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VOGTLANDSKÝ HUDEBNÍ KOUT

Markneukirchen,
Klingenthal a Erlbach

Vogtlandský hudební kout se celosvětově považuje za region, kde se usa-

dilo nejvíce výrobců hudebních nástrojů (109 dílen), a současně je už 

zhruba 350 let německým střediskem výroby orchestrálních hudebních 

nástrojů. Nachází se zde jedinečná sbírka s více než 3.100 hudebními ná-

stroji z celého světa, unikáty, vzácnostmi a kuriozitami.

www.museum-markneukirchen.de

NĚMECKÁ EXPOZICE LETŮ DO VESMÍRU

Morgenröthe-Rautenkranz

V této jedinečné expozici na území Německa jsou umístěny četné originál-

ní obleky pro lety do vesmíru, výzkumné přístroje a exponáty kosmonautů 

a astronautů, např. tréninkový modul základního bloku kosmické stanice 

MIR. Cílem je přiblížit široké veřejnosti přínos vesmírného výzkumu pro 

lidstvo. Navíc se zde prezentují dokumentární materiály, mj. z letu prvního 

Němce ve vesmíru, Dr. Sigmunda Jähna, narozeného v Morgenröthe-Rau-

tenkranz. Tato ojedinělá a celoročně přístupná výstava nabízí i mimořádné 

tematické okruhy, týkající se letů do vesmíru, jejichž náplň se každoročně 

mění.

www.deutsche-raumfahrtausstellung.de 

MOST GÖLTZSCHTALBRÜCKE

Mezi městy 

Mylau a Netzschkau

Čtyřpatrový most, klenoucí se nad údolím řeky Göltzsch 

v délce 574 metrů a sestávající z 26 milionů cihel, je největším 

cihlovým mostem na světě. Postaven byl v letech 1846-1851 

v průběhu budování Sasko-bavorské železnice na trase z Lip-

ska přes Plavno a Hof až do Norimberka. 

www.goeltzschtalbruecke.info
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SASKÉ STÁTNÍ LÁZNĚ S NEJSILNĚJŠÍMI
RADONOVÝMI VÝVĚRY

Bad Elster / Bad Brambach

Léčebné lázně Bad Elster a Bad Brambach s nejsilnějšími radonovými vývě-

ry na světě tvoří dohromady středisko wellness, léčení, kultury a sportu a jsou díky své více než stopadesátileté 

lázeňské tradici středem vogtlandského lázeňského regionu. S vyhraněným smyslem pro detailní řešení zde 

vznikla exkluzivní zařízení pro relaxaci ve vodě. Z velkého množství tradičních lázeňských procedur jsou na 

předních místech procedury využívající přírodní léčebné prostředky – rašelinu a minerální vody. Saské státní 

lázně získaly jako první za jimi nabízené programy pečetě jakosti „Wellness v lázních“ a „Prevence v lázních“, 

udělované Německým spolkem léčebných lázní.

www.saechsische-staatsbaeder.de

VOGTLAND ARENA

Klingenthal

Vogtland Arena je od roku 2006 díky úspěšným závodům světového po-

háru ve skocích na lyžích a v severské kombinaci považována za symbol 

tradice zimních sportů ve Vogtlandsku a v Klingenthalu. K vrcholným 

atrakcím pro návštěvníky a turisty patří moderní kolejový systém dopra-

vy ke skokanské věži a skleněný výtah ke skokanskému můstku, který je 

vyveze až do zdánlivě „vznášejícího se“ vyhlídkového modulu. Německo-

české středisko zimních sportů je celoročně otevřené a vybavené nejmodernějším obřím skokanským můstkem 

Evropy.

www.vogtland-arena.de

PŘÍRODNÍ PARK KRUŠNÉ HORY/
VOGTLANDSKO

Krušné hory/Vogtlandsko

Tento přírodní park o délce 120 kilo-

metrů se rozprostírá ve vyšších polo-

hách Vogtlandska a Krušných hor na 

jihovýchodě Německa podél státní 

hranice s Českou republikou a je nej-

delším přírodním parkem Německa.

www.naturpark-erzgebirge-vogtland.de

d roku 2006 dík
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MUZEUM KRAJEK 
V PLAVNĚ

Plavno (Plauen)

Nejstarší a svého druhu ojedinělé Muzeum 

krajek v Německu s exponátem největší vy-

šívané pokrývky na světě dokumentuje his-

torický vývoj průmyslu krajkářství a výšiv-

kářství ve Vogtlandsku až do dnešní doby. 

Plavno bylo již v 15. a 16. století střediskem 

soukenického řemesla a tkalců bavlněných 

tkanin. Od svého otevření v roce 1984 pre-

zentuje střídavě výrobky jedinečného textil-

ního odvětví a názorně přibližuje jejich historickou proměnu ve výrobě a formě.

www.plauen.de/spitzenmuseum

TOPASOVÉ SKALISKO SCHNECKENSTEIN

Tannenbergsthal/
Schneckenstein

Tato malá topasová skála, ležící v místní 

části Schneckenstein, obsahuje žluté polod-

rahokamy a je jediná svého druhu na severní 

polokouli. Druhá se nachází na opačné stra-

ně zeměkoule, v Tasmánii.

www.schneckenstein.de
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RADONOVÉ LÁZNĚ 
S NEJSILNĚJŠÍMI 
RADONOVÝMI VODAMI

Schlema

V roce 1910 byly ve Schlema objeveny dosud nej-

vydatnější radonové prameny na světě a následně 

rozpoznány jejich léčivé účinky, plynoucí ze speci-

fi ckých vlastností těchto pramenů. Nachází se zde 

650 m2 vodní plochy, rozdělené do několika bazé-

nů, mj. i vnější bazén s mořskou solí, různé atrakce 

typu wellness nebo rozsáhlý komplex sauny s vněj-

ším bazénem. V nabídce jsou také ambulantní léčebné koupele, zdravotní prohlídky a ozdravná dovolená. V lá-

zeňském domě, kde se aplikují léčebné procedury, se vedle normální vody a solanky používají voda a vzduch, 

nasycené radonem.

www.kur-schlema.de

NEJVĚTŠÍ CÍNOVÉ KOMORY EVROPY 
V NÁVŠTĚVNICKÉ ŠTOLE V PÖHLA

Schwarzenberg – část Pöhla

Zdejší důlní dráha, dlouhá 3.000 metrů, vede do návštěvnické štoly 

s největšími cínovými komorami Evropy. Jejich prohlídka zanechá-

vá v návštěvnících jedinečné dojmy. Svou délkou 45 metrů, výškou 

12 metrů a šířkou 10 metrů jsou tyto bloky výmluvným svědectvím 

odborné dovednosti horníků z rudného dolu Pöhla. Cínové komory 

a také ostatní úseky 

veřejnosti přístupné 

štoly skýtají vynikající podmínky pro pořádání různých akcí. 

Návštěvníci si mohou vybrat ze široké nabídky koncertů a ne-

špor nebo se zúčastnit předvánočních oslav posledního fárání 

– hornické směny Mettenschicht. Vynikající akustika umocňuje 

hluboký zážitek a zároveň rozbuší srdce přítomných umělců.

www.zinnkammern.de

e do návštěvnick
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