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Úleva po otevření hranic 
 

Politickým představitelům na území Euregia Egrensis se v polovině června v souvislosti s aktuálními 

nízkými hodnotami incidence a souvisejícími kroky k otevření hranic mezi Německem a Českou 

republikou velmi ulevilo. Místní politici z Bavorska, Čech, ale i Saska a Durynska se na online zasedání 

společného prezídia vyjádřili optimisticky v souvislosti se situací, která se i nadále pomalu uklidňuje.  
 

Starosta Chodova Patrik Pizinger, radní Karlovarského kraje a současný společný prezident celého 

Euregia vyjádřil přesvědčení, že bychom se mohli v blízké budoucnosti opět setkávat osobně. 

Proočkovanost v České republice se také neustále zvyšuje. 
 

Na tom, že je nutné opět vše dostihnout, například v lázeňství a dalších turistických zařízeních v 

regionu, velmi záleží zejména zemskému radovi okresu Vogtlandkreis a prezidentovi sasko-

durynského pracovního sdružení Rolfu Keilovi. 
 

Zemský rada durynského okresu Saale-Orla, Thomas Fügmann, zdůraznil, že po více než roce velkého 

napětí je nyní v přeshraničních vztazích avizován optimismus do budoucna. Znovu připomněl dobrou 

spolupráci mezi německými a českými orgány v uplynulých měsících. 

 

Euregio Egrensis aktivně 

 

Bezprostředně před Svatodušními svátky byly naplánovány dvě větší akce Euregia, které na sebe 

navazovaly a obě probíhaly formou videokonferencí nebo internetových seminářů. 

 

Představení Rozvojové studie 
 

Ve čtvrtek 20. května byla v rámci online akce představena nová Rozvojová studie pro česko-

bavorskou část Euregia Egrensis. Témata, kterými se zabývá, sahají od cestovního ruchu, životního 

prostředí a změny klimatu, hospodářského rozvoje a vzdělávání až po spolupráci mezi orgány 

veřejné správy a kvalitu regionálních lokalit. Z tohoto katalogu lze nyní odvodit přeshraniční aktivity 

a projektové konstelace pro přípravu na nadcházející období financování z programu INTERREG. Za 

tímto účelem mají být zřízeny přeshraniční tematické pracovní skupiny, které byly na akci 

představeny. Akce se setkala s velkým zájmem a sledovalo ji více než 80 posluchačů z nejrůznějších 

oborů z Bavorska a České republiky, stejně jako zástupci ministerstev z Mnichova a Prahy a krajských 

vlád a krajských úřadů na obou stranách hranice. 
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Po přivítání prezidentem bavorského pracovního sdružení Euregio Egrensis, zemským radou 

Peterem Berekem, vysvětlil jednatel Harald Ehm a jeho kolega z pracovního sdružení Euregio 

Egrensis Čechy, Lubomír Kovář, hlavní obsah Rozvojové studie. Poté představila Magdalena Becher, 

pracovnice bavorského pracovního sdružení, naplánované pracovní skupiny: Hospodářství a 

infrastruktura, Zdravotnictví a sociální věci, Životní prostředí a příroda, Cestovní ruch a kultura, a 

dále Vzdělávání a jazyky. 

 

Výroční konference 
 

Výroční konference tří pracovních sdružení Euregia Egrensis se letos konala poprvé online. K 

webovému semináři, který moderoval jednatel bavorského pracovního sdružení Euregia Egrensis 

Harald Ehm, se 21. května připojilo více než 80 hostů, aby se dozvěděli, čím se pracovní sdružení v 

roce 2020 a v první polovině roku 2021 zabývala. 
 

Společný prezident Euregia Egrensis a starosta města Chodov, Patrik Pizinger, na úvod zdůraznil, že 

Euregio svým členům i krajům za 13 měsíců pandemie dokázalo, že dobrá spolupráce nefunguje jen 

na výsluní, ale Euregio dokazuje svůj význam a opodstatnění zejména v krizových obdobích. 

