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Představujeme členy EE  
 

Město Abertamy  
Abertamy leží na hřebeni Krušných hor v nadmořské výšce  
840 – 1000 metrů. Městečko bylo založeno v roce 1529 v souvislosti 
s nalezišti stříbrných a později cínových rud. V roce 1579 byly Abertamy 
povýšeny na horní městečko, v roce 1876 pak získaly statut města. Byla 
zde významná naleziště cínu a kobaltu, po roce 1945 pak menší naleziště 
uranové rudy. V 19 století nastal úpadek hornictví a místní obyvatelstvo 
začalo hledat jiné zdroje obživy.  

Jako v celých Krušných horách se 
zde ujalo paličkování krajek. 
Abertamy se však proslavily po 
celém světě hlavně výrobou 
kožených rukavic. V roce 2011 
inicioval Krušnohorský spolek 
Abertamy sbírku, ze které vznikla 
rukavičkářská výstava. Expozice 
věnující se historii rukavičkářství 
v Abertamech se nachází 
v přízemí budovy městského 
úřadu. Výstavu v současné době 
tvoří asi 300 exponátů. Uvidíte 
zde vše podstatné, co souvisí 
s výkonem řemesla rukavičkáře, 
tedy speciální vysekávací stroje, 
železa a další nářadí. Dále pak 

různé druhy usní, rozličné vzory rukavic a podšívek a samozřejmě speciální rukavičkářské šicí 
stroje. Všechny vystavené exponáty jsou plně funkční a v určitých termínech lze tedy 
pozorovat šičky a rukavičkáře při práci. V rámci prohlídky je dále možné shlédnout film o 
výrobě rukavic a jirchářství, průvodce pak sdělí vše podstatné k historii rukavičkářství 
v Abertamech. Otevírací doba a 
termíny ukázek řemesla lze 
nalézt na stránkách města. 
Město Abertamy nyní dokončuje 
moderní muzeum řemesel, jehož 
součástí se stane i tato sbírka. 
Abertamy jsou dnes centrem 
zimní i letní turistiky, vznikl zde 
moderní lyžařský areál, přes 
město vede Krušnohorská 
lyžařská magistrála a síť 
značených cyklostezek.  
 
 
 
 



Na území města se nachází např. rozhledna Plešivec, památkově chráněná vila rukavičkáře 
Zenkera a kostel 14. Svatých pomocníků.  
 

 
 

 

 
 

Původně raně renesanční farní kostel byl postaven v roce 1534. V letech 1735 – 1738 prošel 
barokní přestavbou. Kostel je jednolodní chrámovou stavbou. Hlavní oltář je portálový a 
zdobí jej soch čtrnácti Svatých pomocníků. Po odsunu německého obyvatelstva kostel 
postupně chátral. V letech 1993 – 1996 a 2003 prošel tento chrám nákladnou rekonstrukcí, a 
to hlavně díky iniciativě německých rodáků. Kostel 14. Svatých pomocníků je od roku 1958 
chráněnou kulturní památkou.  
Další významnou památkou je Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, jež je 
památkou světového dědictví UNESCO. Cínový revír Hřebečná je mimořádným příkladem 
čtyřsetleté historie dobývání cínu. Zvláště zajímavý je důl Mauritius, největší a nejhlubší 
cínový důl v české části Krušných hor, který byl v roce 2014 prohlášen národní kulturní 
památkou. Součástí dolu je i štola Kryštof, která byla v roce 2015 zpřístupněna veřejnosti. 
Tato štola je vynikajícím dokladem různých dobývacích technik používaných od konce 16. až 
do konce 18. století. Rezervace prohlídek a další potřebné informace najdete na 
www.montanregion.cz.  

V Abertamech jsou dále tři naučné stezky – Plešivecká, Hřebečná a stezka 17 Abertamských 
zastavení.  
www.mesto-abertamy.cz  

http://www.montanregion.cz/
http://www.mesto-abertamy.cz/


Město Bochov  
Bochov vznikl v první polovině 14. století, jako hrdý nástupce zaniklé obce 
Krašnov s kostelem sv. Jakuba, který se jako jediný dochoval dodnes. 
Bochov měl původně sloužit jako hornické městečko k těžbě cínu, kterého 
však bylo velmi málo, a tak se šikovní obyvatelé museli začít živit jako 
zemědělci, obchodníci a řemeslníci. Nedaleko na Hladovém vrchu byl 
vystavěn hrad Hungerberg, jako ochrana Bochova a obchodní cesty z Lokte 
do Prahy. Roku 1325 povýšili páni Slavko a Boreš z Rýzmburka obec 
Bochov na město, jejich rodový znak je dodnes zčásti zobrazen ve znaku města. 

