht, 
geschlossenes Gasthaus 
ausgeschildert; Info-
tafeln z. T. veraltet, AP 
„Teufelskanzel“, vor Ort: 
Buchholzer Blick 

Komplette Beschilderung 
überarbeiten (in zwei 
Richtungen, Ziele gleich 
benennen, km-Angaben, 
Plausibilität), Reparatur 
Schutzhütte 

3.  Annaberg-
Buchholz 

Bergbaulehrpfad "Am 
Flößgraben entlang" 

kompletter 
Verlauf 

schlecht Paare/Freunde Flyer, Outdooractive Aussichten Beschilderung und 
Infotafeln z. T. sehr 
schlecht / nicht 
vorhanden 

Beschilderung / Infotafeln er-
neuern; Verlauf B95 
(Himmlisch Heer) gefährlich - 
alternative Wegeführung 
suchen 

4.  Annaberg-
Buchholz 

Bergbaulehrpfad "Am 
Pöhlberg" 

kompletter 
Verlauf 

mittel Paare/Freunde Flyer, Webseite, 
Outdooractive 

Aussichten, viele 
Infotafeln 

Infotafeln teils schwer 
zu finden 

Beschilderung ergänzen, evtl. 
Verweise auf weitere 
Infotafeln (6 Stk.), Verlauf in 
Outdoor-active an Beschild. 
anpassen 

5.  Annaberg-
Buchholz 

Bergbaulehrpfad 
"Frohnauer Weg" 

kompletter 
Verlauf 

gut Paare/Freunde Flyer, Outdooractive landschaftlich schön, 
informative Infotafeln, 
gute Beschilderung 

Starttafel steht am 
Ende; „Abstecher“ in 
Tour überflüssig; 
konditionell 
anspruchsvoll 

Starttafel umsetzen, Tour 
straffen (keine Abstecher); 
Startpunkt in Outdooractive 
prüfen / anpassen 

6.  Aue-Bad Schlema Bergbaulehrpfad am 
Heidelsberg 

kompletter 
Verlauf 

schlecht Paare/Freunde - Aussichten lückenhafte Beschil-
derung, Infotafeln sehr 
textlastig und mit 
schwer lesbarer 
Schriftart 

Beschilderung ergänzen / 
erneuern, Flyer etc. 
anfertigen; Infotafeln 
überarbeiten 

7.  Aue-Bad Schlema Bergbau- und 
Sanierungslehrpfad 
Schlema 

kompletter 
Verlauf 

mittel Paare/Freunde Flyer, Webseite, 
Outdooractive 

klarer Startpunkt mit 
Parkplatz, informativer 
Lehrpfad, Aussichten, 
attraktive Wege 

Beschild. lückenhaft, 
tlw. wechselnd 
(Lehrpfade bzw. TK 7) 

Beschilderung ergänzen, 
durchgängige Lehrpfad-
Markierung, Outdooractive: 
Wegeverlauf anpassen 

8.  Bockau Wandertour Bergbau 
und Laboranten 

einzelne 
Standorte 

schlecht Bergbauenthusiasten Flyer, Karte, Webseite Aussichten, Einbindung 
„Gretels Ruh“, 
ausreichend Rastmögl. 

tlw. Wege aufgrund 
Forstarbeiten schlecht; 
Stationen nicht am Weg 

Wege instand setzen, jede 
Station sollte Hinweis- bzw. 
Standorttafel erhalten 

9.  Brand-Erbisdorf Bergbaulandschaft 
Brand-Erbisdorf 

einzelne 
Standorte 

mittel Paare/Freunde - attraktive Wegeführung, 
Aussichten 

Markierung 
unvollständig, 
Lehrtafeln tlw. 
verschmutzt 

Beschilderung ergänzen, 
Lehr-tafeln reinigen, tlw. 
erneuern, Flyer o.ä. 

10.  Dippoldiswalde Bergbaulehrpfad 
Dippoldiswalde 

kompletter 
Verlauf 

gut Paare/Freunde Flyer, Webseite, App, 
Outdooractive 

Bänke am Wegesrand, 
Einbindung von 
Gastronomie 

aktuell nicht beschildert 
(nur digital bzw. Karte) 

evtl. beschildern, überdachte 
Sitzmöglichkeiten schaffen 
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11.  Ehrenfriedersdorf Bergbaulehrpfad 
Silberstraße 

kompletter 
Verlauf 

mittel Paare/Freunde Flyer, Webseite, 
Outdooractive 

landschaftlich schön, 
informativ, Einbindung 
UNESCO-
Welterbeobjekte 

Beschild. in Stadt, nicht 
alle Stationen 
auffindbar, unklar, ob 
Lehrpfad-Mark. für 
Bergbaulehrpfad gilt 

Beschilderung verbessern, 
Einbindung aller Stationen 

12.  Eibenstock Eibenstocker Bergbau- 
und Seifenlehrpfad 

kompletter 
Verlauf 

mittel Paare/Freunde, 
Familie mit Kindern 

Broschüre, Karte, 
wikipedia 

kindgerecht, 
familienfreundlich 

tlw. Verlauf nicht 
100%ig klar, mehrere 
Varianten 

Beschilderung 
prüfen/ergänzen, Netz 
weiter ausbauen 

13.  Eibenstock Bergbaulehrpfad 
Carlsfeld 

kompletter 
Verlauf 

gut Paare/Freunde Broschüre, 
Outdooractive 

landschaftlich schön doppelter Wegeverlauf 
im Bereich Carlsfelder 
Straße, tlw. 
Wegemarken 
ausgeblichen 

Klärung Carlsfelder Str. 
(doppelte Wegeführung), 
Nachmarkierung Bereich 
Carlsfeld (innerorts), alter 
Verlauf auf Karte, Parkplatz 
Weitersglashütte 

14.  Flöha Bergbaurundwander-
weg Falkenau 

kompletter 
Verlauf 

mittel Paare/Freunde Flyer, Webseite landschaftlich schön nur eine Richtung 
beschildert, tlw. 
lückenhaft und 
mehrdeutig; Objekte vor 
Ort teils nicht erkennbar 

Klärung Wegeverlauf (Flyer 
<> vor Ort <> Infotafeln), 
Startpunkt sollte am 
Parkplatz Freibad sein (viel 
Platz) 

15.  Flöha Bergbaulehrpfad 
Zechengrund 

kompletter 
Verlauf 

schlecht Bergbauenthusiasten Webseite Verlauf im Wald  keine Beschilderung, 
nur eine Infotafel 
(Start), Objekte vor Ort 
nicht erkennbar 

Beschilderung, ggf. weitere 
Infotafeln, Standorte 
kenntlich machen 

16.  Frauenstein Silberpfad Frauenstein repräsentative 
Standorte 

mittel Paare/Freunde Flyer, Webseite, komoot landschaftlich attraktiv lückenhafte Beschil-
derung, Lehrtafeln nicht 
einheitlich und 
scheinbar unvollständig 

Beschilderung ergänzen, 
Lehrtafeln vereinheitlichen 
und ergänzen 

17.  Freiberg Muldenhütten - Historie 
trifft Moderne 

kompletter 
Verlauf 

mittel Paare/Freunde Flyer, Broschüre, 
Webseite 

landschaftlich attraktiv, 
Aussichten 

lückenhafte 
Beschilderung, 
verwitterte Lehrtafeln 

Beschilderung ergänzen, 
Brücke am Bahnübergang 
Mulden-hütten reparieren, 
Lehrtafeln erneuern 

18.  Freiberg Auf durch das Zuger 
Bergbaugebiet 
[Erkundungsweg Zug] 

repräsentative 
Standorte 

mittel Paare/Freunde Flyer, Broschüre, 
Webseite, 
Outdooractive 

Einbindung vieler 
Standorte mit Lehrtafel 

keine Beschilderung; 
verwitterte Lehrtafeln; 
Schutzhütten fehlen 

Beschilderung anbringen; 
Lehrtafeln erneuern; 
Ergänzung Schutzhütten 

19.  Freiberg Schachthüpfen für die 
ganze Familie in 
Freiberg 

repräsentative 
Standorte 

mittel Paare/Freunde Flyer, Broschüre, 
Webseite, 
Outdooractive 

viele bergbauliche Orte lückenhafte 
Beschilderung, 
Lehrtafeln tlw. 
verwittert 

Beschilderung ergänzen, evtl. 
Lehrtafeln erneuern 

20.  Gersdorf Bergbaulehrpfad 
Gersdorf 

kompletter 
Verlauf 

schlecht Bergbauenthusiasten Broschüre, 
Outdooractive 

landschaftlich schön wenig Infotafeln, 
Abstecher zur B180 
ohne Mehrwert, 
Beschilderung und 
Bänke schlecht 

mehr Infotafeln - derzeit 
Bezeichnung „Lehrpfad“ 
unangebracht, 
Beschilderung, Bänke 
erneuern und ergänzen; 
Abstecher Ri B180 entfernen 

21.  Geyer Lehrpfad Binge kompletter 
Verlauf 

mittel Paare/Freunde - Aussicht Binge lückenhafte 
Beschilderung, 
mehrdeutig 

Beschilderung ergänzen 
(auch beidseitig), evtl. 
Routenführung durch Binge, 
Flyer o.ä. 
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22.  Glashütte Bergbaulehrpfad kompletter 
Verlauf 

schlecht Paare/Freunde - viele Stolln am Weg, viel 
Potenzial zur 
Errichtung/Überarb. BLP 

fehlende Beschilderung 
und Lehrtafeln 

komplette Überarbeitung 
inkl. Vermarktung (Flyer o.ä.) 

23.  Halsbrücke Bergbauwanderung 
Halsbrücke 

repräsentative 
Standorte 

mittel Paare/Freunde - schöne Wandertour mit 
bergbaurelevanten 
Gebäuden 

keine einheitlichen 
Lehrtafeln, meisten 
Lehrtafeln im Rahmen 
„Interreg Va-Projekt 
Glück-Auf Welterbe“ 
entstanden 

Beschilderung neu (derzeit 
nur digital), evtl. Lehrtafeln 
vereinheitlichen, Flyer o.ä. 

24.  Johanngeorgen-
stadt 

Bergbaulehrpfad 
Johanngeorgenstadt 

kompletter 
Verlauf 

schlecht Paare/Freunde Broschüre, Webseite landschaftlich schön 
(Lehmergrund) 

lückenhafte 
Beschilderung, 
Wegeführung z. T. auf 
vielbefahrene Straße 

Wegeverlauf überarbeiten, 
Start/Ziel nicht erkennbar, 
Beschilderung ergänzen, z. T. 
Tafeln ersetzen 

25.  Jöhstadt Bergbaulehrpfad 
Andreas Gegentrum 

kompletter 
Verlauf 

schlecht Bergbauenthusiasten - Infrastruktur A.-
Gegentrum-Stolln, 
Einbindung 
Pressnitztalbahn 

schlechter Startpunkt, 
Tafeln und 
Beschilderung veraltet 

Startpunkt verlegen, Wege-
verlauf optimieren, Beschil-
derung und Lehrtafeln erneu-
ern, Vermarktung (Flyer o.ä.) 

26.  Jöhstadt Eisenlehrpfad 
Schmalzgrube 

kompletter 
Verlauf 

schlecht Bergbauenthusiasten - naturnah, andere 
Aspekte des Bergbaus 
(Verhüttung), klarer 
Beginn und Ende 

Wege tlw. nicht 
vorhanden, schlechte 
Beschild. und Infotafeln, 
Startpunkt im Wald 

Wege umverlegen (hoher 
Pflegeaufwand), neuer 
Start/Ziel, Beschilderung und 
Infotafeln 
erneuern/ergänzen; 
Vermarktung (Flyer o.ä.) 

