Stadt Annaberg-Buchholz

Stadt Aue

Stadt Freiberg

Stadt Oelsnitz/Erzgebirge
Die Stadt Oelsnitz/Erzgebirge liegt am Fuße des Sächsischen
Erzgebirges, mittig zwischen Chemnitz und Zwickau. Eine
nachhaltige Prägung erfuhr die Stadt durch die 127-jährige
Bergbauzeit. Bis 1971 wurden hier über 142 Tonnen Steinkohle gefördert. In den Jahren danach wurde der Bergbau
wegen Erschöpfung der Lagerstätten eingestellt.

„Leipzig – die Beste, Freiberg – die Größte, Annaberg –
die Liebste.“

Der ehemalige Kaiserin-Augusta-Schacht ist zu einem sehenswerten Bergbaumuseum umgestaltet worden und beinhaltet
auf 4.600 m² Innen- und 8.500 m² Außenfläche viele original
erhaltene Zeugen aus der Bergbauepoche.

Die Stadt hat ihre traditionsreiche Geschichte den einzigartigen
Silbererzvorkommen zu verdanken, die den Grundstein zu den
noch heute wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt legten:
u.a. die St. Annenkirche, die Bergkirche St. Marien, das Erzgebirgsmuseum mit Silberbergwerk „Im Gößner“ (Foto), die
Besucherbergwerke Markus-Röhling-Stolln und Dorotheastolln, das Adam-Ries-Haus und der Frohnauer Hammer.

Bildquelle: Stadt Aue

Auf der Spur des Silbers, dessen eher zufälliger Fund vor mehr
als 800 Jahren zur schnellen Entstehung und Blüte der heutigen Universitätsstadt führte und dem sächsische Herrscher
legendären Reichtum verdanken, kann in Freiberg vielerorts
gewandelt werden: in Sachsens ältestem und bedeutendstem
Silberbergwerk, im Museum oder Schloss Freudenstein mit der
weltweit schönsten Mineraliensammlung und dem Sächsischen Bergarchiv. Freiberg ist zudem Sitz der TU Bergakademie,
die als Ressourcenuniversität symbolisch für Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft steht.
2012 begeht die Universitätsstadt ein besonderes Jubiläum:
„850 Jahre Freiberg“ wird dann ein ganzes Jahr lang gefeiert und
im September kehrt der Tag der Sachsen mit seiner 21. Auflage
an seinen Ursprung zurück. Mitzufeiern wird hiermit herzlich
eingeladen.

Die Stadt Aue ist das Wirtschafts-, Kultur- und Verkehrszentrum
des Westerzgebirges und wurde in der Vergangenheit stark
durch den Bergbau geprägt. Ende des 17. Jh. wurde im
heutigen Stadtgebiet Eisenerzbergbau betrieben und 1698
stießen Bergleute auf eine große Kuppel aus verwittertem
Granit (Kaolin). Der Alchemist Johann Friedrich Böttger
stellte die hervorragende Eignung des Auer Kaolins zur
Porzellanherstellung fest, woraufhin die „Weiße Erde“ aus Aue
eine besondere Rolle bei der Herstellung des weltberühmten
Meißner Porzellans spielte.
Aufbauend auf der Bergbautradition entwickelte sich Aue
zu einer bekannten Industriestadt. Auch heute sind noch
zahlreiche Zeitzeugnisse der Bergbau- und Industriegeschichte
erhalten und touristisch nutzbar. Sehenswürdigkeiten sind
u.a. die weiße Erdenzeche (Huthaus), der Bergbaulehrpfad
am Heidelsberg, der Vestenburger Stolln, der Floßgraben, das
Museum der Stadt Aue und der Tiergarten „Zoo der Minis“.

Město Aue
Město Aue, které je hospodářským, kulturním a dopravním centrem západních Krušných hor, bylo v minulosti silně ovlivněno
těžbou. Koncem 17. století se v dnešní městské části těžila
železná ruda, roku 1698 narazili horníci na hoře Heidelberg
na velké kupole zvětralé žuly (kaolín). Alchymista Johann Friedrich Böttger zjistil, že kaolín je vynikající surovinou pro výrobu porcelánu. Tento „bílý prášek“ z Aue hrál jedinečnou roli
při výrobě světoznámého Míšeňského porcelánu.
Na základě hornické tradice se z Aue stalo známé průmyslové
město. Dokonce i dnes zde najdeme mnohá svěděctví
po těžebním průmyslu, která jsou navštěvována turisty.
Mezi zajímavosti města se řadí např. důl Weiße Erdenzeche,
hornická naučná stezka na hoře Heidelsberg, štola Vestenburger, technická památka Floßgraben – plavební příkop, městské
muzeum, zologická zahrada „malých zvířat“.
www.aue.de
Tel.: +49 37 71 28 11 25, Fax: +49 37 71 28 12 34
Stadtinformation@aue.de