Následovaly zprávy tří pracovních sdružení Euregia. Za pracovní sdružení Sasko/Durynsko vystoupil 

Dr. Uwe Drechsel, zástupce zemského rady okresu Vogtlandkreis, který zastupoval zemského radu 

Rolfa Keila, prezidenta pracovního sdružení Euregio Egrensis Sasko/Durynsko, a vysvětlil, že v 

uplynulém roce se všichni společně naučili mnoho nového. Naštěstí se podařilo zajistit financování 

projektů, jejichž realizace byla v důsledku pandemie nejistá, a projekty "Kulturweg der Vögte" 

(Kulturní cesta fojtů) a Letní tábor mládeže mohly být i přes omezení realizovány. Pracovní skupina 

Sasko/Durynsko navíc úspěšně požádala o to, aby se stala kontaktním místem Europe Direct, tedy 

informační kanceláří Zastoupení Evropské komise v Německu. 
 

Za české pracovní sdružení prezident a starosta obce Halže František Čurka vysvětlil, že po změnách 

v prezídiu v roce 2019 bylo možné bezproblémové pokračování práce. Rok 2020 přinesl mnoho 

zkušeností a kompetencí v tom, že dobrá spolupráce mohla pokračovat v digitální podobě. V oblasti 

cestovního ruchu byla vydána přepracovaná verze "Turistických superlativů". Peter Berek, zemský 

rada okresu Wunsiedel a prezident bavorského pracovního sdružení Euregio Egrensis, ve svém 

prohlášení rovněž zdůraznil, jak cenným se Euregio ukázalo být, zejména během pandemie. Z 

bavorského pohledu byl uplynulý rok v Euregiu poznamenán koronavirovou pandemií. Dále 

proběhla volba nových členů do prezídia a byla předložena Rozvojová studie o budoucím směřování 

jeho česko-bavorské části. 
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Cyklistická túra ve znamení přátelství 
 

Cyklopřátelé se setkávají s cyklopřáteli – přeshraničně. Europabrücke (Evropský most) přes potok 

Mähringsbach u Rehau byl zastávkou na společné túře, jejímž hlavním cílem bylo oživení česko-

německého přátelství po dlouhém 

období toužebného očekávání. Místní 

politici z Bavorska, Saska a České 

republiky, zástupci Euregia Egrensis a v 

čele německý velvyslanec v Praze Dr. 

Christoph Israng (2. zprava) se vydali na 

kolech do oblasti trojstátí.  
 

Mezi účastníky byli bývalý český ministr 

zahraničí, starostové z Aše a Rehau, 

zástupce zemského rady z Wunsiedelu, 

společný prezident Euregia Egrensis, zástupci vlády Horních Franků a Česko-německého fondu 

budoucnosti a další příznivci česko-německé spolupráce. 
 

Toto působivé setkání zorganizoval tým Společnosti pro bavorsko-české týdny přátelství Selb-Asch 

2023. 

 

Online-akce „Rané vzdělávání v jazyce sousedů v mateřských školách v Bavorsku a 

Čechách“ 
 

Pracovní sdružení Euregia Egrensis v Bavorsku a Čechách pozvala v květnu na informační a 

výměnnou akci v online formátu. Pod názvem "Rané vzdělávání v jazyce sousedů v mateřských 

školách v Bavorsku a České republice" byla prvním bodem programu přednáška Prof. Dr. Jeanette 

Roos (Pedagogická univerzita v Heidelbergu) na téma "Vícejazyčnost v mateřských školách". 

Ukázala, jak přirozená je vícejazyčnost a jaké možnosti se díky ní otevírají, zejména v pohraničí.  
 

Pavlína Kellerová, jazyková animátorka euroregionální německo-české sítě mateřských škol v 

Euregiu Egrensis Sasko/Durynsko, pak působivě předvedla, že jazykovou animaci lze provádět i 

online. Animovala účastníky před obrazovkami a promítala obrázky a videa svých online jazykových 

animací v mateřských školách z období několika posledních měsíců. Pracovníci Euregia informovali 

účastníky o možnostech iniciace a financování německo-českých projektů. Poté měli účastníci 

možnost vyměnit si názory na interaktivní platformě. Akce byla určena vedoucím a pedagogům 

mateřských škol, zřizovatelům a zainteresovaným rodičům na německé i české straně. 