27.  Kirchberg Natur- und 
Bergbaulehrpfad Hoher 
Forst 

kompletter 
Verlauf 

gut Paare/Freunde Flyer, Broschüre, 
Webseite, 
Outdooractive 

sehr gute 
Beschilderung, 
informative Lehrtafeln 

Wegeabschnitte 
aufgrund Forstarbeiten 
tlw. verschlammt 

Wegebau (Forst) 

28.  Klingenberg Bergbaulehrpfad im Tal 
der Wilden Weißeritz 

kompletter 
Verlauf 

schlecht Paare/Freunde Openstreetmap Einbindung vieler Stolln 
und Bergwerke, schöne 
Wandertour 

Lehrtafeln tlw. defekt, 
stark lückenhafte 
Wegweisung 

Überarbeitung Lehrpfad 
(Beschilderung ergänzen, 
Lehrtafeln erneuern) 

29.  Klipphausen Geopfad Triebischtal kompletter 
Verlauf 

mittel Paare/Freunde Flyer, Webseite Start/Ziel an ÖPNV, 
attraktive Wegeführung 
entlang Triebisch, als 
Themen Bergbau und 
Geologie 

Beschilderung tlw. 
schlecht und nicht mit 
digitalem Verlauf 
übereinstimmend, tlw. 
unplausible doppelte 
Wegeführung 

Klarerer Verlauf in Munzig, 
Beschilderung, Webseite und 
Flyer überarbeiten, öffentl. 
Parkplätze beschildern; Info-
tafel Rückseite Wanderhütte 
(Munzig) umsetzen, klarer 
Beginn/Ende inkl. Infotafel + 
Flyer, Empfehlung: Insze-
nierung Rothschönb. und 
Entwäss.stolln 

30.  Kurort 
Oberwiesenthal 

Entdeckerpfad 
Hammerunterwiesen-
thal 

kompletter 
Verlauf 

gut Paare/Freunde Outdooractive gute Beschilderung (tlw. 
nur in eine Richtung), 
Lehrtafeln gut, 
Aussichten 

eher Lehrpfad zur 
Ortsgeschichte, weniger 
Bergbau 

Beschilderung ergänzen 
(beide Richtungen) 

31.  Kurort 
Oberwiesenthal 

Geologischer Lehrpfad 
Hammerunterwiesen-
thal (blau) 

kompletter 
Verlauf 

schlecht Paare/Freunde -  keine Beschilderung, 
nur ein Teil der 
Infotafeln vorhanden 

Beschilderung und Infot-
tafeln erneuern; ggf. 
Lehrpfad beenden, Flyer o.ä. 
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32.  Kurort 
Oberwiesenthal 

Geologischer Lehrpfad 
Neudorf (rot) 

kompletter 
Verlauf 

schlecht Bergbauenthusiasten -  keine Beschilderung, 
nur ein Teil Infotafeln 
vorhanden 

Beschilderung und Infotafeln 
erneuern, Aussicht 
Kreuzbrückfelsen ausschnei-
den, Flyer o. ä., ggf. Lehrpfad 
beenden 

33.  Kurort 
Seiffen/Erzgeb. 

Historischer 
Bergbausteig, kleine 
Tour 

kompletter 
Verlauf 

gut Paare/Freunde Flyer, Webseite, 
Outdooractive 

viele Infos mit direktem 
Bezug zu Ort 

Verlauf in 
Outdooractive ungenau, 
Beschilderung Ziel -> 
Start fehlt 

Überarbeitung Verlauf 
Outdooractive, 
Beschilderung Ziel > Start 
ergänzen 

34.  Kurort 
Seiffen/Erzgeb. 

Historischer 
Bergbausteig, große 
Tour 

kompletter 
Verlauf 

gut Paare/Freunde Flyer, Webseite, 
Outdooractive 

viele eingebundene 
Objekte, gute Führung 
durch Karte auf Flyer 

aktuell keine 
Wegweisung, einige 
Infotafeln fehlen noch 

Beschilderung und Lehrtafeln 
ergänzen (Plan: Frühjahr 
2022), Abweichung 
Brüderweg bei OA an Flyer 
anpassen 

35.  Lößnitz Bergbaulehrpfad 
Kuttengrund 

kompletter 
Verlauf 

mittel Paare/Freunde Broschüre, Webseite guter Zustand, Imbiss 
Besucherbergwerk 

langer Zustieg von 
Parkplatz erforderlich, 
Lücken in Beschild. 

Beschilderung ergänzen, 
Wege regelmäßig mähen, in 
Infomaterial auf langen 
Zustieg hinweisen 

36.  Lößnitz Schieferlehrpfad kompletter 
Verlauf 

gut Paare/Freunde Flyer, Webseite gute Beschilderung, 
Aussichten 

eine Lehrtafel 
beschmiert 

Lehrtafel reinigen 

37.  Marienberg Marienberg - Most,  
Teil Marienberg 

kompletter 
Verlauf 

mittel Paare/Freunde Broschüre, Webseite, 
App 

Broschüre und App 
vorhanden 

keine Vermarktung in 
Outdooractive, App für 
iOS fehlt 

BLP eindeutig bei 
Vermarktung nennen, auch 
Outdooractive einbinden, 
Ergänzung Schilder M5 und 
M12, Wegemarkierung vor 
Ort 

38.  Marienberg Marienberg - Most,  
Teil Gelobtland 

kompletter 
Verlauf 

mittel Paare/Freunde Broschüre, Webseite, 
App 

gute Streckenlänge Kurzbeschreibung auf 
Infotafel wäre 
umsetzbar 

Ergänzung fehlende 
Infotafeln, Ergänzung 
Bänke/Schutzhütte in 
Tourmitte (Gebirge), 
Infotafel M40 versetzen 

39.  Marienberg Marienberg - Most,  
Teil Rittersberg 

kompletter 
Verlauf 

schlecht Paare/Freunde Broschüre, Webseite, 
App 

Einbindung vieler 
bergbaulicher Punkte 

verschlammte 
Wegeabschnitte, 
fehlende Infotafeln 

schlechter Wegezustand - 
aktuell nicht vermarktbar, 
fehlende Infotafeln 
ergänzen, Einbindung 
Standort Lehrtafel 15 
(außerhalb Route) 

40.  Marienberg Marienberg - Most,  
Teil Niederlauterstein 

kompletter 
Verlauf 

gut Paare/Freunde;  
evt. zukünftig Familie 
mit Kinder 

Broschüre, Webseite, 
App 

sehr informativ, Tiefer 
Victoria Erbstolln 
begehbar (mit 
Gummistiefel); Ausbau 
zu kindgerechter Tour 
möglich (Einbindung 
Strobel-Mühle, Victoria 
Erbstolln) 

 Wetterschutz an Stolln 
pflegen; Verlauf in App 
einzeichnen, Lichtschalter an 
Stolln deutlicher markieren, 
evt. direktere Wegeführung 
über Strobel-Mühle; 
Weiterentwicklung zu 
kindgerechter Tour 

41.  Marienberg Marienberg - Most, Teil 
Zöblitz 

kompletter 
Verlauf 

schlecht Paare/Freunde Broschüre, Webseite, 
App 

 Weg tlw. verwachsen, 
fehlende Brücke über 
Knesenbach 

Brücke ergänzen, Schild M36 
ergänzen (nicht auffindbar), 
Weg im Frühjahr 
freischneiden 
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42.  Marienberg Pobershau - Měděnec, 
Pobershau 1 

kompletter 
Verlauf 

gut Paare/Freunde Broschüre, Webseite, 
App 

Aussichten, Infotafeln 
im guten Zustand 

fehlende Lehrtafeln 
(P16, P30) 

fehlende Lehrtafeln 
erneuern/ergänzen, Tour in 
Outdooractive 
veröffentlichen 

43.  Marienberg Pobershau - Měděnec, 
Pobershau 2 

kompletter 
Verlauf 

gut Paare/Freunde Broschüre, Webseite, 
App 

Lehrtafeln gut, 
Aussichten; evt. als 
barrierearmes Angebot 
vermarktbar 

Asphaltanteil nahezu 
100% 

fehlende Lehrtafel ergänzen, 
Prüfung als barrierearmes 
Angebot (jedoch 
Topographie!) 

44.  Marienberg Pobershau - Měděnec, 
Pobershau 3 

kompletter 
Verlauf 

gut Paare/Freunde Broschüre, Webseite, 
App 

schöne, informative 
Bergbautour 

fehlende Lehrtafeln: 72, 
74 

Einbindung in Outdooractive, 
Ergänzung fehlende 
Lehrtafeln 

45.  Marienberg Pobershau - Měděnec, 
Pobershau 4 

kompletter 
Verlauf 

mittel Paare/Freunde Broschüre, Webseite, 
App 

attraktive 
Routenführung (v. a. 
zweiter Abschnitt) 

Wege durch 
umgefallene Bäume 
versperrt, Lehr-tafeln 
tlw. verschmutzt 

Wege freiräumen, 
verschmutzte Lehrtafeln 
reinigen 

46.  Mildenau Bergbaulehrpfad 
Mildenau 

kompletter 
Verlauf 

mittel Paare/Freunde Broschüre, Wikipedia landschaftlich attraktiv, 
sehr informativ 

kein klarer Wegeverlauf, 
nur mit Broschüre 
erwanderbar (wo 
bekommt man diese 
her?) 

klaren Wegeverlauf 
definieren und beschildern 
(Richtungs-angabe auf Tafel 
reicht nicht aus), Verkauf 
Broschüre klären 

47.  Oelsnitz/Erzgeb. Bergbauweg Oelsnitz kompletter 
Verlauf 

mittel Paare/Freunde „Pure Wanderlust“, 
Webseite, 
Outdooractive 

informativ, Einbindung 
Aussichtsturm, Abkürz. 
möglich 

zwei Wegweiser fehlen, 
Tafel 8 falsch herum 
aufgestellt 

Beschilderung ergänzen (tlw. 
säubern), Bergbauweg <> 
Bergbaupfad vereinheitl., 
Tafel 8 herum drehen 

48.  Oelsnitz/Erzgeb., 
Niederdorf, Lugau, 
Niederwürschnitz, 
Gersdorf 

Bergbaulehrpfad 
(= Sächs. Kohlenstraße) 

repräsentative 
Standorte 

mittel Bergbauenthusiasten Broschüre „Wandernd 
Entdecken“, Webseite 

viele Infopunkte mit 
„Hunt“ 

kein Routenverlauf 
vorgegeben 

Routenverlauf vorgeben; ggf. 
ortsweise 

49.  Oelsnitz/Erzgeb. 
Niederdorf, Lugau, 
Niederwürschnitz 

Steinkohlenweg kompletter 
Verlauf 

mittel Paare/Freunde Broschüre, Webseite, 
komoot 

schöne Tour mit 
informativen Lehrtafeln 

Wegweisung an 
wenigen Stellen 
lückenhaft 

Wegweisung ergänzen 

50.  Olbernhau Bergbaulehrpfad 
Olbernhau - Brandov 

kompletter 
Verlauf 

schlecht Paare/Freunde Flyer, Webseite, 
Outdooractive 

sehr viele Bänke in 
Brandov 

keine Infotafeln, 
lückenhafte 
Beschilderung 

Ergänzung Infotafeln und 
Beschilderung; ggf. 
Vermarktung als dig. MTB-
Tour; es sollen fünf 
Lehrtafeln existieren - nicht 
auffindbar 

51.  Pockau-Lengefeld Bergbaulehrpfad 
Lengefeld 

kompletter 
Verlauf 

schlecht Paare/Freunde Webseite, 
Outdooractive 

attrakt. Routenführung 
mit Aussichten, 
Gastronomie, ÖPNV und 
Parkplätze 

lückenhafte 
Wegweisung, wenig 
Lehrtafeln, 
verschlammte 
Abschnitte 

Ergänzung Lehrtafeln (aktuell 
zu wenig für Lehrpfad), 
Beschilderung ergänzen, 
Reparatur Schutz-
hütten/Raufen, schlammige 
Wege überarbeiten oder 
neue Routenführung 

