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Vorwort

Grenzen sind Mauern zwischen Völkern. Sie sind 
abzureißen, denn sie wirken vor allem für die 
Menschen in den Grenzregionen nachteilig. Die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit soll helfen, 
solche Nachteile abzubauen, Vertrauen und gegenseitige Achtung zu fördern, 
entstandene Entwicklungsunterschiede abzuschwächen und die Lebensbe-
dingungen der Grenzbevölkerung in allen Lebensbereichen zu verbessern. Die 
Fundamente in unserem gemeinsamen deutsch-tschechischen Grenzgebiet 
liegen dafür in den seit Jahrhunderten entstandenen Beziehungen in der 
Wirtschaft, der Kultur und den Verkehrsverbindungen. 

Ausgehend von diesen Tatsachen wurde vor 15 Jahren, am 24. Juni 1992, die 
Euroregion Elbe/Labe gegründet. Diesem Ereignis ist die erste Auflage dieser 
Publikation gewidmet. Sie berichtet unter anderem über Ergebnisse der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit während dieser Zeit. Insgesamt wurden 
seit der Gründung der Euroregion weit mehr als eintausend Projekte, die eine 
öffentliche Förderung durch die Europäische Union, den Freistaat Sachsen und 
die Tschechische Republik erhalten haben, realisiert beziehungsweise auf den 
Weg gebracht.

Grundlage für die künftige Entwicklung der Euroregion Elbe/Labe ist ein 
komplexes grenzübergreifendes Regionalkonzept für den Zeitraum bis 2013. 
Es beinhaltet, neben einer Zustandsanalyse unter Berücksichtigung bisheriger 
Ergebnisse der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, Handlungsfelder und 
Entwicklungsziele und liefert konkrete Entscheidungs- und Orientierungshilfen 
für die weitere Regionalentwicklung in unserer Region. Die Wirksamkeit des 
Schengener Abkommens wird diesen Prozess unterstützen.

Die vorliegende Broschüre vermittelt Einblicke in die Vielfalt der Landschaft, 
geschichtliche Zusammenhänge, den kulturellen Reichtum und die wirtschaft-
lichen Entwicklungen der Region. Sie soll ein weiterer Beitrag zur grenzüber-
greifenden Verständigung und zum Verständnis für die Fortentwicklung der 
Euroregion Elbe/Labe sein.

Landrat Bernd Greif , Co-Präsident (D)

Předmluva

Hranice tvoří bariéru mezi národy. Je třeba 
pracovat na jejich odstranění, neboť především 
na lidi  v příhraničních regionech působí nepříznivě. 
Přeshraniční spolupráce by měla napomoci odbou-
rávaní těchto nevýhod, má podpořit vzájemnou důvěru a toleranci, zmírňuje 
vývojové rozdíly a zlepšuje životní podmínky obyvatel pohraničí ve všech 
oblastech života. Základy naší společné německo-české příhraniční oblasti stojí 
na staletích vznikajících hospodářských, kulturních vztazích a dopravním 
spojení.

Vycházeje z těchto skutečností byl před 15 lety, přesněji 24. června 1992, 
založen Euroregion Elbe/Labe. Této události je věnováno první vydání této 
publikace, která pojednává mimo jiné o výsledcích přeshraniční spolupráce 
v průběhu celého období. Od založení Euroregionu bylo celkově realizováno, 
respektive započato již více než tisíc projektů, které byly finančně podpořeny 
z veřejných prostředků Evropské Unie, Svobodného státu Sasko a České 
republiky.

Základem pro budoucí rozvoj Euroregionu Elbe/Labe je komplexní přeshraniční 
regionální koncept pro období do roku 2013. Tento koncept zahrnuje, vedle 
analýzy stávající situace s přihlédnutím k dosavadním výsledkům přeshraniční 
spolupráce, také oblasti pro jednání, rozvojové cíle a poskytuje konkrétní 
pomoc pro rozhodování a orientaci pro další regionální rozvoj 
v našem regionu. Platnost Schengenské dohody bude tento proces podporovat.

Naše brožura nabízí pohled na rozmanitost krajiny, historické souvislosti, 
kulturní bohatsví a hospodářský vývoj regionu. Měla by být dalším příspěvkem 
k přeshraničnímu uvědoměmí a porozumění budoucímu vývoji v Euroregionu 
Elbe/Labe.

primátor města Ústí nad Labem Jan Kubata, ko-prezident (CZ)
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Wer sind wir?
 
Die Euroregion Elbe/Labe ist ein Zusammenschluss von sächsischen und 
böhmischen Gemeinden / Kreisen mit dem Ziel der Zusammenarbeit und 
der Entwicklung des gemeinsamen Grenzraumes. Das Grenzgebiet umfasst 
auf tschechischer Seite einen Teil Nordböhmens und auf deutscher Seite 
die Sächsische Schweiz, das östliche Erzgebirge und einen Teil des oberen 
Elblandes. Der grenzüberschreitende Interessenverbund wird im jeweiligen 
Teilraum von den rechtsfähigen Vereinen Kommunalgemeinschaft Eurore-
gion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e.V. mit Sitz in Pirna und dem Gemeinde-
verband Euroregion Labe mit Sitz in Ústí nad Labem getragen. 