Foto: Florian Miedl 
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Přehled čerpání FMP / DF 

 

CÍL EÚS ČR – Sasko 
 

Fond malých projektů (FMP) 

vyhlášen 28. 01. 2016 
 

Alokace: 1 226 139,02 € 

Od vyhlášení tohoto fondu bylo celkem schváleno projektů: 127 

za celkem: 1 413 648,78 € 

vratky do alokace: 244 448,68 € 

proplaceno: 768 774,91 € za 83 projektů 

V alokaci zbývá: 56 938,92 € (pro příští jednání Lokálního řídícího výboru /16. 09. 2021/ je podán 

jeden český projekt za 4 455,68 €) 

 

 

 

CÍL EÚS ČR – Bavorsko 
 

Dispoziční fond (DF) 

vyhlášen 27. 04. 2016 
 

Alokace: 1 549 042,- € 

Od vyhlášení tohoto fondu bylo celkem schváleno projektů: 126 

za celkem: 1 810 691,12 € 

vratky do alokace: 322 639,65 € 

proplaceno: 1 163 218,85 € za 99 projektů 

V alokaci zbývá: 60 990,53 €  

 

 

 

 

Stav k 20. 08. 2021. 
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Zajímavosti z česko-německého příhraničí 

 

Landart-festival 
 

(DTPA/MT) Praha: Český spolek DoKrajin a spolek Lichtfabrik z Annabergu-Buchholzu oživují v rámci 

Landart-festivalu pro širokou veřejnost zaniklou pohraniční obec Königsmühle u Loučné v Krušných 

horách. Bývalou obec dnes připomínají jen ruiny šesti domů. O území se celoročně starají němečtí a 

čeští dobrovolníci a díky jejich úsilí se stává stále oblíbenějším cílem výletů. 
 

Součástí letošního 10. ročníku festivalu byly kromě akcí pro děti, koncertů, prezentací umělců 

Landartu, přednášek a workshopů také diskuse o česko-německých vztazích. Kromě toho byly 

představeny dvě knihy o historii tohoto místa. Před samotným festivalem se jako vždy uskutečnil 

týdenní německo-český pracovní tábor pro dobrovolníky. 

 

Aplikace „Lebendiges Erzgtebirge“ 
 

(DTPA/MT) Annaberg-Buchholz: Nová aplikace "Lebendiges Erzgebirge" (Živé Krušnohoří) vás nyní 

zve na česko-německou cestu do minulosti a oživuje historii. Odpovědní redaktoři Petr Mikšíček a 

Philipp Nosák se těší z aplikace, jejíž vývoj trval téměř dva roky. V rozhovoru zmiňují, že vytvořili 

něco nadčasového a jde o aplikaci s přidanou hodnotou, která předběhla svou dobu o mnoho let. 
 

Na uživatele a hosty čeká celkem 40 vizualizací ze sedmi historických míst českého a saského 

Krušnohoří. Zastoupeny jsou Abertamy, Boží Dar, Jáchymov, Loučná pod Klínovcem, Ostrov, 

Breitenbrunn a Annaberg-Buchholz. 

 

Hraniční spojení 
 

(MT) Chemnitz/Krušné hory: V červenci byla zahájena sezónní železniční doprava Cranzahl - Vejprty 

- Chomutov. Také letos nabízí státní dráhy přeshraniční spojení o víkendech a svátcích. Odkaz na 

jízdní řád: https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1755049 
 

Příhraniční Marienberg bude s českým městem Chomutov opět přímo spojovat autobusová linka č. 

588. Trasa vede přes hřeben Krušných hor a musela být přerušena kvůli koronavirové pandemii. 

Tuto turistickou nabídku spustily VMS (Účelové sdružení dopravní svaz Střední Sasko) společně s 

Ústeckým krajem v létě 2020. 

 

https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1755049
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Film o projektu GECON 
 

Kooperační projekt „GECON – Geologická kooperační příhraniční síť“ již možná znáte díky vtipným 

zápiskům z Deníku projektového manažera, který je zveřejněn na webových stránkách. Na závěr 

projektu, který skončil v listopadu 2020, natočili kooperační partneři film o výsledcích projektu. 

Zhruba desetiminutové video s názvem „GECON | Geologické bohatství česko-saského příhraničí“ 

názorně informuje o projektu, intenzivním síťování a zaujme svým nadšením pro geologii. 