52.  Rechenberg-
Bienenmühle 

Grenzüberschreitender 
Bergbaulehrpfad 
Neugrabenflöße 

repräsentative 
Standorte 

mittel Paare/Freunde Flyer, Broschüre, 
Webseite, 
Outdooractive 

Lehrtafeln in guten 
Zustand, schöner 
Ausblick 

Beschilderung 
lückenhaft, an einer 
Stelle zweideutig 
(Rachelbrücke) 

Beschilderung ergänzen, 
Routenführung ändern, um 
Asphaltanteil zu reduzieren 
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53.  Reinsberg Grabentour kompletter 
Verlauf 

schlecht  Paare/Freunde Flyer, Broschüre, 
Outdooractive 

Weg an Graben, infor-
mative Infotafeln, 
Gelände IV. Lichtloch; 
Einstieg 
Krummenhennersdorf 
(Parkplatz, Beschild. 
Richtung Wanderweg) 

geringe Attraktivität 
durch Holzeinschlag, 
Beschil-derung 
mangelhaft (mehr-ere 
grün-Strich markierte 
Wanderwege im 
direkten Umfeld, 
Lücken) 

Markierung „grün-Strich“ zu 
„Lehrpfad“, Beschilderung 
und z. T. Infotafeln erneuern, 
klarer Start/Ziel/Verläufe 
festlegen, verwitterte Bänke 
erneuern oder zurückbauen 

54.  Roßwein Bergbaulehrpfad, Tour 1 kompletter 
Verlauf 

gut Paare/Freunde, 
Famile mit Kinder 

Outdooractive attraktive Wegeführung, 
gute Markierung, 
Infopunkt am Weg, 
informative Infotafeln 

z. T. schmale Wege trotz 
Doppelnutzung 
(Mulderadweg), hoher 
Asphaltanteil 

Wege verbreitern bzw. 
andere Wegführung; evt. 
Umverlegung Stadtbadstraße 
> Festwiese, Flyer 
empfehlenswert, Geolog. 
Denkmal Troischaufelsen 
durch Leitplanken vom Weg 
abgetrennt 

55.  Roßwein Bergbaulehrpfad, Tour 2 kompletter 
Verlauf 

mittel  Paare/Freunde Outdooractive gute Markierung, 
landschaftlich attraktiv, 
Ergänzung mit 
Bergbauwanderweg 
Gersdorf möglich 

tlw. auf Kreisstraße 
(kein Gehweg), Führung 
über Hartenbergbaude 
ohne bergbaulichen Be-
zug (Einbindung Gastro-
nomie), Garagenhof 
unattraktiv 

Streckenalternativen suchen 
(Kreisstraße), bei Gersdorf 
alternativer Weg über 
Rittergutsmühle; Markierung 
an Wehrstraße eindeutig 
kennzeichnen, Flyer 
empfehlenswert 

56.  Scheibenberg Basalt-Pfad, 
Scheibenberg 

kompletter 
Verlauf 

mittel Bergbauenthusiasten Flyer, Webseite, 
Outdooractive 

 Beschilderung tlw. nur 
in eine Richtung; Inhalte 
der Lehrpfade zu 
umfangreich 

Beschilderung erneuern (in 
Planung) und in beide 
Richtungen, schlammige 
Abschnitte befestigen 

57.  Schneeberg Schneeberg-Neustädtler 
Bergbaulehrpfad 

kompletter 
Verlauf 

mittel Paare/Freunde,  
Fam. mit Kindern 

Flyer, Webseite, 
Outdooractive 

informativ, 
landschaftlich attraktiv, 
Pfade neben vielbefahr. 
Straßen, viele Infotafeln 

Abstecher z. T. nicht 
markiert; Querung B169 
(Kaserne) gefährlich 

Beschilderung überarbeiten 
und ergänzen, auf Infotafel 
QR-Code falsch verlinkt, 
neuer Verlauf bei B169 

58.  Schwarzenberg/ 
Erzgeb. 

Bergbaulehrpfad Frö-
besteig (Treue Freund-
schaft - Gelbe Birke) 

kompletter 
Verlauf 

mittel Paare/Freunde Webseite, 
Outdooractive 

interessantes 
Bergbaugebiet, schöne 
Lehrtafeln 

keine lückenlose Be-
schilderung, Wegefüh-
rung Pkt. 17 verwirrend 

Beschilderung ergänzen, 
Treppe ausschneiden und 
Geländer reparieren 

59.  Schwarzenberg/ 
Erzgeb. 

Bergbaulehrpfad 
Baumannsgraben 

kompletter 
Verlauf 

gut Paare/Freunde Webseite, 
Outdooractive 

gut gestaltete Infotafeln QR-Code: Ziel: 
allgemeine Web-
Startseite der Stadt 

QR-Code richtig verlinken, 
evt. an Abzweig. weitere 
Wegemarkierungen 

60.  Schwarzenberg/ 
Erzgeb. 

Bergbaulehrpfad Erla kompletter 
Verlauf 

schlecht Bergbauenthusiasten -  kurz, kaum Infotafeln 
von ehemals 18 
vorhanden, derzeit 
keine Vermarktung 

mit BLP Eisenhüttensteig 
zusammenlegen, Klärung von 
Verantwortlichkeiten, Flyer 

61.  Schwarzenberg/ 
Erzgeb. 

Eisenhüttensteig kompletter 
Verlauf 

schlecht Bergbauenthusiasten - Aussichten Abschnitt Pöhla - 
relevant? steiler 
Anstieg; derzeit keine 
Vermarktung 

Klärung Verantwortl., Lehr-
tafeln + Bänke Abschnitt 
Pöhla ergänzen; Start/Ziel 
verlegen (Erlahammer, 
Pöhla-Ortszentrum), zusam-
menlegen mit BLP Erla, Flyer 
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Obec výběr Název Check v místě AKTUÁLNÍ stav Cílová skupina Propagace Zjištění positivní Zjištění negativní Potřeba úprav 

62.  Striegistal Bergbauwanderung 
Gersdorf 

kompletter 
Verlauf 

schlecht Paare/Freunde - vielfältig, Verbindung 
mit Roßweiner Tour 2 
möglich, Einbindung 
Rittergut 

schlechte Beschilderung 
zum Aufnahmezeitpunkt 
(Erneuerung im Frühjahr 
2022), Bänke tlw. kaputt 

Beschilderung erneuern (in 
Planung), Flyer, 
Infrastruktur überarbeiten, 
aktualisierte Wanderkarte 

63.  Thum Bergbaulehrpfad Thum kompletter 
Verlauf 

gut Paare/Freunde Webseite, 
Outdooractive 

schöne Runde, 
attraktive Natur, 
„Seifengebiet“ 
eindrucksvoll 

nicht markiert in Seifengebiet auf 
Wanderweg „gelb-strich“ 
verlegen, mehr Infotafeln, 
Broschüre/Flyer 

64.  Weißenborn/Erz-
geb. 

Bergbaulehrpfad 
Weißenborn 

kompletter 
Verlauf 

mittel Paare/Freunde Webseite informativer Lehrpfad, 
gute Sitzmöglichkeiten, 
Einbindung Biotop 

tlw. fehlende Beschil-
derung, tlw. 
verschlammte 
Wegeabschnitte 

Beschilderung ergänzen, 
Verbindung Start-Ziel 

65.  Wolkenstein Auf den Spuren des 
Bergbaus. Stadt 
Wolkenstein 

kompletter 
Verlauf 

gut Paare/Freunde Outdooractive attraktive Wegeführung 
mit Begleitung Bergbau 
(kein Schwerpunkt) 

tlw. nicht eindeutig (zu 
grob digitalisiert) 

Beschilderung sinnvoll, 
detailliertere Digitalisierung, 
Einbindung Drei-Brüder-
Höhe, Kohlau 

66.  Wolkenstein Bergbaulehrpfad 2, 
Wolkenstein 

kompletter 
Verlauf 

mittel Paare/Freunde Flyer schöne Runde, 
Aussichten, Zeitzeugen 
Bergbau 

keine Beschilderung, 
Wege und Zeitzeugen 
vernachlässigt, 
Kunstmauer in Flyer 
falsch positioniert 

Flyer erneuern und 
anpassen, regelmäßige 
Wegepflege 

67.  Zschopau Bergbaulehrpfad kompletter 
Verlauf 

schlecht Paare/Freunde Outdooractive attraktive Runde, 
Aussichten 

falsche Beschilderung, 
tlw. verschlammte 
Wegeabschnitte 

Beschilderung erneuern, 
schlammige Wege bauen 

68.  Zschorlau Bergbaulehrpfad St. 
Anna am Freudenstein 

kompletter 
Verlauf 

schlecht Bergbauenthusiasten - Lehrpfad als solcher Wegezustand, kaputte 
Geländer, Beschilderung 
lückenhaft, Infotafeln z. 
T. schlecht 

Wegebau (Stufen), 
Geländerbau, Beschilderung 
und Infotafeln erneuern, 
Flyer etc. erstellen mit 
Erläuterung 

69.  Zwönitz Zwönitzer 
Bergbaugeschichte 

kompletter 
Verlauf 

mittel Paare/Freunde Ausdruck „Pure 
Wanderlust“, Webseite, 
Outdooractive 

informativ, Sichtbarkeit 
der Zeitzeugen 

z. T. lange, 
abwechslungsarme 
Abschnitte (Burgstädtel-
Türkschanze), 
Beschilderung 

im Stadtzentrum 
nachmarkieren, Überarb. 
Wegeführung an S260 (jetzt: 
über nasse Wiese), Infotafel 
vor Tourist-Info erneuern 

70.  Abertamy Gebirgslehrpfad 
Abertamy - Horská 
naučná stezka Abertamy 
(Plešivecká naučná 
stezka) 

kompletní 
průběh 

špatný páry/ přátelé leták, webové stránky, 
mapy.cz 

výhledy, atraktivní trasa 
pro pěší turistiku 

neúplné značení, 
informační tabule 
poškozené 
povětrnostními vlivy 

kompletní obnova značení a 
naučných tabulí 

71.  Abertamy Lehrpfad Bludná - 
Naučná trasa Bludná 

kompletní 
průběh 

špatný nadšenci hornictví leták, webové stránky, 
dohaje.cz 

možnost okružní trasy 
spojením s naučnou 
stezkou Hřebečná 

žádné značení ani dig. 
průběh > Orientace 
obtížná, žádné 
informační tabule (ale 
nosné systémy) 

jasný průběh, zlepšit 
umístění QR kódů, objekty 
jsou částečně zarostlé; 
případně doplnit obrázky "z 
dřívějška", není 
rozpoznatelný začátek a 
konec; zrevidovat průběh 
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72.  Abertamy Gebirgslehrpfad 
Hengstererben - Horská 
naučná stezka Hřebečná 

kompletní 
průběh 

 střední páry/ přátelé leták dobré naučné panely, 
výhledy, integrace 
návštěvnického dolu 

značení pouze jedním 
směrem, začátek u 
silnice asi 1 km od 
Abertam 

doplnit značení, v případě 
potřeby obnovit informační 
tabule 

73.  Boží Dar Lehrpfad des Johannes-
Stollens (naučná stezka 
štoly Johannes) 

reprezentativní 
místa 

 střední páry/ přátelé leták dobré, jednotné naučné 
tabule 

bez značení, 
propagováno také jako " 
Naučná stezka Boží Dar - 
Zlatý Kopec" 

důsledné pojmenování 

74.  Horní Blatná Lehrpfad Wolfspinge – 
Naučná stezka Vlčí jámy 

kompletní 
průběh 

špatný páry/ přátelé webové stránky ledová a vlčí pinka, 
rozhledna 

stav stezky v některých 
úsecích špatný, značení 
neúplné 

obnova značení, zlepšení 
stavu trasy 

75.  Horní Blatná Lehrpfad Plattener 
Kunstgraben – Naučná 
stezka Blatenský příkop 

kompletní 
průběh 

špatný páry/ přátelé webové stránky přírodě blízká trasa 
(zčásti však obtížně 
schůdná) 

některé úseky jsou 
částečně špatné, pouze 
dvě informační tabule 

přepracovat průběh trasy, 
doplnit značení, přidat 
naučné tabule 

76.  Krupka Auf den Spuren der 
Bergleute – Po stopách 
horníků (kurz/ krátká) 

reprezentativní 
místa 

 střední páry/ přátelé brožura, webové 
stránky 

dobrý stav naučných 
tabulí a směrových 
tabulí 

naučné tabule obsahují 
nejen informace o 
těžbě, ale také o 
rostlinách a zvířatech. 