Ziel der Euroregion Elbe/Labe ist es, die Region in nahezu allen Lebensbe-
reichen zu fördern, die beiderseits der Grenze lebende Bevölkerung einan-
der näher zu bringen sowie das Bewusstsein für die gemeinsame Region 
wieder zu entdecken und neu zu entwickeln. Aufgebaut wird ein Netzwerk 
grenzüberschreitender Zusammenarbeit, das alle Bereiche kommunaler 
und regionale Verantwortung umfasst. Es unterstützt die Zusammenarbeit 
und Entwicklung in folgenden Aufgabenbereichen:

• Unterstützung der Zusammenarbeit und Entwicklung auf den Gebieten 
Raumplanung, Natur und Umwelt, Wirtschaftsförderung und Tourismus, 
Infrastruktur, Katastrophenschutz und Rettungswesen, Verkehr, Kultur, 
Bildung, Sport, Begegnungen, Gesundheits- und Sozialwesen;

• Unterstützung gemeindlicher und anderer Einzelvorhaben, die den 
Entwicklungszielen der Region entsprechen; 

• Beförderung aller Bestrebungen und Maßnahmen auf kommunaler Ebene 
zur Entwicklung eines gemeinsamen Grenzraumes an der EU-
Binnengrenze;

• Vertretung der Belange der Region bei zuständigen Behörden und 
Stellen und Unterstützung der Bestrebungen zur Schaffung verbindlicher 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen für die regionale und kommunale 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Kdo jsme?
 
Euroregion Elbe/Labe je svazek saských a českých obcí / okresů s cílem 
společné spolupráce a rozvoje společného příhraničního prostoru. 
Oblast pohraničí zaujímá na české straně část severních Čech a na německé 
straně Saské Švýcarsko, Východní Krušné hory a část Horního Polabí. Toto 
přeshraniční zájmové sdružení je v daném dílčím území tvořeno právně 
způsobilými spolky Komunálním společenstvím Euroregionu Horní Polabí/
Východní Krušnohoří (Kommunalgemainschaft Euroregion Oberes Elbtal/Ost-
erzgebirge e.V.) se sídlem v Pirně a Svazkem obcí Euroregionu Labe se sídlem 
v Ústí nad Labem.

Cílem Euroregionu Elbe/Labe je podpora regionu v téměř všech oblastech 
života, vzájemné sblížení obyvatel žijících na obou stranách hranic, jakož i 
znovuobjevení a nový rozvoj vědomí společného regionu. Je budována síť 
přeshraniční spolupráce, která zahrnuje všechny oblasti komunální 
a regionální zodpovědnosti. Euroregion podporuje spolupráci a rozvoj 
v těchto sférách:

• podpora spolupráce a rozvoje v oblastech územní plánování, příroda 
a životní prostředí, podpora hospodářství a cestovního ruchu, infrastruktu-
ra, ochrana před živelními pohromami a záchranářství, doprava, kultura, 
vzdělání, sport, vzájemná setkání, zdravotnictví a sociální oblast;

• podpora obecních a jiných jednotlivých záměrů, které odpovídají rozvojo-
vým cílům regionu;

• podpora veškerých snah a opatření na komunální úrovni vedoucích k rozvoji 
společného příhraničního prostoru na vnitřní hranici EU;

• zastupování zájmů regionu u příslušných úřadů a orgánů a podpora snah 
v rámci uzavírání závazných mezistátních dohod regionální a komunální 
přeshraniční spolupráce. 
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Naši členové  

Euroregion Elbe/Labe (EEL) se skládá ze saského „Kommunalgemeinschaft 
Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e.V. “ (Komunální společenství 
Euroregionu Horní Polabí/Východní Krušnohoří) a z českého „Svazku obcí 
Euroregionu Labe“. Členy saské strany jsou dva okresy Saské Švýcarsko a 
Weißeritzkreis a také město se statutem okresu – zemské hlavní město 
Drážďany. Mimoto existuje úzké spojení k okresu Míšeň. Česká strana zahr-
nuje města a obce čtyř okresů Ústí nad Labem, Děčín, Teplice a Litoměřice.

Sídelní pás mezi Pirnou, Drážďany a Míšní podél řeky Labe je hospodářsky 
nejaktivnější prostor v saské části. Tento aglomerační prostor doplňují 
přilehlé obce, všechny ostatní oblasti na saské straně jsou venkovské oblasti 
bez aglomeračních tendencí. Na české straně tvoří města Ústí nad Labem 
a Teplice vedle mostu a Chomutova (Euroregion Krušnohoří) jádra silné 
industriální aglomerace. Ostatní severočeské oblasti (asi ¾ plochy) jsou 
venkovské oblasti. 

Území Euroregionu Elbe/Labe:

Svobodný stát Sasko  Česká republika

zemské hlavní město Drážďany    Ústí nad Labem
okres Saské Švýcarsko    Děčín
okres Weißeritzkreis    Teplice
    Litoměřice

Unsere Mitglieder  

Die Euroregion Elbe/Labe (EEL) setzt sich zusammen aus der sächsischen 
„Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e.V. ” und 
dem tschechischen „Gemeindeverband Labe” . Mitglieder auf sächsischer 
Seite sind die zwei Landkreise Sächsische Schweiz und Weißeritzkreis sowie 
die kreisfreie Landeshauptstadt Dresden. Eine enge Verbindung besteht 
darüber hinaus zum Landkreis Meißen. Die tschechische Seite umfasst 
Städte und Gemeinden der vier Kreisgebiete Ústí nad Labem, Děčín, Teplice 
und Litoměřice. 

Das Siedlungsband zwischen Pirna über Dresden bis Meißen entlang der 
Elbe ist der wirtschaftlich aktivste Raum im sächsischen Teilgebiet. Dieser 
Verdichtungsraum wird durch Umlandgemeinden ergänzt, alle anderen Ge-
biete auf sächsischer Seite sind ländliche Räume ohne Verdichtungsansätze. 
Auf tschechischer Seiten bilden die Städte Ústí n. L. und Teplice neben Most 
und Chomutov (Euroregion Erzgebirge) die Kerne eines stark industriellen 
Ballungsbereiches im Moster Becken. Die anderen nordböhmischen Gebiete 
(etwa ¾ der Fläche) sind ländliche Räume.

Gebiete der Euroregion Elbe/Labe:

Freistaat Sachsen   Tschechische Republik

Landeshauptstadt Dresden   Ústí nad Labem
Landkreis Sächsische Schweiz   Děčín
Landkreis Weißeritzkreis   Teplice
    Litoměřice
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Organe und Fachgremien  

Die Euroregion besteht aus den Organen Rat und Präsidium sowie aus dem 
Sekretariat und Fachgruppen.