Přejeme Vám hodně zábavy při jeho zhlédnutí! 

 

Nový evropský rozpočet pro projekty spolupráce 
 

V uplynulých měsících se intenzivně vyjednávalo o rozpočtu. Nyní je znám konečný rozpočet z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR): 
  

Pro Program spolupráce Česko – Sasko je na dotační období 2021–2027 k dispozici celkem  

152 364 000 EUR z prostředků EFRR. Rozpočet je tak téměř stejný jako v posledním dotačním období 

(157 967 067 EUR). 
  

V novém dotačním období je možné na podporu projektů spolupráce využít 141 698 520 EUR. 
  

Na technickou realizaci Programu spolupráce (tzv. Technickou pomoc) je k dispozici cca 10 665 480 

EUR z prostředků EFRR. 
  

Nové dotační období nabízí opět možnost realizovat inovativní projekty spolupráce v programovém 

území. Dle aktuálního stavu programování bude možné konzultovat projektové záměry od 1. 

čtvrtletí 2022. O podrobnostech budeme včas informovat na našich webových stránkách a 

prostřednictvím newsletteru. 

 

71. ročník Sudetoněmeckých dní se vydařil 
 

Již 71. ročník Sudetoněmeckých dní se uskutečnil 16. - 18. července 2021 v Mnichově. Proběhl 

slavnostní ceremoniál s projevy mluvčího národnostní skupiny Bernda Posselta a bavorského 

premiéra Dr. Markuse Södera. Bývalému českému ministru kultury Danielu Hermanovi byla udělena 

Evropská cena Karla Velikého. 

 

 

 

 

https://www.sn-cz2020.eu/cz/projekte/tagebuch/index.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=L-LyIc2yi24
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Dialekty 
 

"Heimat im Ohr - Mundart im Netz" je projekt paní Angely Zumstein ze spolku Heimatpflegerin der 

Sudetendeutschen (Vlastivědný spolek k zachování tradic a zvyků sudetských Němců). Lidé hovořící 

dialekty ze sudetoněmeckých oblastí prezentují příběhy, zvyky, básně a pověsti za využití dialektu 

své vlasti. Odkaz na nahrávky dialektu: Odkaz na záznam našeho dialektu.  

 

Česko-německý fond budoucnosti 
 

Na německé edici festivalu United Islands se 26. června 2021 představily česko-německé ekologické 

projekty. Aktuální mimořádná výzva Česko-německého fondu budoucnosti “Budoucnost je teď – 

jednejme udržitelně” se setkala s velkým ohlasem u řady českých i německých organizací. Desítka z 

nich představila své společné “zelené” aktivity v sobotu 26. června v centru Prahy na německé edici 

festivalu United Islands. 
 

“Podpora společných česko-německých projektů věnujících se často originálním způsobem ekologii 

pro nás byla důležitá už v loňském roce, kdy jsme toto téma vyhlásili. A byla to trefa do černého! 

Tento mimořádný program se zařadil mezi naše nejúspěšnější mimořádné výzvy vůbec a skvělá 

zpráva pro všechny je, že jsme rozhodli jej prodloužit i do roku 2021,” uvádí Jacob Venuss z Česko-

německého fondu budoucnosti.   
 

V roce 2020 Fond budoucnosti podpořil téměř stovku projektů v této oblasti. Jejich záběr je skutečně 

pestrý: jedná se o projekty ekologické výchovy a vzdělávání, umělecké performance, které závažnost 

tématu představují veřejnosti kreativními formami, a také ryzí odbornou spolupráci mezi českými a 

německými subjekty.  
 

Fond budoucnosti připravil mimořádný program Re-Start II, v jehož rámci lze ve zrychleném řízení 

podpořit česko-německé projekty realizované do konce roku 2021 až do výše 100 000 Kč (70 %).  

Bližší informace o možné podpoře najdete zde. Re-Start II [Česko-německý fond budoucnosti] (fb.cz) 

 

Cena Stavitel mostů oceňuje přeshraniční aktivitu 
 

Bbkult.net: Spolek Bavaria Bohemia e.V. vyznamenal 23. června již po čtrnácté osobnosti, 

organizace, iniciativy a partnerské projekty cenou "Brückenbauer | Stavitel mostů". 
 