Herzstück ist die liegende Zwillingsdampffördermaschine aus
dem Jahr 1923, die heute noch zu Demonstrationszwecken
betrieben wird.
Einen Überblick über die durch den Bergbau geprägte Landschaft ermöglicht der 36 m hohe und in Stahlfachwerkbauweise errichtete Glückauf Turm auf der Abraumhalde des
Deutschlandschachtes, einem ehemaligen Steinkohle-Bergwerk.

Město Oelsnitz/Krušné hory

Bildquelle: Stadtverwaltung Freiberg / PS

Město Freiberg
Po stopách stříbra, které zde bylo nalezeno před více než 800 lety
víceméně náhodou a vedlo k rychlému vzniku a rozkvětu
dnešního univerzitního města a kterému saští vládci vděčí
za legendární bohatství, se ve Freibergu můžete vydat na mnohá
místa. Podívat se můžete do nejstaršího a nejvýznamnějšího
stříbrného dolu Saska, do muzea nebo zámku Freudenstein,
ve kterém je vystavena světově nejkrásnější sbírka minerálů
nebo do Saského důlního archivu. Freiberg je sídlem TU báňské,
která symbolicky sjednocuje minulost, přítomnost a budoucnost.
Roku 2012 oslaví univerzitní město významné jubileum: „850 let
Freibergu“. Celý rok se bude slavit a v září bude právě ve Freibergu pořádáno 21. výročí Dne Sasů (velké lidové slavnosti),
čímž se oslavy naplní. Všichni jste na oslavu srdečně zváni.
www.freiberg-service.de, www.freiberg.de
Tel.: +49 37 31 41 951-90, Fax: +49 37 31 41 951-99
info@freiberg-service.de

Oelsnitz leží na úpatí saské části Krušných hor, mezi městy
Chemnitz a Zwickau. Bylo poznamenáno sto let trvající těžební
činností. Až do roku 1971 se zde vytěžilo přes 142 tun kamenného uhlí. V následujících letech
byla těžba z důvodu vyčerpání
ložisek zastavena.
Bývalá šachta císařovny Augusty
byla přetvořena na pozoruhodné hornické muzeum s mnoha
originálními svědectvími z období těžby uhlí. Rozprostírá
se na 4 600 m² vnitřní plochy
a 8 500 m² venkovní plochy.
Nejdůležitějším
exponátem
je dvojitý parní těžební stroj
z roku 1923, který je v provozu a je využíván pro názorné
předvedení.
Z vyhlídkové věže Glückauf,
která je vysoká 36 m a byla
postavena na haldě bývalého
uhelného dolu Deutschlandschacht, budete mít rozhled
na krajinu poznamenanou Bildquelle: Stadt Oelsnitz/Erzgebirge
těžbou uhlí.
www.oelsnitz-erzgeb.de, www.bergbaumuseum-oelsnitz.de
Tel.: +49 3 72 98 380, Fax: +49 3 72 98 38 33
info@oelsnitz-erzgeb.de

Der Stadtgründer, Herzog Georg von Sachsen, fand diese
Worte für seine 1496 gegründete Bergstadt Annaberg, die seit
1945 mit der Nachbarstadt Buchholz vereint ist.

Lassen Sie sich auch einladen in die Manufaktur der Träume
– einem Erlebnismuseum, das die größte Privatsammlung erzgebirgischer Volkskunst beherbergt. Diese im Oktober 2010
neu eröffnete Ausstellung entführt auf eine Reise, die in faszinierenden Inszenierungen die Traditionen des Erzgebirges zum
Leben erweckt.