Der Rat ist das höchste gemeinsame Beratungs- und Koordinierungsor-
gan der Euroregion. Er besteht aus jeweils 15 gewählten deutschen und 
tschechischen Vertretern.
Die Euroregion Elbe/Labe wird vom Präsidium repräsentiert. Ihm gehören je 
vier deutsche und tschechische Vertreter an, unter ihnen die Co-Präsidenten 
und die Geschäftsführer.
Das Sekretariat besteht aus zwei Geschäftsführern, die durch die Kom-
munalverbände benannt werden. Das Sekretariat ist für die sachgemäße 
Erledigung ihm übertragener Aufgaben verantwortlich und koordiniert die 
Arbeit der Fachgruppen. 
Die Fachgruppen lösen Fachprobleme im Rahmen der einzelnen Tätig-
keitsfelder der Euroregion und befassen sich mit der Ausarbeitung von 
Vorschlägen und Empfehlungen, die den Organen der Euroregion und 
den Kommunalverbänden zur Entscheidung vorgelegt werden. Mitglieder 
der Fachgruppen sind sowohl gewählte Vertreter der Verbände als auch 
Fachleute aus allen Bereichen. Gegenwärtig bestehen auf Beschluss des 
Rates sechs Fachgruppen:

• Raumentwicklung

•Wirtschaftsförderung/Tourismus

•Verkehr

• Umweltschutz

• Kultur, Bildung, Sport, Soziales

• Katastrophenschutz

Orgány a odborná gremia  

Euroregion Elbe/Labe se skládá z orgánů rady a prezidia, jakož i ze sekretariá-
tu a odborných pracovních skupin.

Rada je nejvyšší společný poradní a koordinační orgán Euroregionu Elbe/
Labe. Tvoří ji 15 volených zástupců na německé a 15 na české straně.
Euroregion Elbe/Labe je reprezentován prezidiem. Patří k němu čtyři němečtí 
a čtyři čeští zástupci, mezi nimi ko-prezidenti a výkonní ředitelé. 
Sekretariát se skládá ze dvou výkonných ředitelů, kteří jsou jmenováni ko-
munálními svazky. Sekretariát je odpovědný za řádné řešení svěřených úkolů 
a koordinuje práci odborných pracovních skupin.
Odborné pracovní skupiny řeší odborné problémy v rámci jednotlivých polí 
působnosti Euroregionu a zabývají se vypracováním návrhů a doporučení, 
které jsou předkládány orgánům Euroregionu a komunálním svazkům 
k rozhodnutí. Členové odborných pracovních skupin jsou jak volení zástupci 
sdružení, tak odborníci ze všech oblastí. V současné době existuje dle usne-
sení Rady šest odborných pracovních skupin:

• regionální rozvoj

• podpora hospodářství/cestovní ruch

• doprava

• ochrana životního prostředí

• kultura, vzdělávání, sport, sociální záležitosti

• ochrana před katastrofami
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Zahlen und Fakten  

  Sachsen Böhmen EEL
Fläche  (km2) 1.982 2.814 4.796
Einwohnerzahl 748.000 492.000 1.240.000
Bevölkerungsdichte EW/km2 377 175 260
Gesamtbevölkerung EEL   1.240.000
Gesamtfläche EEL (km2)   4.796

Größte Städte der Euroregion (Einwohner)     
Dresden 483.632  Pirna  40.593
Ústí n.L. 95.105  Freital  39.302
Děčín 52.058  Litoměřice    24.489
Teplice 51.223
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Sachsen / Sasko Tschechien / Čechy
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Altersstruktur der EEL / Věková struktura EEL

Čísla a fakta  

  Sasko Čechy EEL
plocha  (km2) 1.982 2.814 4.796
počet obyvatel 748.000 492.000 1.240.000
hustota zalidnění p.o./km2 377 175 260
celkový počet obyvatel EEL   1.240.000
celková rozloha EEL (km2)    4.796

největší města Euroregionu (počet obyvatel)   
Drážďany 483.632 Pirna 40.593
Ústí n. L.   95.105 Freital 39.302
Děčín 52.058 Litoměřice   24.489
Teplice 51.223

Dresden

Sächsische Schweiz

Weißeritzkreis

Ústí n. L.

Děčín

Teplice

Litoměřice

12 %10 %
9 %

11 %

10 %
9 % 39 %

Bevölkerungsverteilung der EEL / / Rozložení obyvatelstva v EEL

Siedlung/Verkehr / sídla/doprava

Landwirtschaft / zemědělství

Wald / lesy

Wasser / vodstvo

Sonstiges / ostatní

49 %

34 %

2 % 4 % 11 %

Raumstuktur der EEL / Územní struktura EEL
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des Netzwerkes der IHK-Kontaktzentren durch das INTERREG III A Programm 
für den Zeitraum von März 2002 bis November 2004 mitfinanziert. Ziele des 
Informations- und Beratungsnetzwerkes sind die Förderung und Stärkung 
der grenzüberschreitenden Wirtschaftskooperation, die Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit des grenznahen Raumes, Ansiedlungs- und Existenz-
gründungsvorhaben sowie Standortangleichung.