Za rok 2020 byl oceněn jeden čestný laureát, tři osobnosti a jedno partnerství škol. Za rok 2021 byla 

udělena pouze jedna zvláštní cena – ta však byla určena velmi početné skupině osob. Ve své 

slavnostní řeči ocenil německý velvyslanec v České republice, Dr. Christoph Israng, laureátky a 

https://www.youtube.com/watch?v=03paTg9a-Es&list=PLss1Z0-WGZtgUDMzhrvGaIEUfWMy1sgOO
https://fb.cz/udalosti/re-start-ii
https://fb.cz/udalosti/re-start-ii
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laureáty za jejich přeshraniční aktivitu a Centrum Bavaria Bohemia jako kulturní točnu mezi 

Plzeňským krajem a Horní Falcí i mezi Českou republikou a Bavorskem. Poprvé byla celá akce vysílána 

živě, protože se jí kvůli pandemii mohl zúčastnit jen malý počet lidí. 
 

Udílení cen se konalo v rámci projektu Kultura bez hranic – Setkávání Čechy-Bavorsko 2021, který je 

podporován Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB) a okresem Schwandorf.  
 

Dr. Christoph Israng, odstupující německý velvyslanec v České republice, ve svém slavnostním 

projevu zdůraznil enormní napětí, kterému byly česko-německé vztahy během pandemie vystaveny. 

„Můžeme být hrdí na to, že se nám za posledních 30 let podařilo vybudovat mosty, které jsou odolné 

i v těžkých dobách,“ zdůraznil s odkazem na společné překonání krize.  
 

Cena „Brückenbauer | Stavitel mostů“, která byla poprvé udílena v roce 2007, oceňuje neúnavné 

nasazení občanů a institucí převážně v rámci čestného úřadu v oblasti porozumění mezi sousedními 

regiony České republiky a Bavorska. 

 

Tipy na výlet 

 

Rozhledna na Blatenském vrchu 
 

Na rozhlednu se můžete vydat pěšky z náměstí v Horní Blatné po červené trase po Cestě Antona 

Günthera božídarského rodáka. Z náměstí jsou to na rozhlednu necelé dva kilometry.  
 

Pro cyklisty je kvůli terénu vhodnější zvolit značenou 

cyklotrasu Euregio Egrensis (z náměstí v Horní Blatné 

směr na Ryžovnu) a na rozcestí Pod Blatenským 

vrchem doprava přímo na Blatenský vrch, kde 

v nadmořské výšce 1043 m rozhledna stojí.  
 

Rozhledna je 21 metrů vysoká a byla vybudována 

v roce 1913 hornoblatenskou jednotou. Rozhledna 

byla původně pojmenována jako „Zitina vyhlídka“ 

podle poslední rakouské císařovny Zity Bourbunsko 

Parmské a stála u ní i turistická ubytovna a hotel, který 

byl ve druhé polovině 20. století zbourán. Ke komplexu 

patřila i studna, která je zasypána sutí ze zbořeniště. 

Foto autor 
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Při příznivém počasí je 

z rozhledny krásný výhled na 

vrcholy Krušných hor. 

Blatenský vrch je protkán 

velkým množstvím turistických 

tras a stezek a je jedním z devíti 

vrcholů na 160 km dlouhé trase 

Stoneman Miriquidi. 
 

Odkaz na historické fotografie 

rozhledny 
 

Odkaz na rozhlednu na 

mapách.cz 

 

Vlčí jámy a Ledová jeskyně 
 

Cestou na rozhlednu na Blatenském vrchu po červené trase stojí určitě za návštěvu přírodní památka 

Vlčí jámy. Předmětem ochrany jsou 

středověké dobývky cínových rud, 

existence jeskynního ledu a výskyt kriticky 

ohrožených druhů mechů a živočichů. 

Přírodní památka se skládá z Vlčí a Ledové 

jámy, které se říká také Ledová jeskyně.  