Město Annaberg-Buchholz
„Leipzig – nejlepší, Freiberg – největší, Annaberg - nejmilejší.“
Tato slova pronesl o svém hornickém městě Annaberg,
založeném v roce 1496, jeho zakladatel vévoda Jiří. Od roku
1945 je Annaberg sloučen se sousedním městem Buchholz.
Za svou bohatou historii vděčí město unikátním nálezům stříbra,
které byly základem dnešních
nejdůležitějších atrakcí města:
kostel sv. Anny, hornický mariánský kostel, krušnohorské
muzeum se stříbrných dolem
„Im Gößner“, doly MarkusRöhling-Stolln a Dorotheastolln, dům Adama Riese a historický hamr ve Frohnau.
Zveme vás k návštěvě Manufaktury snů – zážitkového
muzea, které nabízí soukromou
sbírku jedinečného lidového
umění Krušných hor. Tato nová
výstava byla otevřena v říjnu
2010 a odvede vás na cestu,
která fascinujícími inscenacemi
Bildquelle: Stadt Annaberg-Buchholz
oživuje krušnohorské tradice.
www.annaberg-buchholz.de
Tel.: +49 37 33 19 433, Fax: +49 37 33 50 69 755
tourist-info@annaberg-buchholz.de

Tourismusverband Erzgebirge e.V.
Erlebnisheimat Erzgebirge – auf den Spuren des Silbers
Eine Reise entlang der Sächsisch-Böhmischen SILBERSTRASSE
Alles begann 1168: Das „große
Berggeschrey“ lockte Hauer und
Steiger, Haudegen und Abenteurer in das Mittelgebirge im Süden
Sachsens. Die Erz- und Silberstollen brachten ersten Wohlstand.
Heute reiht die SILBERSTRASSE
die beeindruckenden Zeugnisse
dieser bergmännischen Traditionen
aus acht Jahrhunderten wie an einer Perlenschnur aneinander. Von
Zwickau aus zieht sie sich 230 km
weit auf der gesamten Länge des
Erzgebirges nach Dresden. Dort
kann in der Schatzkammer August
des Starken, dem Grünen Gewölbe, der einstige Silberschatz noch
heute bestaunt werden. Mehr als
30 Museen, zahlreiche SchaubergBildquelle:
werke und über 200 km BergbauTourismusverband Erzgebirge e.V.
lehrpfade entlang der Erlebnisroute lassen das Brauchtum und die Kultur der Bergleute nirgendwo
sonst so lebendig werden. Mächtige spätgotische Hallenkirchen sind
noch heute das Wahrzeichen der meisten Städte und sie bergen kostbare Kulturzeugnisse.

Sdružení cestovního ruchu Krušné hory
Region plný zážitků – po stopách stříbra
Na cestě podél Sasko-české STŘÍBRNÉ STEZKY
Všechno začalo roku 1168: Velký rozmach hornictví přilákal
horníky, štajgry, ale také dobrodruhy do středohoří na jihu Saska. Rozvoj rudných a stříbrných dolů s sebou přinášel první
prosperitu. Působivé důkazy těchto hornických tradic za období 800 let hornické činnosti jsou jako po sobě jdoucí perly
na pomyslném náhrdelníku Stříbrné stezky.
Stříbrná stezka vede z Zwickau po celé délce Krušných hor
až do Drážďan, její celková délka je 230 km. V pokladnici Augusta
Silného, v muzeu Grünes Gewölbe, mohou návštěvníci obdivovat stříbrné poklady dodnes. Tradice a kultura horníků nikde neožívá tak působivě, jako v expozicích více než 30 muzeí,
četných prohlídkových dolů a více než na 200 km naučných
hornických stezek podél Stříbrné stezky. Mohutné pozdně
gotické halové kostely jsou dodnes symbolem většiny měst
a skrývají vzácná kulturní svědectví.
www.tourismus-erzgebirge.de
Tel.: +49 37 33 18 800-0, Fax: +49 37 33 18 800-20
info@tourismus-erzgebirge.de

Sächsisch-Böhmische
SILBERSTRASSE
Sasko-česká
STŘÍBRNÁ STEZKA

Ziele und Inhalt des Projekts

Cíle a obsah projektu

Gemeinde Bad Schlema (Lead Partner)

Stadt Jáchymov – Joachimsthal

Stadt Ostrov

Ziel des Projektes „Aufbau und Vermarktung der SächsischBöhmischen SILBERSTRASSE“ ist die überregionale Vermarktung der bergbautouristischen Sehenswürdigkeiten auf sächsischer und böhmischer Seite des Erzgebirges. Ausgehend
vom Erz- und Silberbergbau, der über Jahrhunderte hinweg
die ökonomische und kulturlandschaftliche Entwicklung der
Region beiderseits der Grenze prägte, soll das bereits in Sachsen erfolgreich umgesetzte Konzept der SILBERSTRASSE in
Tschechien weiterentwickelt werden. Im Zuge dessen werden
insbesondere die Erhöhung der touristischen Attraktivität und
Wahrnehmbarkeit der Region sowie die Steigerung des Tourismusaufkommens angestrebt. Die Sächsisch-Böhmische SILBERSTRASSE soll dabei als länderübergreifendes touristisches
Marketinginstrument des Erzgebirges und der Region Nordwestböhmen etabliert werden.