Gespräch des Geschäftsführers der 
Firma Fertigungs- und Automa-
tisierungstechnik Dresden GmbH 
mit den Schülern  / Jednatel firmy 
Fertigungs- und Automatisierungs-
technik Dresden GmbH v rozhovoru 
se žáky

Berufsausbildung an moderner 
CNC-Technik / Odborné vzdělání na 
moderní CNC technice

Bundestagsabgeordneter 
Klaus Brähmig zu Besuch bei IMPRO 
e.V./ Poslanec spolkového sněmu 
Klaus Brähmig na návštěvě ve 
středisku IMPRO e.V.
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Wirtschaft  

Neben traditionell-industrieller Produktion ist es nach den Umstrukturie-
rungsprozessen der Wendezeit gelungen, neue Technologien in der Region 
anzusiedeln. Die sächsische Landeshauptstadt Dresden ist mittlerweile 
zu einem bedeutenden Standort für High Technologie gewachsen. Neben 
der Etablierung der Halbleiterindustrie und Elektrotechnik tragen auch der 
Fahrzeugmaschinenbau und die Biotechnologie zur Herausbildung einer 
zukunftsträchtigen Industrielandschaft der Region bei. Unterstützt werden 
diese Entwicklungen durch die Kooperation von Industrie und Wissenschaft, 
die auf der Basis einer engen Zusammenarbeit mit den Hochschulen 
ermöglicht wird. Erfolge bei der wirtschaftlichen Umstrukturierung werden 
auch durch den hohen Grad an Produktivität, Spezialisierung und den guten 
Entwicklungsmöglichkeiten für die gewerbliche Wirtschaft in der Euroregion 
deutlich.
  
Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist der Tourismus. Die landschaftliche 
Attraktivität und zahlreiche Sehenswürdigkeiten begünstigen eine ausge-
prägte touristische Dienstleistung in der Region. Der Tourismus ist in vielen 
Grenzgemeinden ein wichtiger Wirtschaftszweig und Hoffnungsträger. Die 
Grenzregion verfügt über umfangreiche, vielseitige touristische Potenziale, 
wie attraktive Landschaften, Brauchtum sowie die Traditionen des Bäderwe-
sens und des Wintersports. 

Mit dem Interessenverband Metall- und Präzisionstechnik Osterzgebirge 
(IMPRO) entstand ein Netzwerk für Unternehmen in der Euroregion Elbe/
Labe mit dem Ziel der Intensivierung grenzüberschreitender Unternehmens-
kooperationen und der brancheninternen Zusammenarbeit im deutsch-
tschechischen Grenzraum. Die beteiligten Unternehmen haben erkannt, 
dass eng an Unternehmensbedarfe angelehnte Kooperationsstrukturen 
zur Entwicklung unternehmensübergreifender Zielstellungen notwendig 
sind. Der gemeinsame Ideenaustausch fördert die Innovation innerhalb der 
Branche und erhöht die Standortsicherung. 
 
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) unterstützt mit dem Projekt 
Polen-Tschechien-Kontakt grenzüberschreitende Aktivitäten sächsischer, 
tschechischer und polnischer Unternehmer. Auch hier wurde die Etablierung 



Hospodářství  

Vedle tradiční průmyslové produkce se po ukončení restrukturalizačního pro-
cesu v době po převratu podařilo v regionu usídlit nové technologie. Saské 
hlavní město Drážďany se mezitím rozrostlo na důležité sídlo špičkové tech-
nologie. Kromě již etablovaného polovodičového průmyslu a elektrotechniky 
přispívají také automobilový průmysl a biotechnologie k vytvoření budoucí 
dobře se rozvíjející průmyslové oblasti  regionu. Tento vývoj je podporován 
spoluprácí průmyslu a vědy, která je umožněna na základě úzké spolupráce 
s vysokými školami. Úspěch hospodářské restrukturalizace je v Euroregionu 
Elbe/Labe zřejmý také díky vysokému stupni produktivity, specializaci 
a dobrým možnostem rozvoje v oblasti živnostenského podnikání. 

Důležitým hospodářským faktorem je cestovní ruch. Atraktivita krajiny 
a početné pamětihodnosti usnadňují  regionu specializaci na služby 
cestovního ruchu. Cestovní ruch je v mnoha příhraničních obcích významné 
hospodářské odvětví a nositel naděje. Příhraniční region disponuje roz-
sáhlým, mnohostranným turistickým potenciálem jako atraktivní krajina, 
obyčeje, jakož i tradice lázeňství a zimních sportů. 

Se Zájmovým svazem kovodělné techniky a jemné mechaniky Krušnohoří 
(IMPRO) vznikla kontaktní základna pro podniky v Euroregionu Elbe/Labe 
s cílem zintenzivnění přeshraniční kooperace podniků a vnitřní oborové spo-
lupráce v německo-českém příhraničním prostoru. Podílející se společnosti 
rozpoznaly, že struktury spolupráce úzce propojené s potřebami podniku jsou 
nutné i k vývoji formulování cílů, které přesahují podnik. Společná výměna 
nápadů podporuje inovaci v rámci branže a zvyšuje jistotu lokality.

Průmyslová hospodářská komora (IHK) podporuje projektem Polsko-český-
kontakt přeshraniční aktivity saských, českých a polských podnikatelů. I zde 
bylo etablování sítě kontaktních center IHK v období od března 2002 do listo-
padu 2004 spolufinancováno programem INTERREG III A. Cílem informační 
a poradenské sítě je podpora a posílení přeshraniční hospodářské spo-
lupráce, zvyšování konkurenceschopnosti příhraničního prostoru, záměry 
usazení a založení existence jakož i vyrovnání rozdílů mezi lokalitami.

Werkstatt der Firma Rubín-Glass, s.r.o. / Dílna firmy Rubín-
Glass, s.r.o.

Spolchemie a.s., Ústí nad LabemHeizkraftwerk in Trmice / Teplárna v Trmicích 11



Natur und Umwelt  

Der Naturraum der Euroregion Elbe/Labe ist mit seiner mannigfaltigen Flora 
und Fauna sehr vielfältig und landschaftlich reizvoll. Im Süden umfasst die 
Euroregion Teile des Böhmischen Hügellandes und der Elbe-Moldau-Terras-
sen, nach Norden schließt sich die Mittelgebirgsschwelle mit der Sächsisch-
Böhmischen Schweiz, dem Oberlausitzer Bergland, dem Osterzgebirge und 
dem Böhmischen Mittelgebirge an. Mehr als die Hälfte der Gesamtfläche der 
Euroregion besitzt den Status einer Schutzregion. 

