
Tohle Vás čeká na 22 zastávkách plných zážitků: Zážitková 
naučná stezka

  „D
vě zem

ě - jeden region“ 

Celkem na 22 zastávkách, u více než 30 názorných 
panelů a více než 20 herních a vědomostních prvků 
můžete každou minutu objevovat něco nového. 
Náš maskot, malý hornický skřítek, který zná naši 
krajinu jako své boty, Vás provede po jednotlivých 
zastávkách. Naše přeshraniční zážitková naučná 
stezka začíná uprostřed obce Deutschneudorf a končí 
po 12 km v malé horské obci Lesná u „Horský hotel 
Lesná“.

Kratší alternativou k této dlouhé trase je malá 
okružní trasa, která měří asi  6 km (zastávky 1 až 12). 

Nápad:

Všemi smysly odhalovat přírodu, kulturu a dějiny, 
chápat je, rozumět jim.  To byl ten nápad. Umožnit 
Vám hravou a sportovní formou poznávat „Dvě země 
– jeden region“,  naše Krušnohoří! Naším hlavním 
cílem bylo připravit zábavu pro celou rodinu.

Vzhůru na zážitkovou naučnou stezku „Dvě země – 
jeden region“! 

Něco o vzniku:

Zážitková naučná stezka „Dvě země – jeden 
region“ je česko-německý projekt Vzdělávacího 
a rekreačního centra Lesná, o.p.s., obce Deutsch-
neudorf a spolku Verein Fortuna Fundgrube e.V. 
z Deutschneudorfu. Realizace zážitkové naučné 
stezky byla financována z prostředků EU z Programu 
Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce.

Máte otázky k zážitkové naučné stezce?

Turistické informační centrum „Lesenská pláň“
Lesná 25, 435 45  Nová Ves v Horách
Tel.:  +42 435 000 334
e-mail: infocentrum@vrclesna.cz
Web:  www.vrclesna.cz
GPS:  50°34‘8.857“N, 13°25‘59.199“E

Tourist-Infopunkt „Am Huthaus“
Deutschkatharinenberg 14 / 09548 
Deutschneudorf
Tel.: +49 037368 12942
e-mail: info@fortuna-bernstein.de
GPS:  50°36‘41.4“N 13°26‘20.7“E

Další náměty k poznání našeho regionu najdete 
na našich společných internetových stránkách:  

www.grenzenloses-erzgebirge.de
www.krusnohori-bez-hranic.cz

Náš hornický skřítek Vás zve na objevný výlet!

1
S chutí do toho …

Zde si můžete vyzkoušet, jak umíte udržet 
rovnováhu, a zároveň si to také natrénovat.

9
Kaleidoskop zajímavostí z Krušných hor

Pochází název „dolar“ z Krušnohoří? 
Zde najdete odpověď!

4
Pamětní kámen Antona Günthera

Anton Günther byl asi nejznámější lidový básník 
a zpěvák Krušných hor.  

Kukátko & sluneční hodiny

Pomocí kukátka prozkoumejte okolí.  
A podívejte se, jak naši předkové určovali čas.   

12

Dřevo jako obživa obyvatel  

Naučný panel o rozmanitém využití dřeva 
v Krušných horách.

17

Obce Krušnohoří zaniklé po roce 1945

Proč v Krušných horách zmizelo tolik obcí?

16

Jak se žilo v Krušných horách

Poznáte krušnohorská řemesla a povolání?
15

Bylinkaření

Bylinky jsou využívány stejně dlouho, jako 
existuje lidstvo samo. Ale k čemu přesně?

2
Hornická zážitková obec Deutschneudorf

Zde se dozvíte mnoho informací 
o Deutschneudorfu.

10

Těžba v Krušných horách

Naučná tabule o pokladech Krušnohoří.

13

Jak se dříve lovilo

Co je vlastně šoulačka? Zde se dozvíte 
zajímavosti o lovu v minulosti i dnes.

6 Skok daleký v říši zvířat

Dokonce i nejmenší zvířata jsou opravdoví 
mistři ve skoku dalekém. 
Jak daleko doskočíte vy? 

Čtyřlístek

Naleznete čtyřlístek? Hodně štěstí!

Rotační kotouč „spirála“

Pomalu otáčej kotouči a dočkáš se překvapení!

Běhání naboso

Na naší stezce dejte svým chodidlům volnost!

19

Zvěř a ptactvo

Od nejmenšího hmyzu po statného jelena, 
krále hor a lesů. 

18

Osidlování regionu

Kdy přišli první osadníci a proč?

21

Historie Krušnohorských lesů

Jak těžba ovlivnila lesy v Krušných horách, 
se dozvíte zde!

3
Legrace s kuželkami & „Žhavý drát“

Také zde můžete dokázat svou zručnost. 
Kolik pokusů potřebujete?

11

Využití vody

Zde se dozvíte, jak byla a je využívána voda 
v Krušnohoří.

5
Hmyzí hotel „U včelí královny“

Sledujte divoké včely a užitečný hmyz v  jejich 
přirozeném životním prostředí.

Tam-tam & „Velké ucho“

Tam-tam je jeden z nejstarších hudebních nástrojů 
lidstva. Zde si ho můžete vyzkoušet!

Po stopách zvěře

Přiřaďte správně stopy ke zvířatům na 
obrázcích.

14 Poštovnictví v Krušných horách

Historie pošty v Krušných horách je stará již 
více než 400 let. Krátký příběh z minulosti.

20

Voda od potůčků k nádrži 

Pitná voda jako elixír života. Krátký příběh 
o našem vodstvu.

7
Hornictví v Krušných horách

Zde zjistíte mnohé o hornictví v Krušných 
horách. 

Zvuky přírody

Každý materiál, ať už dřevo či kámen, má svůj 
vlastní zvuk. Zde je můžete vyzkoušet.

8
Svět minerálů

Zajímavé informace o nerostech!

22

Historie obce Lesná

Historický vývoj místní horské obce. 
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