Záměrem projektu „Vybudování a uplatnění Sasko-české
STŘÍBRNÉ STEZKY na trhu“ je rozvoj turistických zajímavostí
s hornickou tématikou saské i české strany Krušných hor na trhu
cestovního ruchu. V Sasku již byl vytvořen koncept, který má
být dále rozšířen i na území České republiky. Cílem je zvýšení
atraktivity turistických cílů, zviditelnění regionu a zvýšení
příjmů z cestovního ruchu. Sasko-česká STŘÍBRNÁ STEZKA
má být přeshraničním nástrojem marketingu cestovního ruchu
Krušných hor a regionu Severozápadních Čech. Pod vedením
Sdružení cestovního ruchu Krušné hory (Tourismusverband
Erzgebirge e.V.) se plánuje vytvoření přeshraniční organizační
struktury pro dlouhodobý rozvoj Sasko-české STŘÍBRNÉ
STEZKY.

Der Bergmannsgruß „Glück-Auf“ gehört zum Alltag in Bad
Schlema, dem jüngsten anerkannten Kurort. In den vergangenen
100 Jahren hat die durch den Bergbau geprägte Gemeinde
eine sehr wechselvolle Geschichte durchlebt. Im Zuge der
Revitalisierung und Renaturierung zahlreicher Bergbauanlagen
und Bergbauhalden wurde nach 1990 die Grundlage dafür
geschaffen, dass die Gemeinde 2004 wieder das Prädikat
eines anerkannten Kurortes erhielt. Mit seinen radonhaltigen
Quellen verfügt der Ort über ein natürliches Heilmittel, aus
dem er seine wirtschaftliche und touristische Kraft schöpft.
Sehenswürdigkeiten sind u.a. der Wasserkunststollen
„Markus-Semmler“, das Museum „Uranbergbau“, der Bergbau
und Sanierungspfad (10 km), die Lagerstätten-Sammlung der
Wismut „Schacht 371“ und das Gesundheitsbad „Actinon“.
Zum Blasmusik-Festival „Grenzenzlos“ kommen jedes Jahr am
dritten Septemberwochenende etwa 1.000 Musikanten aus
zwölf Nationen nach Bad Schlema.

Die schöne Kurstadt Jáchymov am Fuße des Erzgebirges – auch
bekannt als das Tor des Erzgebirges – war aufgrund der Silberfunde
im Jahre 1516 die zweitgrößte Stadt in Böhmen. Dank der reichen
Silbervorkommen konnte der Stadtgründer Graf Štěpán Šlik
bereits 1519 mit der Münzprägung beginnen. Der sogenannte
„Joachimsthaler“ gilt als Vorläufer des US-Dollars.
Seit Ende des 19. Jahrhunderts steht die Entwicklung der Stadt
in engem Zusammenhang mit dem Uranbergbau. Vor allem
nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Innenstadt weitgehend
zerstört und ihr Aussehen stark verändert. Erst seit Schließung
der Gruben Anfang der 1960er Jahre kehrte Jáchymov wieder
zu seiner Kurtradition zurück. Vor etwa 100 Jahren wurde hier
das erste Radonheilbad der Welt eröffnet.
Sehenswürdigkeiten sind u.a. das Rathaus, die Kirche St.
Joachim, das Kurbad (Radon), die Grube Eintracht, die Šlik Burg
(Burg Freudenstein) und das Radium Palace (Kurhotel).