při revizi zaměřit se spíše na 
tematiku hornictví 

77.  Krupka Auf den Spuren der 
Bergleute – Po stopách 
horníků (lang/ dlouhá) 

reprezentativní 
místa 

střední páry/ přátelé brožura, webové 
stránky 

dobrý stav naučných 
tabulí a směrových 
tabulí 

trasa jiná než na mapě vyjasnit průběh 

78.  Jáchymov Lehrpfad Joachimsthaler 
Hölle - Naučná stezka 
Jáchymovské peklo 

reprezentativní 
místa 

 střední páry/ přátelé leták, webové stránky dobrý stav naučných 
tabulí 

žádné značení propagace pouze jako 
digitální trasa 

79.  Jáchymov Bergbaulehrpfad von Dr. 
Jan Hloušek - Hornická 
naučná stezka Dr. Jan 
Hloušek 

reprezentativní 
místa 

 střední páry/ přátelé leták dobrý stav naučných 
tabulí 

značení je neúplné, 
málo doprovodné 
infrastruktury 

doplnit značení a lavičky/ 
přístřešky na trase 

80.  Jáchymov Radonlehrpfad (Naučná 
stezka O radonu) 

kompletní 
průběh 

střední páry/ přátelé leták, webové stránky dobře zachovalé naučné 
tabule, mnoho laviček v 
blízkosti lázeňské kliniky 

 zlepšit podloží cesty (padlý 
strom, rozpadlé schody), 

81.  Ostrov Naučná stezka 
Ostrovsko a hornictví / 
Lehrpfad Bergbau in der 
Umgebung von Ostrov 

kompletní 
průběh 

střední páry/ přátelé mapa bezbariérová trasa na místě není vidět 
žádný objekt, značná 
část trasy vede po 
asfaltu 

nové značení, 
vyčistit/vyměnit naučné 
tabule, ostříhat porost v 
blízkosti tabule 5 

82.  Potůčky Gebirgslehrpfad Potůčky 
- Horská naučná stezka 
Potůčky 

reprezentativní 
místa 

špatný páry/ přátelé - atraktivní vedení trasy informační tabule 
poškozené 
povětrnostními vlivy, 
neúplné značení 

obnovit značení, naučné 
tabule vyměnit za nové, 
letáky apod. 

Písmo červenou barvou… naučná stezka v plánu (při sběru dat nebylo možné plány zohlednit, neboť ještě nebyly k dispozici).    

     …v Managementplánu světového dědictví UNESCO Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří uvedeno separátně
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4.3 Směrovky a značení 

Značení je zčásti řešeno jako značení naučné stezky (zelená-diagonální), zčásti také dalšími symboly, 

např. zelenou pomlčkou (kategorie místní, spojovací a okružní turistické stezky) nebo také vlastními 

symboly (např. mlátek a želízko / kategorie tematické turistické stezky). 

Značení je z hlediska úplnosti, kontinuity, bezchybnosti a možnost orientace mnohdy střední nebo 

špatné. Během výletu se často nevyhneme nahlédnutí do digitální navigace nebo do turistické mapy, 

přičemž vyznačené úseky (částečně) neodpovídají značeným trasám.  

Celkově je značení problémem napříč celou oblastí. Existuje jen málo naučných stezek, které mají 

kompletní, bezchybné, intuitivní a logické značení v obou směrech. Je třeba důsledně dodržovat 

předpisy (doporučení pro činnost a pracovní pomůcky, pokyny saského státního podniku lesního 

hospodářství Sachsenforst o systémech sloužících pro informování, navigaci a orientaci návštěvníků 

(ILO).   

 

  
dobré (nahoře: Hornická naučná stezka 
Annaberg-B.: Značení, cíle, kilometrovník; dole: 
Geopfad Triebischtal, jasné značení) 

špatné (nahoře: Hornická turistická stezka 
Gersdorf/ Striegistal; bez značení a údaje 
o vzdálenosti; není vidět: nesouvislé značení; 
dole: Grabentour Reinsberg: špatně 
rozeznatelné) 

Obrázek 2. Příklady nalezeného značení/směrovek 

 

Špatným příkladem je turistická trasa - název nebyl uveden záměrně -, která je na internetu 

popisována jako "jedna z nejkrásnějších turistických tras v Sasku" a kterou člověk navštíví 
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s odpovídajícím očekáváním. Začátek trasy je - pozitivní poznatek - na velkém parkovišti s místem pro 

odpočinek a směrovka ukazuje na začátek pěší trasy. Asi po 100 m za parkovištěm se však  u budovy 

musí odbočit, aby se turisté na turistickou stezku dostali: U této odbočky však chybí příslušné značení 

- turista by pravděpodobně pokračoval rovně. Pak přijde na jinou turistickou stezku, která je také 

označena stejně "zelenou", ale s jiným obsahem, a pak by se případně mohl vydat po "nesprávné" 

turistické stezce několik kilometrů, dokud by si nevšiml, že je na špatné stezce. Jakmile turista 

překoná tuto překážku, zjistí, že v průběhu trasy není několik křižovatek označeno a že se značení 

také mění ze zelené na modrou barvu. Krátce před koncem trasy značení končí, takže není jasné, 

kudy se má v cestě pokračovat. Není pochopitelné, proč krásně upravený areál není jasně označen 

jako cíl (resp. výchozí bod). Z krajinářského hlediska mohla trasa být kdysi velmi atraktivní, ale 

vzhledem k lesnickým pracím, při kterých byly na některých místech stromy zcela vykáceny, to 

muselo být už dávno. Z hlediska hornické historie je však zprostředkování informací dosti zdařilé.  

 

4.4 Doprovodná infrastruktura 

Stávající doprovodná infrastruktura (možnosti pro sezení, přístřešky) je k dispozici v dostatečném 

počtu a dobré kvalitě. Její stav je značně různorodý, od velmi dobrého až po špatný, bezpečnost 

ohrožující.  

 

  
dobré (Grabentour Reinsberg, bezpečné, 
nepoškozené a čisté posezení) 

špatné (turistika s hornickou tematikou 
Gersdorf; lavička s uhnilým sedákem) 

Obrázek 3. Příklady nalezených míst k sezení 

 

4.5 Zprostředkování informací / analogické nabídky 

Zprostředkování informací podél hornických naučných stezek zajišťují především informační tabule, 

které jsou pojaty více či méně atraktivně a informativně. Kromě nich poskytují podrobnější informace 

letáky, někdy i brožury a publikace.  

Často je možné absolvovat prohlídky s průvodcem, ale většinou po individuální domluvě nebo 

v nepravidelných intervalech (např. během akce "Wanderwochen" (týdny pěší turistiky) turistického 

sdružení TVE e. V.). 
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dobré (Rossweiner Bergbaulehrpfad, 
přehledné vyobrazení, dobrý stav, kvalitní 
provedení, písmo trochu malé.) 

špatné (Blatenský příkop; nosný systém 
poškozený povětrnostními vlivy, velmi náročný 
text, tabule zašpiněná, části fólie chybí; dobré: tři 
jazykové mutace) 

Obrázek 4. Příklady nalezených informačních tabulí 

 

Součástí hornických naučných stezek je velké množství informačních tabulí. Celkem bylo 

zaznamenáno 964 naučných tabulí, 273 informačních tabulí s obecnými informacemi a 112 tabulí 

s přímým vztahem ke světovému dědictví; nejrozsáhleji je značena Hornická naučná stezka 

Schneeberg-Neustädt s 89 naučnými tabulemi, 14 informačními tabulemi s obecnými informacemi 

a 17 tabulemi o světovém dědictví - v délce 9,2 km. Mnohé z nich jsou starší - to se projevuje stavem 

informačních tabulí a/nebo nosného systému, obsahem (zastaralé průběhy tras), zkreslením barev 

v důsledku trvalého působení slunečního záření nebo nánosem mechů, lišejníků či celkovým stupněm 

znečištění. 

Zejména v případě přeshraničních hornických naučných stezek jsou informace poskytovány 

v několika jazycích (jinak jsou na německé straně poskytovány informace pouze v německém jazyce; 

na české straně jsou informace poskytovány zpravidla v několika jazycích). 

Často jsou k dispozici letáky, které poskytují více či méně podrobné informace o místních 

podmínkách. Ty jsou užitečné pro poskytnutí stručného přehledu, stručných informací o objektech 

a pro orientaci v oblasti (pokud je na nich plánek lokality). 

Propojení s internetovými nabídkami, které poskytují další (interaktivní) možnosti zprostředkování 

informací, existuje pouze v několika výjimečných případech. Většinou se omezuje na integraci QR 

kódu, který odkazuje na webovou stránku. 

4.6 Zprostředkování informací / digitální (elektronické) nabídky 

Digitální (elektronické) zpracování - tj. všechno, co přesahuje rámec prezentace tras na portálech 

Aktiv - je stále ještě v plenkách. Nejjednodušší formou, která se také často používá, je propojení se 

(statickými) webovými stránkami prostřednictvím QR kódů. Většinou poskytují jen malou přidanou 

hodnotu. 

Speciální aplikace, které by nabízely podrobnější informace, téměř neexistují. Výjimkou je například 

aplikace "Hornická naučná stezka Pobershau & Marienberg", která sice podrobně popisuje jednotlivé 

objekty, ale je graficky "zastaralá". Bylo by žádoucí, kdyby kromě obecných informací byly uvedeny 
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alespoň ještě turistické informace a případně muzea s aktuální otevírací dobou, aby informace byly 

komplexnější.  

Aplikace "Montanregion Erzgebirge" spolku Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V. nabízí podrobné 

informace o hornických oblastech, komponentech a objektech v rámci Světového dědictví 

Erzgebirge/Krušnohoří. Integrace (rezervovatelných) prohlídek tras světového dědictví je možná, 

v současné době dostupná jen v omezené míře. Plánuje se také začlenění aktuálních událostí/ akcí 

v regionu, v současné době však tyto informace nejsou k dispozici. Celkově není v současné době 

potenciál aplikace zcela využit. V nejlepším případě bude tato aplikace základem pro všechny 

hornické naučné stezky, které budou poskytovat informace o objektech prostřednictvím aplikace – 

a tak bude k přístupu k velkému množství informací stačit jedna aplikace.  

Inovativní prvky, které by nabízely skutečnou přidanou hodnotu a poskytly tzv. "Aha zážitky" (např. 

interaktivní, na děti zaměřené nabídky poznatků, prvky virtuální reality, sbírání "turistických 

odznaků" jako motivace k návštěvě dalších míst apod.), téměř nejsou k dispozici. Jedním z mála 

příkladů je hornická naučná stezka v Dippoldiswalde. 

Příklad Best-practice: Digitální (elektronické) zpracování hornické naučné stezky v Dippoldiswalde 

Úskalím hornických naučných stezek je to, že objekty bývají z bezpečnostních důvodů často uzavřené 

a zvenčí jen stěží dávají tušit, jak to vypadá uvnitř. Spolek pro podporu středověkého hornictví 

v Dippoldiswalde (Förderverein Mittelalterlicher Bergbau in Dippoldiswalde e. V.) zde společně 

s dalšími partnery, jako je Saský zemský úřad pro archeologii, vyvinul 3D skeny a modely jako součásti 

digitálního informačního systému. V muzeu je umístěna "VR stanice" (kde mohou návštěvníci 

"virtuálně" těžit stříbro), mediální průvodce pro návštěvníky na cestách, dvě aplikace zobrazující 

vrcholně středověký svět hornictví a další informace, videa a animace. Kromě toho byly místnosti 

muzea digitalizovány pomocí záznamového systému 360°, takže je možné si je prohlédnout i doma. 