 

Foto autor 

Foto autor 

https://www.horni-blatna.cz/e_download.php?file=data/editor/17cs_3.pdf&original=Blatensk%C3%BD%20vrch.pdf
https://www.horni-blatna.cz/e_download.php?file=data/editor/17cs_3.pdf&original=Blatensk%C3%BD%20vrch.pdf
https://mapy.cz/zakladni?x=12.7816446&y=50.4002361&z=17&source=base&id=1716373
https://mapy.cz/zakladni?x=12.7816446&y=50.4002361&z=17&source=base&id=1716373
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Památka je pozůstatkem po dolování rud komorovým způsobem, který vytvořil propadlinu. Klima je 

zde takové, že led a sníh neroztával po celý rok. 

Vlivem odlesnění okolí a z důvodu nelegálního 

odtěžení sněhu v roce 2005 byl proces tvorby 

ledu narušen. Jeskynní led vymizel i z důvodu 

velkého sucha v letech 2017-2019. Do ledové 

jámy vede kamenné schodiště, které je 

opatřeno zábradlím. V prostorách jámy budete 

při bedlivém pozorování odměněni i 

fosforeskujícím mechem. Jedná se o ferorilní 

mech Měďovku Mielichhoferovu. Vlčí jámy jsou 

jedinou lokalitou v České republice, kde se 

tento mech vyskytuje. Byl zde objeven v roce 

1997 na vlhké skále. 

 

 

 

 

Foto autor 
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Vavřincova lavička 
 

Vlčí jámy nejsou jedinou zajímavostí na turistické trase vedoucí na Blatenský vrch. K pobavení či 

odpočinku zde slouží 2,8 vysoká Vavřincova lavička. Červená lavička zde stojí od roku 2018 a za 

nápadem a umístěním stojí členové spolku Vavřinec. 

 

 

Přehradní nádrž Carlsfeld 
 

V saské části Krušných hor dva kilometry od česko-německé hranice se nachází nejvýše položená 

vodní nádrž v Sasku, která je 

zároveň nejvýše položenou 

údolní přehradou na pitnou 

vodu v Německu. Leží u obce 

Carslfeld a je také nazývána 

podle malé osady, která byla 

výstavbou zaplavena. Přehrada 

byla vystavena v letech 1926 až 

1929 a slouží k zásobování 

pitnou vodou a k ochraně před 

povodněmi. Koruna zdi leží ve 

výšce 905 metrů nad mořem a je 

ji možné přejít v každém ročním období. Kolem přehrady vede stezka pro turisty a cyklisty a v zimě 

i pro lyžaře. 
 

Foto autor 

Foto autor 
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Nejkrásnější cesta k přehradě vede přes město Přebuz kolem Přírodní památky Přebuzské vřesoviště 

a skrz Národní přírodní rezervaci Rolavská vrchoviště. Cesta vede jen pár stovek metrů od pramene 

řeky Rolavy na jedné straně a na druhé od rašeliniště Velké Jeřábí jezero. Z Přebuzi je to k přehradě 

osm kilometrů a je to ideální cíl pro celodenní pěší výlet krásnou krajinou.  

 

Pro cyklisty je přehrada ideálním středním bodem delšího okruhu. Z páteřní cyklostezky Ohře je to 

do Přebuzi nejblíže z Karlových Varů (přibližně 40 km) a nejdále ze Slapan (přibližně 60 km). Cyklisté 

mohou využít i vlakové dopravy a k přehradě se vydat z Kraslic, Nových Hamrů či ze saského 

Johanngeorgenstadtu.  

 

Odkaz na umístění: mapy.cz 

 

 

 

 

 

Foto autor 

Foto autor 

https://mapy.cz/turisticka?x=12.5971730&y=50.4200077&z=15&q=talsperre%20carlsfeld&source=osm&id=96121330
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Kontaktní informace 
Kontakty:   www.euregio-egrensis.cz 

 

Ing. Lubomír Kovář  GSM: +420 603 516 159 

jednatel   e-mail: lubomir.kovar@euregio-egrensis.cz 

 

Ing. Olga Křížová   GSM: +420 605 282 898 

projektová manažerka e-mail: olga.krizova@euregio-egrensis.cz 

 

Ing. Roman Stratil  GSM: +420 605 243 412 

finanční manažer  e-mail: roman.stratil@euregio-egrensis.cz 

 

www.euregio-egrensis.cz 

Partner sdružení  

 