Die Stadt Ostrov liegt am Fuße des Erzgebirges zwischen den
westböhmischen Kurorten Karlovy Vary und Jáchymov und
kann auf eine über 800-jährige Geschichte zurückblicken. In
der Altstadt finden sich heute noch architektonische Einflüsse
der Romanik, Gotik, Renaissance und Barock. Die Entwicklung
der Stadt war in den 1950er Jahren von der UranerzFörderung im nahe gelegenen Jáchymov geprägt, was zu einem
Einwohnerzuwachs und zu einer enormen Bautätigkeit im
SORELA-Stil (Traditionalismus) führte.
Mit ihrer Lage ist Ostrov ein optimaler Ort für den Sommer- und
Wintertourismus. Während die Stadt im Winter ein vielfältiges
Sportangebot bereit hält, stehen in den Sommermonaten
ein modernes Freibad, Sport- und Tennisplätze sowie Ausstellungen im Klosterareal, im alten Rathaus oder im Belvedere
zur Verfügung Zu den Sehenswürdigkeiten gehören auch das
Schloss und der Schlosspark, die Kirchen St. Michael, Maria
Treu und St. Jakob, die Pestsäule und das Belvedere.

In Zusammenarbeit sächsischer und böhmischer Kommunen
sowie des Tourismusverbandes Erzgebirge e.V. ist im Rahmen
des Projektes vorgesehen, zweisprachige Marketingmaterialien (z.B. Reiseführer, Flyer, Internetpräsentation, Werbefilm,
Wanderkarten) zur Durchführung und Umsetzung von gemeinsamen länderübergreifenden und zielgruppenorientierten Marketingmaßnahmen zu erarbeiten. Darüber hinaus soll
unter Koordinierung des Tourismusverbandes Erzgebirge e.V.
eine nachhaltige grenzübergreifende Organisationsstruktur zur
langfristigen Entwicklung der Sächsisch-Böhmischen SILBERSTRASSE aufgebaut werden.

SACHSEN

Za účelem realizace společných přeshraničních cílených marketingových opatření budou ve spolupráci saských a českých
měst a obcí a Sdružení cestovního ruchu Krušných hor v rámci
projektu zpracovány dvojjazyčné materiály (např. průvodce,
brožury, internetová stránka, propagační film, mapy).

Město Jáchymov
Krásné lázeňské město Jáchymov na úpatí Krušných hor –
známé jako brána do Krušných hor - bylo z důvodu objevení
stříbra v roce 1516 druhým největším městem v Čechách. Díky
bohatému výskytu stříbra mohl v roce 1519 zakladatel města
Štěpán Šlik nechat začít razit minci, která byla poté pojmenována jáchymovský tolar. Právě „jáchymovskému tolaru“ vděčí
za své jméno i dnešní dolar.

Kooperationspartner des Ziel 3-Projekts/
Kooperační partneři projektu Cíl 3:
Gemeinde Bad Schlema (Lead Partner)
město Jáchymov
město Ostrov
město Boží Dar
Stadt Aue
Stadt Freiberg
Stadt Oelsnitz/Erzgebirge
Stadt Annaberg-Buchholz
Tourismusverband Erzgebirge e.V.

Bildquelle: Gemeinde Bad Schlema

Obec Bad Schlema (LeadPartner)

Ústecký kraj
Karlovarský
kraj

Impressum:
Gemeindeverwaltung Bad Schlema
Joliot-Curie-Str. 13
08301 Bad Schlema
Tel.: + 49 37 72 38 04 22
Fax: +49 37 72 38 04 16
info@kurort-schlema.de

Hornický pozdrav „Zdař Bůh“ je v Bad Schlema, v nejmladší
uznávané lázeňské oblasti, samozřejmostí. V předchozích
100 letech prošla obec, které dominuje těžba a hornictví, velmi
pohnutou historií. V rámci revitalizace a obnovy mnoha hornických lomů a hald byly po roce 1990 vytvořeny předpoklady
k tomu, aby se obec v roce 2004 opět stala uznávanou lázeňskou
oblastí. Díky výskytu pramene s obsahem radonu disponuje
obec léčivou vodou, která je důležitým předpokladem pro ekonomický rozvoj a cestovní ruch. Mezi zajímavosti města patří
např. štola Markus-Semmler, muzeum těžby uranu, hornická
naučná stezka (10 km), die Lagerstätten-Sammlung der Wismut „Schacht 371“ – výstava sbírky nerostů či lázně „Actinon“.
Při příležitosti festivalu kapel dechové hudby „Bez hranic“ vítá
obec Bad Schlema, každý rok vždy třetí víkend v měsíci září,
přibližně 1000 hudebníků z 12 zemí světa.
www.kurort-schlema.de
Tel.: + 49 37 72 38 04 22, Fax: +49 37 72 38 04 16
info@kurort-schlema.de

V 19. století se město Jáchymov podstatně změnilo. Nová
kapitola historie města je spojena s těžbou uranu. Období
po druhé světové válce bylo negativně ovlivněno jejím prudkým rozšířením. To poznamenalo pověst i vzhled města a proslulost lázní vzala za své. Změnu k lepšímu přineslo teprve její
ukončení počátkem šedesátých let. Město i lázně se znovu otevírají veřejnosti i světu. Zhruba před 100 lety zde byly otevřeny
první lázně na světě využívající radioaktivní léčivou vodu.
Mezi zajímavostmi města najdeme např. radnici, děkanský kostel
sv. Jáchyma, lázně, důl Svornost, Šlikovský hrad a Radium palác.