Roku 1469 byl Bochov i 
s dřevěným hrádkem 
Hungerberg vypálen a 
vydrancován vojsky Jiřího 
z Poděbrad. Bochov poté 
obnovili noví majitelé páni 
z Plavna. Jindřich II z Plavna 
při té příležitosti nechal 
vystavět na nedalekém 
Zámeckém vrchu nový 
gotický hrad Hartenštejn, 
který sloužil jako středisko 
správy panského majetku a 
taktéž aby ochránil Bochov.  
V průběhu staletí se novými 
pány staly různé šlechtické 

rody. Mezi nejvýznamnější majitele řadíme zejména Linharta Colonnu z Felsu na počátku 17. 
století. Koncem 18. století je hrad uváděn jako zbořený.  
Jeden z posledních majitelů, 
Antonín Hladík, zpustlý 
Hartenštejn prodal 
poštmistrovi Beerovi 
z Bochova. Ten jej proměnil 
v kamenolom, což byl počátek 
likvidace hradu. Kámen z hradu 
byl používán na stavby domů v 
Bochově, což není v českých 
zemích žádnou výjimkou. Roku 
1927 město Bochov za 500 Kč 
zbytky zříceniny hradu 
odkoupilo zpět. 
Město poté započalo 
s opravami hradu, které 
přerušila 2. světová válka.  
Další opravy byly provedeny až v období let 2006–2014.  
V současné době si návštěvník může prohlédnout znovu-obnovení původního vzhledu hradu 
a navštívit jeho Karlovarskou věž, která slouží jako vyhlídka do okolí. Byla provedena obnova 
historických částí hradu, dostavba stávajících zbytků stěn východní, jižní a západní baterie, 



vyčištěná studna do hloubky cca 28 m, částečná rekonstrukce hradeb a obnovení příkopu 
ohraničujícího hrad. Záměrem oprav hradu je zachránit to, co z původního hradu zbylo 
a předávat tak návštěvníkům informace o významu hradu Hartenštejn. 
Další významnou zdejší památkou 
je kostel sv. Archanděla Michaela, 
kde leží dva náhrobky šlechtických 
rodů a vzácné varhany. Na místním 
hřbitově uvidíte památník 37 
obětem pochodu smrti, který na 
konci války Bochovem procházel. 
Nemůžeme opomenout pomník 
obětem 1. světové války, jako 
připomínku 107 padlých občanů 
Bochova, který byl postaven v roce 
1924, svého času největší pomník 
tohoto druhu v tzv. Sudetech je 
vysoký 12 m a těžký 165 tun. Na 
náměstí v Bochově vás čeká hned 
několik zajímavostí jako je sloup se 
soškou Panny Marie, barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století 
a kašna s bývalou studnou, které sloužily k zásobování vodou. Barokní budova bývalé fary 
z poloviny 18. století s renesančním portálem a pochopitelně radnice (původně barokní, 
současná podoba pochází 
z počátku 19. století), dnes kromě 
městského úřadu v ní najdeme 
informační centrum, galerii a 
restauraci Radniční sklípek.  
Pod Zámeckým vrchem byl v roce 
2009 obnoven pramen železité 
vody. Ten sloužil jako výletní místo 
již v 19. století. Místo obklopovalo 
okrasné dřeviny, z nichž se dodnes 
dochoval jasan ztepilý převislý. Na 
zrekonstruovaném prameništi byly 
umístěny naučné panely a 
provedeno zastřešení. 
Okolní malebnou krajinou vedou 
dvě značené cyklostezky. Turistům slouží infocentrum v budově radnice. Zde si můžete 
zapůjčit klíče od Karlovarské věže hradu Hartenštejn oproti vratné záloze 200 kč. Vstupné je 
30 kč za jednu osobu včetně dětí.  
Autor fotografií: Ján Borecký 
www.mesto-bochov.cz  
 