Das wohl wichtigste Gewässer der Region ist die Elbe. Der mächtige Strom 
verläuft als zentrales Element der Landschaft mit seinen weiten, in Teilen 
noch naturnahen, unverbauten Auenbereichen quer durch die gesamte 
Euroregion. Die Elbe prägt sowohl den Naturraum als auch das Leben der 
Menschen. Die Wasserbeschaffenheit der Elbe und anderer Fließgewässer 
hat sich in den vergangenen Jahren in ihrer Qualität deutlich positiv ent-
wickelt. Im Vergleich zu 1990 ist sie heute um vier Güteklassen besser und 
kann durchgehend in die Güteklasse II (mäßig belastet) eingestuft werden. 
Mit der verbesserten Wasserqualität hat auch die Artenvielfalt von Pflanzen 
und Tieren in der Elbe zugenommen. Nun kommen im Elbabschnitt der 
Euroregion wieder Fischarten wie Barbe, Bachforelle, Wels und Lachs vor.

In der Euroregion Elbe/Labe konnten mit Hilfe von EU-Mitteln Abwasser-
anlagen um- und ausgebaut werden. Im Einzugsgebiet der Elbe wurden 
beispielsweise 1997 für Ústí nad Labem und 2001 für die Stadt Děčín Pro-
jekte für große Abwasseranlagen realisiert. Die Anlagen trugen zur weiteren 
Verbesserung der Wasserqualität der Elbe bei. 

Eine wichtige Thematik ist auch die grenzüberschreitende Luftreinhaltung. 
Mit Hilfe von INTERREG III A wurde die Reduzierung der immer noch hohen 
regionalen Luftbelastung durch Haushalte und Einrichtungen beiderseits der 
Grenze gefördert. Durch die Heizungsumstellung von Kohle auf umwelt-
freundliche Energieträger (Holzfeuerungsanlagen in Verbindung mit einer 
Sonnenkollektoranlage, Errichtung von Blockheizkraftwerken, Maßnahmen 
an Wasserkraftanlagen u. a.) wird die Umweltbelastung in den sensiblen 
Naturräumen der Grenzregion erheblich reduziert.

Příroda a životní prostředí  

Příroda Euroregionu Elbe/Labe je svou rozmanitou flórou a faunou velmi 
pestrá a krajina velmi půvabná. Na jihu zahrnuje Euroregion Elbe/Labe 
části České pahorkatiny a labsko-vltavských teras, na severu navazuje 
středohorský práh se Sasko-českým Švýcarskem,  Hornolužickou vrchovinou, 
Východním Krušnohořím a Českým středohořím. Více než polovina celkové 
plochy Euroregionu Elbe/Labe má status chráněného území. 

Nejdůležitějším vodním tokem regionu je Labe. Tato mohutná řeka prochází 
jako centrální element krajinou s jejími rozlehlými, v některých částech ještě 
přírodě blízkými, nezastavěnými nivními oblastmi napříč celým Euroregio-
nem. Labe ovlivňuje jak přírodu tak také život lidí. V uplynulých letech se 
velmi výrazně zlepšila jakost vody Labe i ostatních řek. Ve srovnání s rokem 
1990 se dnes kvalita zlepšila o čtyři jakostní třídy a může být zařazena 
do jakostní třídy II (s mírným zatížením). Se zlepšením kvality vody se 
zvýšila také druhová rozmanitost rostlin a živočichů v Labi. Nyní se v úseku 
Labe patřícímu k Euroregionu Elbe/Labe opět vyskytují takové druhy ryb jako 
parma, pstruh obecný, sumec a losos.

V Euroregionu Elbe/Labe mohly být s pomocí prostředků EU přestavěny 
a vybudovány čistírny odpadních vod. 
V povodí Labe byly například v roce 1997 pro Ústí nad Labem a v roce 2001 
pro město Děčín realizovány projekty pro velké čistírny odpadních vod. 
Čistírny přispěly k dalšímu zlepšení kvality vody v Labi. 

Důležitou tematikou je také přeshraniční ochrana čistoty vzduchu. Pomocí 
programu INTERREG III A byla podpořena redukce stále jestě vysokého 
zatížení vzduchu  v regionu malými a středními emitenty na obou stranách 
hranic. Díky přechodu vytápění uhlím na energetické zdroje šetrné 
k životnímu prostředí (spalování dřeva v kombinaci se slunečními kolektory, 
výstavba skupinových kotelen, úpravy na vodních elektrárnách a další) se 
znečištění životního prostředí v citlivých přírodních lokalitách příhraničního 
regionu výrazně omezuje.
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Selten gewordenes Wollgras im Hochmoor bei Zinnwald / 
Vzácný suchopýr úzkolistý na vrchovišti u Cínovce 

Einige bedrohte Pflanzenarten sind im Grenzgebiet noch zu fin-
den / V příhraničí lze ještě najít některé ohrožené druhy rostlin
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Tourismus  

Die Euroregion Elbe/Labe verfügt über eine große Vielfalt an sehr reiz-
vollen Landschaften und kulturreichen Städten. Von den naturräumlichen 
Einheiten sind besonders bedeutend das Osterzgebirge, die Sächsisch-
Böhmische Schweiz, das Böhmische Mittelgebirge und das Elbtal. Die 
prunkvolle Residenzstadt Dresden, die traditionsreichen Kurorte Teplice und 
Bad Gottleuba oder auch die wie Perlen an einer Schnur entlang der Elbe 
aufgereihten kleineren und mittelgroßen Städte – Pirna, Königstein, Bad 
Schandau, Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice und Roudnice nad Labem – 
sind mit ihren in Fülle vorhandenen Kulturgütern nur einige Beispiele für 
besondere Ausflugsziele. 