Bildquelle: Město Jáchymov

www.mestojachymov.cz
Tel.: +420 353 808 128
podatelna@mestojachymov.cz

Stadt Boží Dar – Gottesgab

Bildquelle: Město Boží Dar

Boží Dar liegt an der Grenze zu Deutschland in 1.028 Metern am
Fuß des höchsten Berges des Erzgebirges, dem Keilberg (Klínovec)
und ist damit die höchst gelegene Stadt Mitteleuropas. Im Jahr
1546 erteilte Kurfürst Johann Friedrich der Stadt das Privileg der
„freyen“ Bergstadt, nachdem Anfang des 16. Jh. mit dem Abbau
von Silber, Torf und Zinn begonnen wurde.
Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten sind in Boží Dar sowohl
im Sommer als auch im Winter vorhanden. 18 Lifte,
4 Sesselbahnen, 120 km Langlaufloipen, Snowparks, Snowtubing und Snowkiten stehen dabei den Wintersportlern zur
Verfügung, während im Sommer vielfältige Tourenvorschläge
für Radfahrer und Wanderer angeboten werden.
Sehenswürdigkeiten sind u.a. die Barockkirche St. Anna, der
rechteckige Renaissanceplatz, der Christkindweg, das Kulturund Technikdenkmal Blatensker Graben, das Naturreservat
Božidárek Torfmoor und der Naturpark „Zlatý Kopec“.

Bildquelle: Město Ostrov

Město Ostrov

Město Boží Dar

Ostrov leží na úpatí Krušných hor mezi západočeskými
lázeňskými městy – Karlovými Vary a Jáchymovem. Město má
za sebou více než 800-letou historii. Ve starém Ostrově najdete
ještě dnes prvky románské architektury, gotiky, renesance i baroka. Vývoj města v 50. letech 20. století ovlivnila těžba uranové
rudy v blízkém Jáchymově, což vedlo k přílivu nových obyvatel
a k mohutné výstavbě ve stylu SORELA (tradicionalismus).
Svou polohou je Ostrov optimálním místem pro letní a zimní turistiku. V zimě město nabízí rozmanitou nabídku sportovních aktivit, v letních měsících je pro návštěvníky města k dispozici moderní koupaliště, sportoviště, tenisové kurty, výstavy v klášterním
areálu, na Staré radnici nebo v Letohrádku v Zámeckém parku.
Mezi zajímavostmi města patří např. klášterní areál, zámek
a zámecký park, stará radnice, kostel sv. Michaela a Panny Marie
Věrné, kostel sv. Jakuba, morový sloup a letohrádek.

Boží Dar leží na hranici s Německem, v nadmořské výšce 1028
m, pod nejvyšší horou Krušných hor - Klínovcem. Je to nejvýše
položené město ve střední Evropě. Roku 1546 kurfiřt Johann Friedrich udělil Božímu Daru privilegium svobodného horního města.
V 16. století se k těžbě stříbra a rašeliny přidružila těžba cínu.

www.ostrov.cz
Tel.: +420 353 801 111
ic@dk-ostrov.cz

www.bozidar.cz
Tel.: +420 359 571 007
info@bozidar.cz

Boží Dar je významným letním i zimním turistickým střediskem.
Turisté tu naleznou lyžařské sjezdové tratě s 18 vleky a 4 sedačkovými lanovkami, 120 kilometrů běžeckých stop, snowparky,
snowtubing, snowkiting. Během letních měsíců město nabízí
různě náročné stezky pro cyklisty i pro pěší turistiku.
Mezi zajímavosti města patří např. barokní kostel sv. Anny,
renesanční náměstí obdelníkového tvaru, Ježíškova cesta, kulturní a technická památka Blatenský příkop, přírodní rezervace
Božídarské rašeliniště a přírodní park „Zlatý Kopec“.