 

4.7 Zprostředkování informací / uživatelé a cílové skupiny  

Většina hornických stezek se zaměřuje na vzdělávání a zprostředkování informací, nerozlišuje však 

mezi různými skupinami uživatelů a jejich požadavky na formu předkládaných informací. 

V rámci této koncepce byly definovány tři cílové skupiny uživatelů: "páry/přátelé", "rodiny s dětmi" 

a "nadšenci hornictví". Potřeby těchto skupin a způsoby jejich oslovení jsou uvedeny v kapitole "5.2.1 

Nabídky pro jednotlivé cílové skupiny". 

Většina hornických naučných stezek je určena pro "páry/přátele", pouze čtyři pro "rodiny s dětmi". 

V tomto ohledu je potřeba dalšího rozvoje. V současné době existují v zásadě pouze dvě bezbariérové 

nabídky, i tuto oblast je třeba dále rozvíjet. 

Příklad Best-practice hornických naučných stezek pro jednotlivé uživatele/cílové skupiny. 

Cílová skupina páry/přátelé: Hornická stezka města Annaberg-Buchholz s názvem "Frohnauer Weg" 

nabízí na délce přibližně 8 km ucelený přehled o historii hornictví ve Frohnau. Kromě toho nabízí 

mnoho vyhlídek a krajinných scenerií, které turistům poskytnou krásný zážitek z přírody. Ve spojení 

s návštěvou technické památky Frohnauer Hammer (historický hamr), návštěvnických dolů nebo 

četných muzeí je to nabídka pro celodenní výlet. 
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Cílová skupina rodiny s dětmi: Hornická naučná stezka Eibenstock byla vytvořena s dětmi a nabízí 

řadu hravých prvků vhodných pro děti. Díky tomu je možné vnímat historickou důlní činnost všemi 

smysly a učinit ji hmatatelnou. Informační tabule poskytují také podrobnější informace o této 

lokalitě. Vzhledem k tomu, že jednotlivé části jsou krátké, je možné některé vynechat (nebo navštívit 

jiné). 

Cílová skupina nadšenci hornictví: Hornická naučná stezka "Zechengrund" obcí Flöha/Falkenau 

nabízí v délce cca 2,9 km pouze jednu informační tabuli u vstupu naproti  plovárně.  Mapa ke stažení 

a pokyny k cestě nabízejí alespoň minimální míru orientace. Zdejší objekty jsou zasazeny do přírody, 

téměř nezměněné a rozpoznatelné pouze zkušeným okem nebo při prohlídce s průvodcem. Nadšenci 

hornické historie uvidí celou řadu málo dotčených objektů, všichni ostatní hosté jen terénní vlny, 

prohlubně a vyvýšeniny v krajině.  

 

Příklad Best-practice: Zapojení různých skupin uživatelů na hornické naučné stezce Schneeberg-

Neustädt 

Tato již prezentovaná hornická naučná stezka je vhodná pro vytvoření nabídky pro různé skupiny 

uživatelů/hostů. 

Cílová skupina páry/přátelé: Krajinářsky atraktivní trasa s krásnými výhledy a informačními tabulemi 

se stručným nástinem historie objektu resp. oblasti; 

Cílová skupina rodiny s dětmi: Krátká trasa mezi objektem Siebenschlehener Pochwerk (ukázka 

hamru) a venkovním areálem továrny CVJM s dětským hřištěm a bludištěm; 

Cílová skupina nadšenci hornictví: Trasa s podrobnými informacemi o všech objektech a možností 

navštívit několik muzeí / dolů. 

 

4.8 Známé plány / záměry 

V některých případech byly předloženy plány na zlepšení nebo realizaci hornických naučných stezek 

v regionu. To znamená, že se uvažuje o dalším rozvoji hornických naučných stezek, které však v době 

zpracování analýzy nebyly (zatím) k dispozici, a tudíž je nebylo možné vyhodnotit. 

V průběhu zpracování analýzy byly poskytnuty informace o následujících záměrech: 

- Aue-Bad Schlema: Am Heidelsberg (Přepracování značení) 

- Eibenstock: Další rozvoj naučné stezky o rýžování 

- Glashütte: Komunikace, schvalování / Realizace v roce 2022 

- Jöhstadt: Přepracování značení a informačních tabulí (obě naučné stezky) 

- Kurort Seiffen: Doplnění značení a informačních tabulí (dlouhá trasa) 

- Region Oelsnitz/Erzgebirge: Saská uhelná cesta 

- Gersdorf / Striegistal: Úprava průběhu, obnova značení na jaře 2022  

- Scheibenberg: Přepracování naučných tabulí 

- Schwarzenberg: Spojení Hornické naučné stezky Erla a Hutnické stezky 

- Sehmatal: Hornická naučná stezka se v současné době plánuje/ připravuje 
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4.9 Porovnání hornických naučných stezek s propagovanými hornickými trasami 

Kromě hornických naučných stezek existují (digitální) hornické trasy, které nabízí Turistické sdružení 

Krušné hory (Tourismusverband Erzgebirge) (příloha 3). Tyto trasy nemusí nutně kopírovat vyznačené 

hornické naučné stezky, i když některé z nich mají stejný název. V současné době se propaguje 23 

těchto hornických tras. Jejich cílem je spojit zprostředkování informací a turisticky atraktivních 

nabídek.  

Na území světového dědictví se nacházejí následující propagované (digitální) hornické trasy: 

Tabulka 2. Propagované (digitální) hornické trasy na území světového dědictví. 

Propagované hornické trasy (TVE e. V.) Součást světového dědictví 

Welterbe erleben - Hoher Forst / Zažijte 
světové dědictví 

5-DE Bergbaulandschaft Hoher Forst 

Natur- und Bergbaulehrpfad Hoher Forst / 
Přírodní a hornická stezka Hoher Forst 

5-DE Bergbaulandschaft Hoher Forst 

Welterbe erleben – Naturwanderweg Filzteich / 
Zažijte světové dědictví – přírodní turistická 
cesta Filzteich 

6-DE Bergbaulandschaft Schneeberg 

Auf den Spuren des historischen Bergbaus / Po 
stopách historického hornictví 

2-DE Bergbaulandschaft Altenberg-Zinnwald 

Bad Schlemas Bergbau- und Sanierungslehrpfad 
/ Hornická naučná stezka o důlní činnosti a 
sanaci 

17-DE Uranbergbaulandschaft 

Bergbaugeschichte erwandern – Marienberg / 
Za historií hornictví pěšky - Marienberg 

11-DE, 12-DE Historische Altstadt von 
Marienberg und Bergbaulandschaft Lauta 

Rund um Marienberg / Okolím Marienbergu 11-DE, 12-DE Historische Altstadt von 
Marienberg und Bergbaulandschaft Lauta 

Bergbaulehrpfad Dippoldiswalde / Hornická 
naučná stezka Dippoldiswalde 

1-DE Hochmittelalterliche Silberbergwerke 
Dippoldiswalde 

Bergbaulehrpfad Olbernhau / Brandov / 
Hornická naučná stezka Olbernhau / Brandov 

14-DE Saigerhütte Grünthal 

Bergbaulehrpfad Buchholzer Wald / Hornická 
naučná stezka Buchholzer Wald 

8-DE/9-DE/10-DE Bergbaulandschaft Annaberg-
Buchholz, Frohnau, Pöhlberg, Buchholz 

Bergbaulehrpfad Frohnauer Weg / Hornická 
naučná stezka Frohnauer Weg 

8-DE/9-DE/10-DE Bergbaulandschaft Annaberg-
Buchholz, Frohnau, Pöhlberg, Buchholz 

Bergbaulehrpfad Silberstraße – 
Ehrenfriedersdorf / Hornická naučná stezka 
Stříbrná stezka - Ehrenfriedersdorf 

13-DE Bergbaulandschaft Ehrenfriedersdorf 

Grabentour Reinsberg / Stezka podél vodního 
příkopu Reinsberg 

4-DE Bergbaulandschaft Freiberg 

Kleine Welterbetour Altenberg / Malá trasa 
územím světového dědictví Altenberg 

2-DE Bergbaulandschaft Altenberg-Zinnwald 

Schachthüpfen für die ganze Familie / Stezka 
historickým centrem města Freiberg a doly 
v jeho blízkosti 

4-DE Bergbaulandschaft Freiberg 
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Zejména v případě dálkových turistických tras je vhodné nabídnout alternativní, krajinářsky 

zajímavou zpáteční trasu (jednodenní túry se stejným startem/cílem). Pokud je to možné, měla by na 

trase být zahrnuta gastronomická zařízení a další zajímavá místa.  
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5. Opatření 
Následují návrhy na zlepšení hornických naučných stezek. 

5.1 Opatření pro zlepšení kvality 

Opatření se člení na cesty (stezky), informační tabule, značení, doprovodnou infrastrukturu 

a zprostředkování informací (tištěné a online/digitální). 

5.1.1 Cesty 

Hornické naučné stezky využívají stávající cesty. Kvalita cest je různorodá, pohybuje se od velmi 

dobrých / atraktivních (přírodě blízkých podél vodních toků) až po špatné (např. nezpevněný štěrk). 

Částečně se vyznačují vysokým podílem asfaltového povrchu (zejména v obcích) nebo vedou po více 

či méně frekventovaných silnicích. 

Doporučení:  

- - Snížení podílu asfaltových povrchů přechodem na přírodě blízké nebo zpevněné cesty, 

- - Při určování tras zohledněním potřeb nízkobariérových nabídek, 

- - Přeložení hornických naučných stezek z frekventovaných silnic na sousedící cesty, pokud je 

to možné; v případě nutnosti vybudování cest vedle silnice (ve výjimečných případech 

"vyšlapané stezky"), 

- - průběžná kontrola kvality cest, opravy a zlepšování, např. po těžbě dřeva, 

- - pro delší turistické trasy, integrovat možnosti zkrácení, 

- - napojení na parkoviště, zastávky veřejné dopravy, stravovací zařízení. 

5.1.2 Informační tabule 

Informační tabule slouží k zprostředkování informací. Proto musí být jejich náplň prezentován jasně 

a informativně. Skutečnou přidanou hodnotu představuje multimediální materiál, pokud je k němu 

přístup na místě a pokud má multimediální obsah odpovídající kvalitu.  

Doporučení: 

-  Pravidelná péče a údržba, např. čištění informačních tabulí nebo péče o nosné systémy 

(ochrana dřeva), 

-  aktualizace obsahu při změně průběhu tras; průběh hornických naučných tras musí 100% 

odpovídat digitálně dostupným nebo označeným trasám, 

- Jasná a informativní prezentace obsahu  

o co nejméně textu a vyhnout se odborné slovní zásobě, 

o mnoho dostatečně velkých a atraktivních obrázků, nákresů atd., v dostatečné velikosti 

o dobře čitelné písmo dostatečné velikosti, 

o vícejazyčné informace (minimálně němčina a angličtina, případně čeština) 

- Pokud je to možné, používání dvou typů informačních tabulí: 

o stručně napsané informační tabule s nejdůležitějšími fakty, jakož i  

o doplňkové informační tabule s rozsáhlejšími a podrobnějšími informacemi. 
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- Důležité informace týkající se hornické naučné stezky musí být okamžitě rozpoznatelné 

a nesmějí být "skryty" v textu.  

(viz  Obrázek 5). 