Anknüpfend an die gemeinsame, sächsisch-böhmische montanhistorische 
Verbindung zwischen dem Bergbaurevier um Berggießhübel und der 
ehemals zu Böhmen gehörenden Bergvogtei Gottleuba wurde mit der 
Erschließung und dem Ausbau eines Altbergbaus zum Besucherbergwerk 
„Marie-Louise-Stolln“ eine grenzüberschreitende Begegnungsstätte zur 
Bergbaugeschichte in der Euroregion geschaffen. Das Besucherbergwerk, 
eine binationale Bildungsstätte zur Geschichte des überregionalen Bergbaus 
und der Bergbaulehrpfad zwischen Krupka und Berggießhübel sollen den 
Besuchern die 250jährige Zeitspanne montanhistorischer Gemeinsamkeit 
zwischen Sachsen und Böhmen näher bringen. Dieser Wanderpfad schließt 
an einen bereits vor einigen Jahren geschaffenen Bergbaulehrpfad auf dem 
Kamm des Osterzgebirges zur Thematik des Zinnerzbergbaus zwischen 
Geising, Altenberg, Dubí und Krupka an.

Mit dem Projekt der Erstellung einer Karte des Gebietes um Rehefeld/
Moldava sind in einer grenzüberschreitenden Gesamtkarte die schönsten 
Wanderrouten eines traditionsreichen, grenzübergreifenden Urlaubsgebietes 
dargestellt. Die zweisprachige Reliefkarte bringt Gästen und Einheimischen 
Wander-, Rad-, Reitwege und Loipen näher und erschließt Möglichkeiten, 
bisher unbekannte Sehenswürdigkeiten über die Grenze hinweg kennen zu 
lernen. Die beidseitige Darstellung von Sehenswürdigkeiten und Ausflugs-
zielen erhöht die Vermarktung und belebt Tourismus und einheimisches 
Gewerbe.

Cestovní ruch  

Euroregion Elbe/Labe disponuje velkou mnohotvárností velmi půvabných 
krajinných reliéfů a měst s bohatým kulturním životem. Z přírodních celků 
jsou zvláště významné Východní Krušnohoří, Sasko-české Švýcarsko, České 
středohoří a Labské údolí. Honosné rezidenční město Drážďany, tradiční 
lázeňská města Teplice a Bad Gottleuba nebo také menší a středně velká 
města seřazená podél Labe jako perly na šňůrce - Pirna, Königstein, Bad 
Schandau, Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice a Roudnice nad Labem – jsou 
množstvím svých kulturních statků jen některými příklady jedinečných 
výletních míst.

Navazujíc na společnou, sasko-českou hornickou minulost uhelného revíru 
kolem Berggießhübel a dříve k Čechám patřícího báňského místodržitelství 
Gottleuba bylo vystužením a zpřístupněním starých dolů na návštěvní důl 
„Marie-Louise-Stolln“ vytvořeno místo pro mezinárodní setkání k hornické 
historii v Euroregionu. Tento návštěvní důl jako binacionální vzdělávací ústav 
k historii hornictví přesahující hranice regionu a hornická naučná stezka mezi 
Krupkou a Berggießhübel mají návštěvníkům přiblížit společnou 250-tiletou 
hornickou historii Saska a Čech. Tato turistická stezka se napojuje na již před 
několika lety vytvořenou hornickou naučnou stezku k tematice těžby cínu 
na hřebeni Východních Krušných hor mezi Geisingem, Altenbergem, Dubím 
a Krupkou.

Projektem vytvoření mapy oblasti kolem Rehefeldu/Moldavy jsou 
v přeshraniční souhrnné mapě představeny nejkrásnější turistické trasy této 
tradiční, hranice přesahující rekreační oblasti. Dvojjazyčná mapa reliéfu 
přináší hostům a místním turistické, cyklistické, jezdecké trasy a lyžařské 
tratě, odhaluje možnosti poznání dosud neznámých pamětihodností v okolí 
hranic. Oboustranné znázornění památek a výletních cílů zvyšuje uplatnění 
na trhu a oživuje cestovní ruch a místní živnostenské podnikání.



Sachsen-Rallye bei Stolpen / Sachsen-Rallye u města Stolpen Floßfahrt bei Königstein / Jízda na voru u města Königstein Weindorf Dolní Zálezly/ Vinařská vesnice Dolní Zálezly

Besucherbergwerk Zinnwald-Georgenfeld / Návštěvní doly 
Zinnwald-Georgenfeld

Porta Bohemica / Česká brána Schloß Pillnitz / Zámek Pillnitz

Schlittenhunderennen / Závody psích spřežení Skilift in Altenberg / Lyžařský vlek v městě Altenberg Schwimmbad Raupennest in Altenberg / Koupaliště Raupen-
nest v městě Altenberg
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Krupka

Litoměřice

Komáří vížka / Mückentürmchen

Weinberge an den Südhängen des Elbtals / Vinice na jižních 
svazích Labského údolí 
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zwischen der Binnenschifffahrt und den Verkehrsträgern Schiene und Straße. 
 
Das 1998 umgesetzte Projekt „ÖPNV Děčín“ diente der Erweiterung des ÖPNV 
im Grenzgebiet, vornehmlich im Bereich Mezní Louka und zum touristischen 
Grenzübergang Jílové-Sněžník (Schneeberg) - Rosenthal. Dabei wurde die 
Erweiterung des Busstreckennetzes um 16 km vorgenommen. Gleichzeitig 
wurden Voraussetzungen geschaffen, um die Fahrzeuge auf eine umwelt-
freundlichere Betriebsart umzustellen. Damit soll zur Reduzierung der 
mit dem Kfz-Verkehr verbundenen Luft- und Lärmemissionen in der mit Luft-
schadstoffen hoch belasteten Stadt Děčín und in der Sächsisch-Böhmischen 
Schweiz beigetragen werden. 

Im Mai 1997 konnte mit Hilfe von EU-Förderung die Fährverbindung 
zwischen Reinhardtsdorf/Schöna und Hřensko wieder aufgenommen 
werden. Die Gesamtkosten von insgesamt rund 1,5 Mio. DM wurden zu 75 
Prozent über die europäischen Förderprogramme PHARE-CBC und INTERREG 
II finanziert. Die restliche Finanzierung wurde vom Freistaat Sachsen, der 
Tschechischen Republik und den beteiligten Gemeinden übernommen. Die 
Fähre ist ein wichtiges Bindeglied des grenzüberschreitenden Wanderweges 
zwischen Tschechien und Deutschland. Heute befördert sie jährlich etwa 
130.000 Fahrgäste.  

