
             
 

Naše světové dědictví – Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge, č. 100283039 

 
Zaniklá Přísečnice a živé? lokality Kovářská – Vejprty – Bärenstein  
     Kolem Přísečnice a Kovářskou (dvě procházky regionem) 
 
Základní varianta s přejezdy cca 5 hodin 
 
Procházka I – kolem Přísečnice  
 
dvě pohlednice – první na počátku 20. století, druhá z období Československa. 
Popište město a jeho okolí. Srovnejte se současností. Našli jste něco společného? 
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Na místě rozcestí mezi Přísečnicí a Rusovou směrem k přehradě (cca 1 hodina) 
Přísečnice – vodní nádrž + bývalé město 
+ vybraný pracovní list 
Přísečnické obrázky I. 
Přísečnické obrázky II. 
Přísečnice před návštěvou 
 
Bitva u Přísečnice 
Peter Snayers, vlámský malíř, specialista na bitevní scény, 1641. (výřez) 
 

 
 
Návštěva muzea: Kovářská (cca hodina) 
http://new.museum119.cz/historie-letecke-bitvy/ 
 
Procházka II – Kovářská (železárna, vápenka) 
 
Bývalá železárna (Dukelská ulice) 
http://mapserver.ujep.cz/SN_CZ/PDF_2/Technicke/1025062.pdf 
po zelené značce 2,5 km (45 minut) 
Bývalá vápenka, souřadnice: 50.4257400N, 13.0248847E 
http://mapserver.ujep.cz/SN_CZ/PDF_2/Technicke/2549959.pdf 
 
 
 
 

http://new.museum119.cz/historie-letecke-bitvy/
http://mapserver.ujep.cz/SN_CZ/PDF_2/Technicke/1025062.pdf
http://mapserver.ujep.cz/SN_CZ/PDF_2/Technicke/2549959.pdf
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Kdekoliv po cestě zavřete oči a poslouchejte písničku Petra Linharta,1  
Která slova charakterizují nejlépe osud města, kraje.  
Dodejte vysvětlení, proč právě toto, případně přidá příběh, který napadá, si vybaví…  
Dohledejte inspirace (mapa, net…), které (se) v textu písně objevily. 
 
Přísečnice 
 
Ráno září, zebe 
Z azurových výšek 
Snášejí se z nebe 
Padáky pampelišek 
Je ticho nad hladinou 
Meluzína v mlhách hledá dceru 
Vzpomínky se snáší 
Na křídlech bombardéru 
Je ticho pod hladinou 
Potopené město dávno spí 
Milý si našel jinou 
 
Milý si našel jinou 
Věčný příběh zdejších harfenic 
Na náměstí v Přísečnici 
Vodníci a podvodníci 
Milý si našel jinou 
Meluzína volá mraky od hranic 
Krotké jak beránci přiběhnou naproti 
Krotké jak beránci přiběhnou naproti 
Pod vodou město spí a v lesích piloti 
Ráno září, zebe 
Z azurových výšek 
Snášejí se z nebe 
Padáky pampelišek 
  

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=nGlVLM4Pt2U http://www.petrlinhart.cz/clanky/prisecnice.html 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nGlVLM4Pt2U
http://www.petrlinhart.cz/clanky/prisecnice.html
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V případě časové rezervy, rozšiřující varianta: 
 
Vejprty 
 
http://mapserver.ujep.cz/SN_CZ/PDF_2/Mesta/206.pdf 
http://www.vejprty.cz/mesto/informace-o-meste/pamatky/ 
https://www.vets.cz/vpm/21197-pomnik-obetem-1-svetove-valky/#21197-pomnik-obetem-1-svetove-valky 
http://reischdorf.npage.de/weipert.html 
 

„K zajímavostem patří lesní hřbitov, který byl otevřen 1. října 1908. Areál hřbitova tvoří dokonalý 
soulad hřbitovní architektury.“ 

 
Bärenstein 
 
https://www.gemeinsamemitte.de/ 

 
V případě velké časové rezervy: 350 km od Přísečnice v lokalitě Lohr nad Mohanem:  
 
http://www.denkmalprojekt.org/2011/lohr-lk-main-spessart_wk1_wk2_bay.html 
ZUM GEDENKEN AN DIE GEFALLENEN DER WELTKRIEGE 1914-1918 1939-1945 
SOWIE DIE IN DER HEIMAT U. IN DER FREMDE VERSTORBENEN DER FREIEN 
BERGSTADT PRESSNITZ/SUDETENLAND Errichtet 1968 vom Heimatverband der 
Pressnitzer 

 
https://de.wikipedia.org/wiki/Lohr_am_Main 
 

 
 

http://mapserver.ujep.cz/SN_CZ/PDF_2/Mesta/206.pdf
http://www.vejprty.cz/mesto/informace-o-meste/pamatky/
https://www.vets.cz/vpm/21197-pomnik-obetem-1-svetove-valky/#21197-pomnik-obetem-1-svetove-valky
http://reischdorf.npage.de/weipert.html
https://www.gemeinsamemitte.de/
http://www.denkmalprojekt.org/2011/lohr-lk-main-spessart_wk1_wk2_bay.html
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