 

  
  

  

Obrázek 5. (Negativní) příklad pro „ukrytí“ relevantních informací na jedné informační tabuli - 
nahoře: Hornická naučná stezka Zechengrund (Flöha / Falkenau) s upozorněním na chybějící 
značení, dole: Hornická naučná stezka Rosswein, Tour 2, s upozorněním na případné nebezpečí  

 

5.1.3 Značení 

Značení stezek má - podle stavu stezky a poskytování informací - nesmírný význam, protože zajišťuje 

vhodné směrování návštěvníků. Pouze ve výjimečných případech by se mělo od tohoto navádění 

upustit a používat pouze "digitální" směrování; současné používání obou variant je však užitečné.  

Doporučení: 

- Značení cest musí splňovat následující kritéria, protože by mělo osobám, které danou oblast 

neznají, umožnit, aby se v ní orientovaly, aniž by musely předem studovat mapy:  

o Jednoznačnost, 

o Úplnost, 

o Věrohodnost, 

o vizuální rozpoznatelnost (viditelnost); 
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- Pravidelná kontrola značení (směrovky, ukazatele) a jeho včasná výměna, např. v případě 

vandalismu, 

- Značení stezek bývá obvykle obousměrné; výjimky jsou přípustné pouze tam, kde má být 

zobrazena chronologická posloupnost (příklad: posloupnost objektů od historické důlní 

činnosti po současnost), 

- Je třeba dodržovat předpisy ("Doporučení a zásady pro kvalitativně šetrnou turistiku v Sasku" 

(SLRR, 2010); "ILO-Leitfaden" (Sachsenforst, 2012) pro oblasti ve státních lesích), 

- Digitální trasy v populárních outdoorových aplikacích (např. Outdooractive, komoot atd.); 

tyto musí být 100% shodné s vyznačenými trasami, 

- Vzhledem k tomu, že mnoho vydavatelů map používá data OpenStreetMap, je vhodné 

uchovávat trasy také v digitální podobě (a udržovat jejich aktuálnost). 

5.1.4 Doprovodná infrastruktura (např. místa k sezení, odpočívadla, přístřešky) 

Hornické naučné stezky zprostředkovávají dojem z regionu, který je na Seznamu světového dědictví 

UNESCO. Z tohoto důvodu by měla mít odpovídající kvalitu také doprovodná infrastruktura každé 

stezky, která by měla například vybízet návštěvníky k zastavení a odpočinku.  

Doporučení: 

- používat pouze kvalitní prvky, 

- jejich umístění v pravidelných intervalech (např. podle doporučení Německého turistického 

svazu), 

- pravidelná kontrola, 

- rychlá oprava nebo výměna v případě neopravitelného poškození. 

5.1.5 Příležitosti pro vstup na stezky 

Důležitou otázkou je, jak se turisté mohou vydat na hornickou naučnou stezku a jak najít cestu zpět 

do výchozího bodu. 

Doporučení pro: 

- Příjezd osobním automobilem (vstup do stezky: parkoviště): 

o Směrovky až k začátku naučné stezky, 

o Informační tabule, s držákem na letáky, které poslouží pro přehled a informace 

o naučné stezce, 

o Směrovky od konce naučné stezky zpět k parkovišti (případně alternativní cesta zpět) 

- Příjezd prostředky veřejné hromadné dopravy (vstup do stezky: zastávka resp. nádraží) 

o Směrovky až k začátku naučné stezky, 

o Informační tabule, s držákem na letáky, které poslouží pro přehled a informace 

o naučné stezce  

o Směrovky od konce naučné stezky zpět k parkovišti (případně alternativní cesta zpět) 

o Event. informační materiály k dispozici již ve vlaku (letáky apod.) 

5.1.6 Zprostředkování informací pomocí tištěných materiálů (např. letáků) 

K hornickým stezkám bývají často k dispozici letáky, někdy také obsáhlejší brožury. Tyto se distribuují 

zdarma nebo za malý poplatek. Co se týče náplně, letáky i brožury přehledně prezentují nejdůležitější 

skutečnosti o historii důlní činnosti na naučné stezce. 

Doporučení: 
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- Zprostředkování informací podle cílových skupin (Rodiny s dětmi je třeba oslovit jiným 

způsobem, než nadšenci zajímající se o historii důlní činnosti), srozumitelné a výstižně, 

- Materiály zpracované dle současných zvyklostí, 

- Rozsah podle potřeby, ale v každém případě je vhodné uvést stručný nástin historie, zařazení 

do oblasti světového dědictví, vysvětlení alespoň nejdůležitějších objektů na trase, mapku 

s vyznačením trasy, parkovacích míst a případně míst k zastavení na občerstvení 

(gastronomická zařízení), relevantních muzeí a turistických informací (kontakt, otevírací doba 

apod.), 

- Údaj o odpovědných osobách. 

5.1.7 Zprostředkování informací „online“ (např. aplikace) 

"Digitální" rozšíření nabídky informací může přinést významnou přidanou hodnotu. Kromě stálé 

dostupnosti např. letáků lze přidat další interaktivní prvky. V úvahu přicházejí například digitální 

modely k nahlédnutí (pro objekty, které nejsou přístupné), dobová vyobrazení z určitých období 

těžby, vznik hornin atd., ale také například odkazy na sousední oblasti.  

Doporučení  

- Prezentace/ znázornění tras na outdoorových portálech, jako je Outdooractive nebo komoot; 

v  případě potřeby včetně aktuálních uzavírek/objížděk, 

- další nabídky, integrace gastronomických a ubytovacích zařízení, 

- ilustrativní historické modely, 

- Rozšíření webových stránek objektů na Seznamu světového dědictví o příslušné součásti. 

 

Je však třeba upozornit, že při přístupu v krajině musí být k dispozici také "rychlý internet" 

a stahovaná data nesmí být příliš velká. 

5.2 Obecné návrhy na další zhodnocení 

Zde jsou uvedeny návrhy na další opatření ke zvýšení hodnoty a zlepšení zážitků. 

5.2.1 Nabídky pro jednotlivé cílové skupiny   

Doporučuje se přizpůsobit hornické naučné stezky různým uživatelům/cílovým skupinám. V současné 

době je k dispozici jen velmi málo nabídek vhodných pro děti a nízkobariérových nabídek. 

Páry/přátelé: Tato cílová skupina si přeje projít atraktivní krajinou/ turistickou stezkou; délka stezky 

by se měla pohybovat mezi 4 a 25 km (Německý svaz turistů (Wanderverband), "cesta snů" nebo 

"kulturní zážitek"). V popředí zájmu není co nejpodrobnější a vědecky fundované zpracování historie 

oblasti a důlní činnosti, ale snadný přístup k informacím. Zprostředkování informací je spíše 

podprahové a co nejvíce názorné a proto může být i zobecňující. 

Rodiny s dětmi: Zde je v popředí zájmu zábava pro celou rodinu. Děti se nesmí nudit, je nezbytné 

nabídnout zážitky pro děti. Délka by měla být 2-10 km (Německý turistický svaz, certifikovaná stezka 

"zábava pro rodiny" ("familienspass")). Zprostředkování informací pro děti by mělo být hravou 

a podprahovou formou, pro rodiče podrobnější a mělo by se opírat o zprostředkování informací pro 

cílovou skupinu "páry/přátelé". Je třeba vzít v úvahu různé potřeby v závislosti na věkové skupině. 

Nadšenci hornictví: Jsou zkušení v oboru, obecná tvrzení je nudí a chtějí se o oblasti a objektech 

dozvědět co nejvíce. Může (ale nemusí) se jednat o abstraktní informace. Malebnost krajiny sice 
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zaznamenávají, ale není ústředním bodem zážitku. Podle doporučení Německého turistického svazu 

by délka trasy s cílem "objevování" měla činit 4 až 15 km. 

5.2.2 Inovativní digitální obsah (náplň) 

Materiály s inovativním obsahem a charakterem a s přidanou hodnotou nejsou stále příliš rozšířené 

a prosazují se pomalu.  Patří sem například interaktivní nabídka poznatků zaměřená na děti nebo 

prvky virtuální reality. Jejich dosud nízké rozšíření je pravděpodobně způsobeno nedostatkem 

zkušeností s takovým obsahem, pokročilým technickým vybavením, krátkými produktovými cykly, kdy 

je třeba každých několik let pořizovat nové vybavení, nákladným vývojem a malým počtem zkušených 

pracovišť. Jednou z mála hornických stezek s takovými prvky je stezka v Dippoldiswalde; ta je 

uvedena jako Příklad dobré praxe v kapitole 4.6. 

Jednoduššími a rozšířenějšími prvky jsou například sbírky "turistických odznaků", které mají být 

motivací k nasbírání co největšího počtu odznaků a tím i k opakovanému návratu do daného regionu.  

Mělo by se posoudit, zda je možné dále rozvíjet aplikaci "Světové dědictví = Welterbe-App" tak, aby 

tyto možnosti do ní byly alespoň zčásti začleněny.  

V úvahu přichází např.  

• 360° snímky nebo videa (nepřístupných) objektů, štol apod.;  

• Videa o historii vzniku geologické památky se znázorněním sopek, eroze a těžby, 

• jako prvků hry: 3D soutěžní hra ve "virtuálním" systému štol (např. štola Rothschönberger 

Stolln). 

• Místa s "audiovjemem, poslechová" na zajímavých lokalitách, kde si lze prostřednictvím 

chytrého telefonu poslechnout krátké a zajímavé informace / anekdoty. 

5.2.3 Další rozvoj stávajících naučných stezek  

Návštěva a prohlídka lokality ukázala řadu možností pro další rozvoj stávajících naučných stezek. 

Konkrétní návrhy jsou uvedeny v Tabulka 1 . 

Bylo by také možné několik - izolovaných - naučných stezek propojit liniovým prvkem, jako je 

například štola Rothschönberger Stollen. To by umožnilo "vícedenní výlet/exkurzi". 

Kromě toho lze na těchto prvcích (např. systém kanálů a vodních útvarů Revierwasserlaufanstalt 

Freiberg) rozvíjet nabídku vhodnou pro cykloturistiku. Tyto prvky spojují historii hornické oblasti se 

sítí krajinářsky malebných cest (relativně rovinatá krajina, výhledy, příroda) a vytvářejí tak atraktivní 

turistickou nabídku. 

5.2.4 Vytvoření corporate designu  

Cílem musí být na jedné straně zdůraznění příslušnosti objektů jako součásti světového dědictví 

Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, na druhé straně by měl být zachován individuální 

charakter příslušné naučné stezky. Kromě jednotlivých symbolů a designových prvků, které se opakují 

na každé informační tabuli/značení, by měla být zároveň zdůrazněna jedinečnost naučné stezky. 

(Příklad: Obrázek 6). Corporate design slouží zároveň k zavedení jednotné minimální kvality, pokud 

jde o značení hornických naučných stezek. Základní informace jsou uvedeny v koncepci značení 

"Interreg Va-projekt Glück-Auf Welterbe", od str. 15.  
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Obrázek 6. Příklad možného corporate designu pro směrovky a informační tabule (s odkazem na 
objekt/součást světového dědictví). 

5.2.5 Propagace, marketing 

Cílem propagace hornických naučných stezek je zvýšení povědomí o jejich existenci, a tím i šíření 

předávaných poznatků, přilákání nových turistů a zapojení místních obyvatel. K tomuto účelu by se 

měly využít zkušenosti Krušnohorského turistického sdružení (Tourismusverband Erzgebirge e.V.), 

např. při tvorbě společných produktů a sdružování sil (účast na veletrzích apod.).  

Doporučení: 

- Vytváření produktů ve spolupráci s Turistickým sdružením Krušnohoří (TVE e. V.),  

- Vývoj nabídek pro specifické cílové skupiny, 

- Prohlídky s průvodcem a turistické výlety (jednodenní a vícedenní nabídky), 

- Vývoj nabídek celodenních aktivit, případně s možností přenocování pro vícedenní hosty, 

- Inscenování/organizace eventů nebo nadregionálně významných objektů (např. koncový bod 

Rothschönberger Stolln) 

5.2.6 Uchovávání a předávání poznatků  

Mnoho hornických naučných stezek obsahuje zhuštěné poznatky jednotlivců, sdružení a obcí, kteří do 

jejich bádání a přípravy investovali mnoho času, energie a úsilí. Nezbytnou otázkou je, jak tyto 

znalosti uchovat, prezentovat a v budoucnu dále rozvíjet. Proto by měla být vytvořena volně 

přístupná, bezplatná databáze poznatků (např. wikipedie), kde by na jednom místě byly soustředěny 

poznatky mnoha lidí. Dále se doporučuje integrovat hornické naučné stezky i objekty světového 

dědictví do Openstreetmap coby geografické databáze. 