 

 
 

http://www.mesto-bochov.cz/


Přehled čerpání FMP/DF 
 
 

CÍL EÚS ČR – Sasko 
 
Fond malých projektů  
vyhlášen 28. 1. 2016 
ALOKACE: 1 226 139,02 € 
Od vyhlášení tohoto fondu bylo celkem schváleno projektů: 93 
za celkem: 1 020 898,14 € 
vratky do alokace: 127 470,61 € 
proplaceno: 572 590,39 € za 63 projektů  
V alokaci zbývá: 332 711,49 €  
 
 

CÍL EÚS ČR – Bavorsko 
 
Dispoziční fond    
vyhlášen 27. 4. 2016 
ALOKACE: 1 549 042,00 € 
Od vyhlášení tohoto fondu bylo celkem schváleno projektů: 122 
za celkem: 1 751 446,36 € 
vratky do alokace: 210 906,70 € 
proplaceno: 874 561,15 € za 73 projektů  
V alokaci zbývá: 8 502,34 €  
 
stav k 30. 3. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Euregio Egrensis aktivně 
 
 
 
 
 
 

DOPORUČENÍ MANAŽERŮ EUREGIA EGRENSIS 

 JE MOŽNÉ REALIZOVAT I CELOROČNÍ PROJEKT S VÍCE DÍLČÍMI AKTIVITAMI ZA PŘEDPOKLADU,  

ŽE AKTIVITY PROJEKTU TVOŘÍ LOGICKÝ CELEK. VŽDY JE NUTNÉ, ABY PODSTATOU PROJEKTU BYLA 

INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE. 

KDYKOLIV NÁS KONTAKTUJTE! 



Euregio Egrensis aktivně  
 
Digitální média ve výuce jazyků – Setkání učitelů a lektorů výuky jazyků 2020   
Na začátku února prožili účastníci setkání lektorek a lektorů jazyků inspirativní sobotu v 
nových prostorách vzdělávacího centra Volkshochschule Hofer Land.  
Akci pořádalo Euregio Egrensis v rámci své jazykové ofenzívy a projektu INTERREG  
„Nové impulsy pro přeshraniční síťování v území EUREGIA EGRENSIS“.  
Na úvod informovali Alexander Dietz a Franziska Kunzmann o Euregiu a jeho aktivitách na 
podporu jazykové kompetence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Následně pracovali na workshopu rozděleném do dvou částí s tématy „Digitální média ve 
výuce jazyků“. Referentem byl diplomovaný pedagog Dipl.-Päd. Paul Dölle, koordinátor 
projektu „ProfiLehrePlus“ v Centru dalšího vzdělávání Univerzity Bayreuth (FBZHL)  
a odborník na toto téma.  
První část byla zaměřena zejména na to, jak funguje interaktivní inteligentní tabule a jaké 
funkce nabízí. Ve druhé části workshopu se pak hovořilo o aktivaci digitálních metod, které 
usnadňují interakci se studenty.  
Pomocí vlastního smartphonu si mohli účastníci různé výukové platformy a interaktivní 
aplikace přímo sami vyzkoušet, a tak získali nové impulsy pro výuku jazyků a mohou tyto 
poznatky zahrnout do své vlastní výuky.  

 
Regionální řídící výbor schválil 18 malých projektů 
Regionální řídící výbor (RŘV) složený z bavorských a českých zástupců v rámci Dispozičního 
fondu schválil v polovině února v Plesné na svém 12. zasedání celkem 18 malých projektů. 
Jednalo se o 8 projektů na české a 10 na bavorské straně. 
Kromě oficiálních členů výboru se zúčastnili také zástupci bavorského ministerstva 
hospodářství Dr. Julian Dieler, Tomáš Fiala z Ministerstva pro regionální rozvoj ČR a Dr. Lukáš 
Kaňka ze Společného sekretariátu.  
 



Objem schvalovaných dotačních prostředků za českou stranu činil téměř 106 000 euro a za 
bavorskou 122 000 euro.   

 
 
 
 
f.re.e Mnichov 2020  
Euregio Egrensis v únoru opět vystavovalo na veletrhu cestovního ruchu f.re.e v Mnichově. 