Öffentlicher Personennahverkehr Děčín / Veřejná hromadná doprava Děčín18

Verkehr  

Als Transitregion ist der Grenzraum auf ein leistungsfähiges Verkehrsnetz 
angewiesen. Besonders die Anforderungen an das Straßennetz werden sich 
im Zuge der Einigung Europas und der wirtschaftlichen Weiterentwicklung, 
vor allem in Osteuropa, in Zukunft weiter erhöhen. Das Elbtal verbindet 
als Siedlungs- und Verkehrsachse den sächsischen und tschechischen 
Grenzraum miteinander. Die Barrierewirkung des Erzgebirgskamms und 
die Beschaffenheit des Elbsandsteingebirges verhindern jedoch weitere 
Verbindungen in dieser Intensität. 
Besonders der Bau der Autobahn A17/D8 ist von großer verkehrspolitischer 
Bedeutung. Sie dient dem weiträumigen, insbesondere grenzüberschrei-
tenden Verkehr und entlastet die nachgeordneten Straßennetze aufgrund 
ihrer hohen Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit. Darüber hinaus stellt 
sie einen wichtigen Baustein im gesamteuropäischen Verkehrswegenetz 
(Paneuropäischen Verkehrskorridor IV – Berlin - Istanbul) dar. Mit ihrer Fer-
tigstellung werden nicht nur die Metropolregionen Dresden und Prag sowie 
die dazwischen liegenden Städte enger miteinander verbunden, sondern 
auch die Erreichbarkeit der strukturschwächeren Gegenden ernorm erhöht. 

Das Schienennetz in der Region ist dicht ausgebaut. Mit Dresden und Ústí 
nad Labem besitzt die Region Eisenbahnknotenpunkte von europäischer 
Bedeutung. In den letzten Jahren erfolgten Anstrengungen zum Aus- und 
Umbau der Schieneninfrastruktur. Im Elbtal wurden die Gleisanlagen 
ausgebaut und mit der kompletten Sanierung von Bahnhöfen begonnen. 
Dieser Streckenverlauf ist von größter Bedeutung für den überregionalen 
und grenzübschreitenden Schienenverkehr wie auch für den öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) innerhalb der Region und für die touristische 
Erschließung. 
Über ein wichtiges wirtschaftliches Potenzial verfügt der Flughafen der 
Landeshauptstadt Dresden. Dieser leistungsfähige Verkehrsflughafen sichert 
die Wettbewerbsfähigkeit der Region durch die gute Anbindung an den 
nationalen und internationalen Luftverkehr.
Auch die Elbe nimmt eine wichtige Position als Verkehrsader ein. Sie 
durchfließt die gesamte Euroregion und ist eine bedeutende Wasserstraße 
sowohl für den Transport von Wirtschaftsgütern als auch für den Tourismus. 
Der leistungsstarke Binnenhafen in Dresden dient als wichtige Schnittstelle 



Drážďany. Toto velkokapacitní dopravní letiště zajišťuje dobrým napojením na 
národní a mezinárodní leteckou dopravu konkurenceschopnost regionu. 
Také Labe zaujímá důležitou pozici jako dopravní tepna. Protéká celým Euro-
regionem a je důležitou vodní cestou jak pro přepravu zboží tak i pro cestovní 
ruch. Kapacitně velký vnitrozemský přístav v Drážďanech slouží jako důležité 
spojovací místo vnitrozemké lodní dopravy a dopravy železniční a silniční.
 
V roce 1998 realizovaný projekt „MHD Děčín“ sloužil k rozšíření MHD 
v pohraničí, především v oblasti Mezní Louky a k turistickému hraničnímu 
přechodu Jílové-Sněžník (Schneeberg)-Rosenthal. Přitom byla rozšířena 
autobusová síť o 16 km. Současně byly vytvořeny předpoklady k přestavbě 
vozidel MHD na ekologický způsob provozu. To by mělo přispět k reduk-
ci emisí škodlivin do vzduchu a hlukových emisí spojených s automobilovou 
dopravou ve vysoce zatíženém Děčíně a v Sasko-českém Švýcarsku.

V květnu 1997 mohlo být s pomocí podpory EU opět zahájeno spojení 
přívozem mezi Reinhardsdorfem/Schönou a Hřenskem.  Celkové náklady 
zhruba kolem 1,5 mil. DM byly ze 75 procent financovány z evropských 
podpůrných programů PHARE-CBC a INTERREG II. Zbývající financování 
převzali Svobodný stát Sasko, Česká republika a příslušné obce. Přívoz je 
důležitým pojítkem přeshraniční turistické cesty mezi Českou republikou 
a Německem. V současné době přepravuje ročně asi 130.000 pasažérů.

Raddampfer der Weißen Flotte / Kolesový parník Bílé flotily Neugebaute A 17/D 8 Dresden - Prag / Nově postavená dálnice A 17/D 8 
Praha - Drážďany
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Doprava  

Jako tranzitní region je příhraniční oblast odkázána na výkonnou dopravní 
síť. Zvláště požadavky na silniční síť se budou v důsledku dalšího sjedno-
cování Evropy a hospodářského rozvoje, především ve východní Evropě, 
v budoucnosti dále zvyšovat. Labské údolí spojuje jako sídelní a dopravní 
osa saský a český příhraniční prostor. Působení Krušnohorského hřebenu 
jako bariéry a povaha Labských pískovců však brání dalším spojením v této 
intenzitě. 
Zejména stavba dálnice A17/D8 má velký dopravně-politický význam. 
Slouží rozsáhlé, zvláště přeshraniční dopravě a na základě své vysoké 
kapacity a bezpečnosti odlehčuje silniční síti nižší třídy. Kromě toho 
dálnice představuje důležitý element celoevropské dopravní infrastruktury 
(panevropský dopravní koridor IV – Berlín – Istanbul). S jejím dokončením 
se nejenom sblíží metropolitní regiony Drážďany a Praha a mezi nimi ležící 
města, ale také se enormě zvýší dostupnost strukturálně slabých oblastí.