Dále je nutné nabídnout možnost nahlédnout do tématu také dětem a mládeži. Například "projektový 

týden" s žáky může sloužit k intenzivnímu probírání témat z oblasti hornictví, geologie apod. Vhodná 

témata pro žáky jsou ta, která lze začlenit do (mezioborové) výuky ve školách nebo do projektových 

týdnů:  

Zeměpis:  

- Zkoumání geologické stavby Země, vznik,  

- Vzhled krajiny v závislosti na geologické stavbě, 

- Předpoklady pro vznik (stříbrných) rud, typické znaky / krajinné prvky svědčící o těžbě, 

- Utváření krajiny člověkem (kulturní krajina) 

Výtvarná výchova:  
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- Zvyšování povědomí/ zviditelňování zařízení a objektů,  

- "Umění v dole", 

- Vývoj obsahů (např. pro webové stránky nebo aplikace), které v lokalitě umožní zviditelnit 

jednotlivé výjevy/situace, 

- Poslechové hry, v nichž se na různých místech vyprávějí příběhy. 

- Mapy s vyznačením těžebních oblastí / štol (např. Annaberg-B.) 

- Vytvoření kvízu, tras pro geocaching 

- Vytvoření divadelní hry, např. na téma legend o hornictví/ důlní činnosti 

Biologie / Chemie: 

- Živočichové, rostliny (indikátorové druhy pro kovy, odvaly...) 

- Chemické složení hornin/minerálů 

Dějepis / Všeobecně vzdělávací předměty: 

- Vývoj regionu Krušnohoří, jednotlivých měst v souvislosti s důlní činností (St. Joachimsthal), 

- Jaký význam má dnes hornictví (ekonomika, módní značky s hornickými symboly, "Glück Auf" 

(Zdař Bůh) v každodenním životě)? 

- Sledování zpracování rudy od rudné žíly až po výrobek (těžba, zpracování, výrobek, "staré 

zátěže“) 

5.2.7 Uznání obecně prospěšné práce  

Jak již bylo zmíněno výše, na vzniku hornické naučné stezky se podílí celá řada osob/sdružení. Aby byl 

tento - nedocenitelný - dobrovolný závazek oceněn, mělo by se mu dostat veřejného uznání. Mohlo by 

se jednat například o ocenění "Sdružení/spolek roku", "Naučná stezka roku" nebo "Dobrovolník 

měsíce/roku" pro obzvláště angažovanou osobu. Současně to lze využít k získání pozornosti veřejnosti 

k tématu dobrovolnictví. 

5.2.8 Napojení nástupních míst, gastronomie a zážitkových míst 

Podle okolností by se podél hornické naučné stezky měly nacházet přístupové body (parkoviště, 

zastávky veřejné dopravy), ubytovací zařízení a gastronomická zařízení. Ty, které se nenacházejí 

přímo na trase, mohou být vyznačeny samostatně (zde vznikají náklady při značení gastronomických 

zařízení ve státních lesích). Přístupová místa je možné doplnit přehledovými tabulemi o oblasti, 

případně i o turistické oblasti, aby se hosté mohli informovat o oblasti a měli přímý přístup k síti 

turistických tras. V případě zařízení s otevírací dobou by tato doba měla být také uvedena. 

Speciální zážitková místa, jako jsou tematicky blízká muzea nebo návštěvnické doly, případně také 

rozhledny apod., jsou zážitky, které mohou pro hosta sehrát významnou úlohu, rozšířit mu 

perspektivu, a proto by se na ně mělo také upozornit. 

5.3 Společná realizace projektů 

Mnoho hornických naučných stezek má potenciál ke zlepšení. Ať už je to proto, že v současné době je 

značení poškozené a je tedy třeba jej opravit, přenos informací již neodpovídá současnému trendu, 

nejsou k dispozici letáky atd., nebo existuje i jiný potenciál pro vylepšení, který dosud nebyl využit.  

Důležité je zejména dosažení jednotné vysoké kvality hornických naučných stezek.  Jedině tak lze 

uživatelům zajistit zážitek, který odráží očekávání související s památkou světového dědictví. 
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5.3.1 Opatření na opravy a zvýšení kvality 

Obecně byla zjištěna poškození zastaralého, chybného a neúplného značení, informační tabule 

poškozené povětrnostními vlivy a v některých případech nejasné nebo neoptimální vedení trasy 

(Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).  

V oblasti propagace / zprostředkování informací často chybí nebo jsou k dispozici zastaralé letáky 

nebo online nabídky (chybné mapy, zastaralý design). V některých případech je znalostní úroveň 

předávaných informací velmi vysoká (existuje pouze několik nízkoprahových nabídek). 

Na doprovodné infrastruktuře, jako jsou lavičky nebo přístřešky, jsou patrná pouze drobná poškození. 

5.3.2 Náplně projektu 

Mnoho hornických naučných stezek je s láskou udržováno spolky a obcemi. Přesto je třeba vyvinout 

úsilí o opravy, na které bylo poukázáno. Současně je zde možné přijmout opatření pro celkové 

zlepšení a navýšení hodnoty (Tabulka 3).  

Proto by bylo vhodné realizovat společný - přeshraniční - projekt směřující ke zkvalitnění a navýšení 

hodnoty hornických naučných stezek. To umožní zjednodušenou realizaci projektu (žádost, organizaci 

a realizaci zajišťuje projektový manažer, koordinaci se smluvními partnery atd. zajišťují zástupci všech 

zúčastněných stran). Dalšími synergickými efekty jsou například jednodušší tvorba prezentací napříč 

trasami nebo také množstevně zvýhodněné ceny ve výběrových řízeních. 

5.3.2 Návrh harmonogramu činností v rámci společného projektu 

Tabulka 4 obsahuje možný, zjednodušený harmonogram činností pro realizaci takového projektu.
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Tabulka 3. Možné náplně projektů 

Opatření Detaily v kapitolách 

Obecné /Návaznost na malý projekt: opravy a doplnění  

- Odstranění zjištěných závad (Značení, naučné a informační tabule, 
doprovodná infrastruktura) 

Kapitola 4.  

- Případně výstavba silnic, parkovacích míst Kapitola 4.  

- Doplnění dosud neoznačených objektů Kapitola 4.  

- Zahrnutí/hodnocení dosud pouze plánovaných naučných stezek Kapitola 4.8 Známé plány 

- V případě potřeby nalezení alternativních tras (např. neopravitelné 
poškození cesty, vysoký podíl asfaltového povrchu, problematické trasy - 
křížení frekventovaných silnic apod.) 

Kapitola 4.2  

  

Zvýšení hodnoty  

- Zinscenování významných událostí (např. konečný bod Rothschönberger 
Stolln) 

Kapitola 5.2.5 Propagace, marketing 

- Digitalizace a zveřejnění tras, které dosud nevyužívají žádnou z 
platforem, např. Outdooractive/komoot 

Kapitola 5.1.7 Zprostředkování informací 
„online“ (např. aplikace) 

- Rozšíření/doplnění webových stránek o světovém dědictví o obsah / 
náplň naučných stezek 

Kapitola 5.1.7 Zprostředkování informací 
„online“ (např. aplikace) 

- Vytvoření a tisk letáků / brožur pro každou z 82 naučných stezek Kapitola 5.1.6 Zprostředkování informací 
pomocí tištěných materiálů (např. letáků) 

  

Další rozvoj existujících naučných stezek  

- Propojení dosud izolovaných naučných stezek (např. u štoly 
Rothschönberger Stolln) 

Kapitola 360° snímky nebo videa 

(nepřístupných) objektů, štol apod.;  

• Videa o historii vzniku 
geologické památky se 
znázorněním sopek, eroze a 
těžby, 

• jako prvků hry: 3D soutěžní 
hra ve "virtuálním" systému 
štol (např. štola 
Rothschönberger Stolln). 

• Místa s "audiovjemem, 
poslechová" na zajímavých 
lokalitách, kde si lze 
prostřednictvím chytrého 
telefonu poslechnout krátké a 
zajímavé informace / 
anekdoty. 

5.2.3 Další rozvoj stávajících naučných 
stezek  

- Rozvoj nabídek vhodných pro cykloturistiku (např. podél vodních útvarů 
Revierwasserlaufanstalt Freiberg) 

Kapitola 360° snímky nebo videa 

(nepřístupných) objektů, štol apod.;  



 Kleinprojekt Bergbaulehrpfade Stand: 12.08.2022 

Seite 35 

• Videa o historii vzniku 
geologické památky se 
znázorněním sopek, eroze a 
těžby, 

• jako prvků hry: 3D soutěžní 
hra ve "virtuálním" systému 
štol (např. štola 
Rothschönberger Stolln). 

• Místa s "audiovjemem, 
poslechová" na zajímavých 
lokalitách, kde si lze 
prostřednictvím chytrého 
telefonu poslechnout krátké a 
zajímavé informace / 
anekdoty. 

5.2.3 Další rozvoj stávajících naučných 
stezek  

  

Zprostředkování informací / poznatků - analogově  

- Vytvoření volně přístupné databáze informací (nebo využití již 
existujících databází, např. wikipedie) 

Kapitola 5.2.6 Uchovávání a předávání 
poznatků 

- Uveřejnění hornických naučných stezek v Openstreetmap (82% 
nakladatelství / aplikací tato data využívá!) 

Kapitola 5.2.6 Uchovávání a předávání 
poznatků 

- Školní projekty Kapitola 5.2.6 Uchovávání a předávání 
poznatků 

  

Zprostředkování informací / poznatků - digitálně  

- Doplnění aplikace „Welterbe-App“ o multimediální, virtuální aspekty 
(Integrace 360°-snímků/videí, videí o historii vzniku objektů, geologii 
apod., použití prvků hry) 

Kapitola 5.2.2 Inovativní digitální   

  

Vytvoření corporate designu  

- Přehledové a naučné tabule Kapitola 5.2.4 Vytvoření corporate 
designu  

- Letáky/brožury Kapitola Vytvoření corporate designu 

  

Vytvoření propagovatelných nabídek  

- nabídky pro jednotlivé cílové skupiny a děti, bezbariérové nabídky 
(jedna naučná stezka, oslovení různých cílových skupin) Kapitola 5.2.1 Nabídky pro jednotlivé 

cílové skupiny  

- Návrhy prohlídek s průvodcem Kapitola 5.2.5 Propagace, marketing 

- Vytvoření nabídek, které si lze objednat (na půl dne nebo celodenní 
nabídky, nabídky vícedenní pro ubytované turisty / dovolenkáře) 

Kapitola 5.2.5 Propagace, marketing 
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Tabulka 4. Harmonogram   

Obsah / náplň 1. HJ* 00 2. HJ 00  1. HJ 01 2. HJ 01 1. HJ 02 2. HJ 02 1. HJ 03 2. HJ 03 

Příprava 

Nalezení partnerů projektu          

Stanovení obsahu / náplně projektu          

Smlouva o spolupráci          

Podání projektové žádosti          

Realizace 

Koordinace/komunikace s kooperačními 
partnery 

         

Koordinace se stavebními orgány, TÖB apod.          