Nabídku tvořilo zhruba 60 druhů propagačních materiálů v němčině. Zájem byl o lázeňství, 

památky, cykloturistiku a další. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Setkání prezidentů a jednatelů Euregia Egrensis  
Dne 6. března se uskutečnilo v Markredwitz setkání prezidentů pracovních sdružení Euregia 

Egrensis z české, bavorské a sasko/durynské části a jejich jednatelů.  

Jednání svolal Společný prezident EE pan Patrik Pizinger, starosta města Chodov, a jeho 

hlavním tématem byla užší spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti, se kterým je 

pan Pizinger již delší dobu v kontaktu a dvakrát již na toto téma hovořil s oběma řediteli 

Fondu paní Ernstberger a panem Jelínkem. V tuto chvíli zastupuje Euregio Egrensis Čechy 

ostatní euroregiony podél česko-německé hranice, které již dříve projevili také zájem o bližší 

spolupráci.  

Fond budoucnosti plánuje v letních měsících t.r. provést dotazníkovou akci zakončenou 

rešerší o dalších potřebách v česko-německé spolupráci a jejím dalším vývoji. Na podzim, až 

budou známy její výsledky, se Fond a Euregio Egrensis znovu setkají již v širším zastoupení 

zástupců obou organizací a projednají další postup spolupráce.  

Během tohoto setkání diskutovali zástupci Euregia Egrensis o dalších úkolech do budoucích 

let v návaznosti na nové plánovací období EU. 

 

Hallo Nachbar! / Ahoj sousede!  
Úspěšné projekty Programu spolupráce  

V rámci projektu Montánní kulturní dědictví spolu města Boží Dar, Jáchymov a 

Breitenbrunn zrestaurovali a opravili památky z doby největšího rozmachu těžební 

činnosti v regionu. Přesvědčte se na vlastní oči, jaké jsou výsledky tohoto projektu.  

https://www.sn-cz2020.eu/cz/projekte/gefoerderte_projekte/Montankulturerbe.jsp


Město Jáchymov zpřístupnilo 

veřejnosti tzv. Latinskou knihovnu, 

kulturní památku České republiky. 

Knihovna se pyšní jedinečnými 

knihami i mapami z oblasti 

astronomie, přírodních věd, 

filologie a hornictví z 12. až 16. 

století.  

Pravidelné komentované prohlídky 
probíhají vždy v pondělí, úterý a ve 
čtvrtek od 15 hod. Komentované 
prohlídky pro skupiny je třeba 
objednat předem na telefonním 
čísle 353 808 122.  
Vstup je zdarma. 
 

Město Breitenbrunn zpřístupnilo 

Muzeum úzkokolejné dráhy 

Rittersgrün. Čekárna, služebna, 

sklad a místnost na téma „Život 

v Rittersgrün – tenkrát a dnes“ 

jsou plně zařízeny a kouzelně 

vyzdobeny. 

Otevírací doba: út – ne: 10–16 hod 

 

 

 

 
 

Město Boží Dar sanuje barokní Kostel Sv. Anny včetně jeho varhan. Tamější sakrální 

umělecká díla jsou inventarizována a dlouhodobě vystavena v kostelní věži. V exteriéru je 

restaurována socha sv. Jana Nepomuckého. Projektové 

aktivity v Božím Daru se týkají i úpravy okolí kostela 

s návazností na turistické a cyklistické trasy. Kostel je 

z důvodu stavebních prací do 31. 12. 2020 uzavřen. 

 

Přehled zrušených akcí Euregia Egrensis (z důvodu šíření koronaviru):  
27. 3. – Zasedání Společného prezídia a Výroční tisková konference EUREGIA EGRENSIS 

naplánovaná na tentýž den  

30. 3. – Česko-německá konference pro zástupce gymnázií a středních škol z Bavorska a ČR   

25. 4. – Jednodenní exkurze pro učitele cizích jazyků v příhraničí Euregia Egrensis  

28. 4. – Německo-česká školní exkurze do Jáchymova a Chebu  

13. - 15. 5. – Studijní cesta do Mnichova pro členy EE, připravovaná od podzimu loňského 

roku  

https://goo.gl/maps/LXgWJ7N7wRizhgam7
https://goo.gl/maps/Wgph5NKjCVP5ZANx8
https://goo.gl/maps/Wgph5NKjCVP5ZANx8
https://goo.gl/maps/XkAXbq3NzCx8RznR6


do 19. 4. 2020 – je prozatím přerušen Bavorsko-český výměnný školní rok EUREGIA 

EGRENSIS. Čeští hostující studenti se přechodně vrátili do České republiky. Jakmile dojde 

k uvolnění situace a bude opět možná školní docházka, má pobyt hostujících studentů 

pokračovat. Zrušené byly tak i školní exkurze do Mnichova (25. - 26.3.) a Berlína (22. - 23.4.).  

 

Zajímavosti z česko-německého příhraničí  
 

Přeshraničí při uzavřených hranicích   
(DTPA/SvS) CHOMUTOV / PRAHA: Když se 1. února v Galerii v Jirkově zahajovala výstava "Ze 

staré kuchyně", nikdo ještě nepočítal s dalekosáhlými důsledky, které se mezitím objevily 

v souvislosti s šířením nového koronaviru COVID-19. Výstava, která je součástí česko-saského 

projektu ENZEDRA, tak zaznamenala v prvních týdnech po zahájení velký zájem návštěvníků. 

Patřily k nim také školní třídy, které si přišly prohlédnout historické exponáty a dozvěděly se 

mnoho informací o tradičních receptech.   

Projekt ENZEDRA dále zahrnuje shromažďování informací o regionálních užitkových a 

okrasných rostlinách včetně vyhledávání genetických zdrojů a vytváření vhodných oblastí pro 

pěstování vzorků. Součástí projektu je také zhotovení seznamu regionálních osiv a sadbových 

materiálů a obnova půdy ležící ladem za využití regionálních užitkových a okrasných rostlin. 

Tím dojde také k prohloubení stávajících a vytvoření nových přeshraničních kontaktů mezi 

českými a saskými partnery. Projekt ENZEDRA je podpořen z prostředků Evropské unie a 

Evropského fondu pro regionální rozvoj.  

 

(DTPA/MT) BAD ELSTER: V Bad Elsteru byla od února z důvodu rekonstrukce silnice 

v souvislosti s její modernizací uzavřena silnice S 306 „Untere Bärenloher Straße“. Opatření 

je součástí obnovy přeshraničního silničního spojení mezi Bad Elsterem a Hranicemi. 

Rekonstruován bude úsek S 306 v délce téměř 2 km až k hraničnímu přechodu Hranice (CZ). 

Silnice bude rozšířena na šest metrů. Zároveň dojde k vyrovnání zatáček a úpravě výškové 

polohy silnice. Jedná se o realizaci úseku na saském území. Silnice na českém území je již 

dokončena. Práce se provádějí za úplné uzavírky S 306. Objížďka je vyznačena přes Ebmath 

resp. Doubravu (CZ). Úplná uzavírka silnice bude trvat do konce roku.  

Akce zahrnující náklady na výstavbu ve výši cca 5,4 milionů euro je spolufinancována 

z finančních prostředků Evropské unie.    

 

Vyšší vývoz z České republiky do Německa 
(DTPA/MT) PRAHA: Český export do Německa v roce 2019 dále rostl, ale ztratil svou 

dynamiku. Bylo exportováno zboží v hodnotě 1,45 bilionů korun, tedy o 1,6 % více než 

v předchozím roce. Jak vyplývá z údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem, dovoz 

z Německa mírně poklesl a Česká republika tím zvýšila obchodní přebytek o 24,7 miliardy 

korun.  

 „Negativní scénáře se tedy nenaplnily. Český obchod s Německem roste již desátý rok za 

sebou, významný bilaterální obchod se silničními vozidly se zotavuje, a Česká republika 

dokonce zvyšuje svůj obchodní přebytek. Projevuje se zde určitá rezistence vůči vnější 

nejistotě a té bylo v loňském roce více než dost“, komentuje jednatel Česko-německé 



obchodní a průmyslové komory (DTIHK) Bernard Bauer čísla týkající se vnějšího obchodu, a 

dodává: „Německo zůstává s podílem 29 % nejdůležitějším obchodním partnerem České 

republiky. Obě země si vyměnily zboží v rekordní hodnotě 2,45 bilionů korun (+ 0,9 %). 