Sběr dat pro v současnosti pouze plánované 
hornické naučné stezky 

         

Vytvoření doplňkových / propagovatelných 
nabídek, např. propojení naučných stezek 
nebo vytvoření cykloturistických nabídek 
podél Revierwasserlaufanstalt 

         

Výběrová řízení           

Opravy + instalace objektů           

Vytvoření značení a informačních tabulí          

Vytvoření tištěných a online-produktů, 
propagace / marketing 

         

Realizace digitálních formátů          

Publicita          

Ukončení 

Vyúčtování projektu          

Dokumentace          

Následná činnost          

 

Pozn.:  *  HJ = pololetí
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5.3.3 Hrubý odhad nákladů 

Níže je uveden odhad nákladů; vzhledem k současné situaci s cenami, které jsou denně 

aktualizovány, není v současné době možné učinit spolehlivější odhady.  

Tabulka 5. Hrubý odhad nákladů (Cenová hladina: stav k polovině roku 2021) 

Element Množství Hrubé náklady, 
kus, netto 

Hrubé náklady, 
kus, brutto 

Banka 1 400 EUR 476 EUR 

Sezení / lavičky 1 800 EUR 952 EUR 

Přístřešek 1 2.500 EUR 2.975 EUR 

Značení - trámky 1 80 EUR 95,20 EUR 

Značení - směrovky 1 20 EUR 23,80 EUR 

Informační tabule 1 1.200 EUR 1.428 EUR 

Tištěné materiály (mapy / 
letáky) 

35.000 Stk. 18.000 EUR 18.000 EUR 

 

5.4 Organizace, management, kontaktní osoby a pravomoci 

Cílem je udržování a kontinuální zvyšování kvality hornických naučných stezek. Předpokladem je 

rychlé detekování poškození a rychlá náprava závad, jakož i neustálé úsilí o zlepšování "sítě cest". 

Základem je jasné rozdělení úkolů, odpovědností a kompetencí..  

5.4.1 Úkoly / Pravomoci a odpovědnost 

Na údržbě a zlepšování kvality hornických naučných stezek a příp. turistických cest obecně se podílí 

řada různých partnerů. Jejich úkoly jsou uvedeny níže v bodech. Je důležité nevytvářet duplicitní 

struktury - pokud je to možné, je třeba využít stávající struktury. Důležité je jasné rozdělení 

odpovědností, aby bylo možné rychle provést opatření, např. v případě poškození. 

Za údržbu naučných stezek jsou v zásadě zodpovědní jednotliví vlastníci (často jsou to obce). 

V některých případech je správa přenesena na spolky, sdružení a podobně, není to však pravidlem. 

Obce zajišťují právní ochranu cest a objektů (např. uzavírají smluvní dohody s vlastníky pozemků), 

poskytují know-how a finanční prostředky a realizují (stavební) opatření. Dalším předmětem jejich 

činnosti může být údržba stezek, např. sekání trávy. Pro všechny úkoly týkající se sítě turistických cest 

/ stezek je nutné stanovit konkrétní kontaktní osobu, která přijímá stížnosti, zadává zakázky 

a udržuje kontakt se správcem stezky, obcí a technickými službami. To zajišťuje rychlé rozhodování 

a rychlé reakce. 

Úkolem správce místních cest je průběžná kontrola stavu cest, značení a doprovodné infrastruktury, 

provádění značení podle platných směrnic a provádění menších oprav. (směrnice ministerstva SLR 

2010).  

Okresní správci stezek plní především koordinační funkci. V Krušnohorském okrese je správcem 

okresních stezek v oblasti cestovního ruchu společnost Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH (WFE 

GmbH) coby agentura pro hospodářský rozvoj Krušnohorského okresu. Okresní správci stezek 

poskytují poradenství obcím a místním správcům stezek v odborných záležitostech a podporují 

komunikaci a propojení mezi obcemi a správci stezek. Další náplní práce WFE GmbH je průběžná 

tvorba aktuálního přehledu dat o síti turistických stezek, který je k dispozici například pro propagační 
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/ marketingové účely. Krušnohorský svaz (Erzgebirgsverein) zastává funkci čestného hlavního strážce 

cest na nadregionální úrovni. 

Spolky Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V. (Annaberg-Buchholz) a Montanregion Erzgebirge - 

Krušné Hory o.p.s. (Jáchymov) zaštiťují soubor památek na Seznamu dědictví na německé a české 

straně. Základními úkoly těchto organizací jsou koordinace spolupráce všech aktérů světového 

dědictví a kontrola dodržování závazků vyplývajících z Úmluvy o ochraně světového dědictví. Spolky 

dohlíží na výjimečnou univerzální hodnotu, sbližování a koordinaci všech zúčastněných stran, další 

rozvoj kulturní krajiny a posilování povědomí o souboru památek světového dědictví mezi 

obyvatelstvem i návštěvníky. 

Tourismusverband Erzgebirge e.V. jako organizace zodpovědná za destinační management Krušných 

hor zajišťuje propagaci turistických nabídek a svým členům v této oblasti poskytuje poradenství. 

Staatsbetrieb Sachsenforst spravuje Saské státní lesy a poskytuje služby třetím stranám. Pro cílené 

směrování návštěvníků byly v roce 2012 vydány směrnice ILO (Sachsenforst 2012), které stanovují 

pokyny pro turistické značení používané ve státních lesích.  

5.4.2 Doporučení týkající se systému řízení (managementu) 

Systém řízení zahrnuje následující úkoly: 

1. kontrolní systém pro hornickou naučnou stezku, její značení a doprovodnou infrastrukturu, 

2. rychlé odstranění nedostatků,  

3. kontinuální další rozvoj s ohledem na kvalitu, napojení na turistické zajímavosti a propojení 

s nástupními místy atd., 

4. jasné rozdělení úkolů mezi partnery (např. obec, spolek, správce stezky), 

5. stanovení ústřední kontaktní osoby pro přijímání hlášení o poškození a provádění oprav, 

6. jasné rozdělení pravomocí / povinností, 

7. digitalizace tras turistických stezek, umístění a obsahu značení a případně i doprovodné 

infrastruktury, 

8. financování údržby jako pevné součásti rozpočtů. 

5.4.3 Uchovávání údajů 

Hornické naučné stezky o historii důlní činnosti, které vznikaly po desetiletí, představují kvintesenci 

nezměrného bohatství informací. Toto bohatství se nesmí ztratit. Proto je třeba uvažovat o systému 

pro uchovávání dat, který bude 

(1) možné kdykoli rozšířit, 

(2) poskytovat neomezený přístup a 

(3) není závislý na jednotlivcích 

Jako vhodný systém se jeví databázový systém podobný "wikipedii", případně i samotná wikipedie. 

I když se o datové bohatství již nikdo aktivně nestará, toto " nezmizí", ale nadále existuje a zůstává 

přístupné. Je třeba vytvořit zabezpečení (záložní kopie); je třeba vytvořit a udržovat příslušné 

struktury.  

5.5 Financování a možnosti získávání podpor 

Pro zkoumané hornické naučné stezky existují zčásti různí provozovatelé (správci). Zpravidla se jedná 

o města a obce, ale také o sdružení a soukromé komerční subjekty. Zejména pro města a obce jako 
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provozovatele musí být z rozpočtů zajištěny možnosti financování údržby a obnovy nebo zvyšování 

atraktivity hornických naučných stezek. Tyto činnosti mohou být zajišťovány také prostřednictvím 

sponzorů, kteří mohou být spojeni s těžební činností v daném regionu.  

V současné době je pro tyto stezky k dispozici resp. se připravuje široká škála finančních prostředků.  

Například pro malá opatření lze žádat o financování hornických naučných stezek prostřednictvím 

Fondu malých projektů spolku Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.).  

Mnoho regionů v rámci programu LEADER zařadilo do nového programu LEADER Plus, který bude 

zahájen v příštím roce, možnosti financování naučných stezek a základního turistického vybavení.  

Směrnice pro financování GRW Infra Svobodného státu Sasko umožňuje vysokou míru financování 

projektů od 75 T€. Zde má smysl spojení několika obcí a/nebo několika naučných stezek v subregionu 

za účelem společné administrace projektu v rámci GRW.  

V souvislosti s partnerstvím saských a českých obcí je vhodné také podávat žádosti o malé projekty 

v programu Interreg 6a, který bude zahájen v příštím roce. I zde je kladen důraz na přeshraniční 

spolupráci / komunikaci a zpracování obsahu témat naučných stezek.  

Prostřednictvím individuálních i společných projektů se musí podařit zvýšit atraktivitu hornických 

naučných stezek, zlepšit stav značení a informačních tabulí, zlepšit celou infrastrukturu, stav cest 

a také dostupnost / přístup pomocí turistických parkovišť. 

Údržba naučných stezek a zachování jejich stavu zpravidla nejsou způsobilé k financování a vyžadují 

jasný závazek příslušného správce, především obce, s vyhrazením odpovídajících finančních 

prostředků v rozpočtu. 
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6. Shrnutí 
Cílem malého projektu je zjistit kvalitu a možnosti propagace hornických naučných stezek 

v přeshraničním hornickém regionu Erzgebirge/Krušnohoří, který je zapsán na seznamu světového 

dědictví UNESCO.  

Ve studované oblasti se nachází hustá síť 82 hornických naučných stezek o celkové délce přibližně 

700 km (v závislosti na metodě počítání: netto- síť stezek: 680 km, brutto- síť stezek: 715 km). Tato síť 

byla zkoumána z hlediska jejího stavu a s tím souvisejícími možnostmi propagace. Z celkového počtu 

82 hornických naučných stezek se jich 67 nachází na německém území, 3 jsou přeshraniční německo-

české a 12 se nachází na českém území. 52 hornických naučných stezek, tj. 63 %, je ve stavu, kdy je 

možné je propagovat zcela bez omezení nebo s částečným omezením, 30 hornických naučných 

stezek, tj. 37 %, je ve špatném (= nepropagovatelném) stavu. Zprostředkování informací/ poznatků 

na hornických naučných stezkách je velmi rozsáhlé - s celkem 964 naučnými, 273 všeobecnými 

přehledovými a 109 speciálními informačními tabulemi o světovém dědictví a částečně i doplňujícími 

online nabídkami.  

Obzvláště časté jsou poškozené směrovky a naučné tabule, neoptimální vedení tras a chybějící/ 

neaktuální letáky nebo online prezentace. Náprava nedostatků je nezbytná. 

Je předpoklad, že během zhruba tří let je možné nedostatky odstranit nebo dosáhnout vyšší 

kvalitativní úrovně těchto prvků. Za tímto účelem, s cílem využít synergických efektů a odlehčit 

dobrovolnickým sdružením od administrativní práce, se doporučuje společný, v nejlepším případě 

přeshraniční projekt. Z čistě technického hlediska by odpovědnost měla zůstat na straně příslušných 

obcí a/nebo sdružení; projektový management by měla zajistit organizace s odpovídajícím know-

how, zkušenostmi a možnostmi propojení.  

 

Glück Auf! = Zdař Bůh! 

 

 

Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH 

Annaberg-Buchholz, im August 2022 
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7. Přílohy 
 

Příloha 1. Zkoumané hornické naučné stezky v hornickém regionu Erzgebirge/Krušnohoří zapsaném 

na seznamu světového dědictví UNESCO  

 

Příloha 2. Zkoumané hornické naučné stezky včetně umístění informačních tabulí v hornickém  

regionu Erzgebirge/Krušnohoří zapsaném na seznamu světového dědictví UNESCO 

 

Příloha 3. Zkoumané, aktuální propagované hornické historické trasy turistického sdružení 

Tourismusverband Erzgebirge e. V. 

 

Příloha 4. Kritéria pro evidenci zkoumaných hornických stezek a pro hodnocení v lokalitě. 

 

Příloha 5. Mapa s vyhledanými trasami naučných stezek včetně součástí na seznamu světového 

dědictví UNESCO. 

 

Příloha 6. Tabulkový přehled zkoumaných naučných stezek 

 

Příloha 7. Překryv (identický průběh) hornických naučných stezek a propagovaných hornických tras. 

 

Příloha 8. Datové listy a výsledky prohlídek jednotlivých hornických naučných stezek. 
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