Napomohlo tomu výrazné zvýšení obchodu se silničními vozidly, která jsou hlavním zbožím 

v oblasti exportu a importu. Dařilo se také obchodu s kancelářskými stroji, zařízeními pro 

zpracování dat a farmaceutickými výrobky.  

Slabší rok však zaznamenal obchod s elektrickými stroji, přístroji a zařízením, u kterého se 

výrazně odrazilo zpomalení dovozu z Německa. Celkově exportovaly německé firmy do Čech 

zboží v hodnotě jednoho bilionu korun, tedy o 0,2 % méně než v loňském roce, a podílely se 

tak na čtvrtině celkového importu České republiky“.  

Vzhledem k tomu, že vývoz rostl rychleji než dovoz, Česká republika zvýšila obchodní 

přebytek s Německem o 24,7 miliard korun a patří tak k několika málo zemím, které mají 

s exportujícím Německem pozitivní obchodní bilanci.  

 

Sasko láká české hosty aktivní dovolenou  
(DTPA/MT) PRAG/DRESDEN: „Sasko se v Praze propaguje, aby získalo hosty z České 

republiky“ informovala jednatelka společnosti Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen 

mbH (TMGS), Veronika Hieblová 5. 2. t.r. na společné tiskové konferenci s Německou 

centrálou pro cestovní ruch v Praze před více než 30 zástupci českých médií.  

Hosty z Čech mají nalákat zejména nové nabídky aktivní dovolené. Kromě výletů do měst se 

těší velké oblibě zejména pěší turistika a cyklistika, a dále stále roste poptávka po 

možnostech jízdy na horských kolech u našich sousedů. Sasko proto na tomto území 

vybudovalo právě v příhraničí Krušných hor a Vogtlandu atraktivní nabídky.  

Svobodný stát například propaguje v Německu jedinečný, přeshraniční „Stoneman 

Miriquidi“, Trailcenter Rabenberg, německý první singletrail park a bikepark Bikewelt 

Schöneck. V plánu jsou další nové projekty jako je „8000 Blockline“ v Krušných horách, která 

má do budoucna umožnit jízdu na horských kolech každému, zejména pak rodinám. Tato 

plánovaná trasa zajišťující vrcholné zážitky pro cyklisty na horských kolech má v budoucnu 

spojit region mezi obcemi Seiffen a Altenberg. Ale také pro pěší turistiku na saských stezkách 

s predikátem kvality jako hřebenová trasa Krušné hory – Vogtland, Vogtlandská 

panoramatická cesta, Hornolužická horská stezka a Malířská stezka v Saském Švýcarsku, a 

dále také pro cyklisty mimo jiné na stezce „Stoneman Road“ v Krušných horách, Labská 

cyklostezka (Elberadweg), Muzikantská cyklostezka ve Vogtlandu (Musikantenradweg), a 

dále cyklostezka kolem nových jezer u Lipska Neuseenland-Radroute a Ovocná cyklostezka 

(Obstland-Radroute) v lipském regionu chtějí Sasové vzbudit ještě větší zájem a generovat 

větší nárůst hostů z Česka.    

V letech 2009 až 2018 se počet přenocování neustále zvyšoval až na 182 procent. Absolutní 

počet se za tuto dobu ztrojnásobil. „Pokud jde o deset hlavních zahraničních zdrojových trhů 

na celém světě, které zpracovala společnost Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen, má 

Česká republika nejsilnější růst za Polskem a Čínou,“ uvedla Veronika Hieblová. V roce 2018 

mělo Sasko 114 904 přenocování hostů z České republiky. V porovnání s loňským rokem to 

odpovídá navýšení o 25,2 procent. Pozitivní vývoj pokračoval i v roce 2019. Od ledna do 

listopadu napočítalo Sasko téměř 54 000 hostů přijíždějících z České republiky, čímž bylo 

v porovnání se stejným obdobím loňského roku dosaženo nárůstu o 8,5 procent. Počty 



noclehů českých hostů se tak poprvé dostaly na šesté místo saské statistiky ubytování 

zahraničních hostů, a to hned za Polskem, Nizozemím, Rakouskem, Švýcarskem a USA. 

Průměrná doba ubytování jsou 2 dny.      
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