V regionu je vystavěna hustá železniční síť. S Drážďanami a Ústím nad 
Labem region disponuje železničními uzly evropského významu. V pos-
ledních letech zde byla snaha o další výstavbu a přestavbu železniční 
infrastruktury. V údolí Labe se zdokonalilo kolejiště a začala se kompletně re-
novovat nádraží. Tento průběh trati má největší význam pro meziregionální 
a přeshraniční železniční dopravu, jakož i pro příměstskou hromadnou 
dopravu v regionu a pro přístup turistů. 
Významný hospodářský potenciál skýtá letiště saského hlavního města 
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Kultur  

Kulturreiche große und kleine Städte, historische Schlösser und Burgen, 
Jahrhunderte altes Kunsthandwerk und eine vielfältige Theater- und Musik-
landschaft prägen die Euroregion. Die direkte Nachbarschaft von Sachsen 
und Böhmen und deren historische und kulturelle Verzahnung bieten große 
Chancen. Das Wiederentdecken gemeinsamer kultureller Traditionen und das 
Kennenlernen der kulturellen Vielfalt diesseits und jenseits der Grenze fördert 
Verständigung und Zusammenwachsen. Anliegen der Euroregion Elbe/Labe 
ist es, das Miteinander von Sachsen und Böhmen zu vertiefen. 

Das seit  1991 existierende deutsch-tschechische Kulturprojekt „Festival Mitte 
Europa“ ist mittlerweile zu einem der größten und erfolgreichsten Festivals 
Europas herangereift. Jedes Jahr werden über zwei Monate hinweg Konzerte, 
Ausstellungen und Begegnungen im deutsch-tschechischen Grenzraum 
unter Beteiligung hochkarätiger Künstler organisiert und durchgeführt. Das 
kulturelle Großereignis erstreckt sich auf die Gebiete der Euroregionen Egren-
sis, Erzgebirge und Elbe/Labe. Ein Ergebnis dieser Arbeit ist die Datenbank  
„Kulturbrücke“, die eine Vielzahl an Kontakten von deutschen und tsche-
chischen Akteuren aus Kunst und Kultur beinhaltet. Finanzielle Unterstüt-
zung erhielten beide Projekte über das EU-Förderprogramm INTERREG III A. 

Seit 1999 führt die Brücke/Most-Stiftung gemeinsam mit dem Tsche-
chischen Zentrum in Dresden und dem Kulturamt der Landeshauptstadt 
Dresden das heute grenzübergreifende Kulturprojekt „Tschechisch-Deutsche 
Kulturtage in Dresden/Ústí nad Labem und der Euroregion Elbe/Labe“ durch. 
Auch dieses Projekt hat sich im Laufe der Zeit hervorragend etabliert und ist 
zu einem der bekanntesten Präsentationen tschechischer Kultur außerhalb 
der Tschechischen Republik geworden. Zwei Wochen lang wird jedes Jahr 
ein umfangreiches Programm mit jeweils über einhundert Veranstaltungen 
von Musik aller Genres über Theater, Film, Literatur und Ausstellungen bis 
hin zu  Workshops und Podiumsdiskussionen geboten. Auch hier stehen der 
Versöhnungsgedanke und das Miteinander von Sachsen und Böhmen, von 
Deutschland und Tschechien im Vordergrund. Dieses Projekt wurde  ebenfalls 
über INTERREG III A gefördert.

Kultura  

Kulturně bohatá velká i malá města, historické zámky a hrady, staletí stará 
umělecká řemesla a rozmanitá divadelní a hudební scéna dávají Euroregio-
nu tvář. Bezprostřední sousedství Saska a Čech a jejich historické a kulturní 
propojení představuje velké šance. Znovuobjevení společných kulturních 
tradic a poznání kulturní mnohotvárnosti na jedné i druhé straně hranice 
napomáhá porozumění a vzájemnému sblížení. Přáním Euroregionu Elbe/
Labe je prohloubení vědomí sounáležitosti Saska a Čech.

Od roku 1991 existující německo-český kulturní projekt „Festival uprostřed 
Evropy“ („Festival Mitte Europa“) se mezitím stal jedním z největších 
a nejúspěšnějších festivalů Evropy. Déle než dva měsíce se tak každý rok 
za účasti vlivných umělců organizují a konají koncerty, výstavy a setkání 
v německo-českém pohraničí. Tato významná kulturní událost se 
uskutečňuje na územích Euroregionů Egrensis, Krušnohoří a Elbe/Labe. 
Výsledkem této práce je databanka „Kulturní most“ (Kulturbrücke), která 
obsahuje mnoho kontaktů na německé a české aktéry z oblasti umění 
a kultury. Finanční podporu obdržely oba projekty z podpůrného programu 
EU INTERREG III A.

Od roku 1999 realizuje nadace Brücke/Most-Stiftung společně s Českým 
centrem v Drážďanech a Úřadem pro kulturu saského hlavního města 
Drážďany přeshraniční kulturní projekt „Dny české a německé kultury 
v Drážďanech/ Ústí nad Labem a Euroregionu Elbe/Labe“. Také tento projekt 
v průběhu času výborně zapustil kořeny a patří k nejznámějším prezentacím 
české kultury mimo Českou republiku. Dva týdny je každoročně nabízen 
obsáhlý program s více než stovkou akcí od hudby všech žánrů přes divadlo, 
film, literaturu a výstavy až k nejrůznějším workshopům a pódiovým 
diskuzím. I zde stojí v popředí myšlenka usmíření a vědomí sounáležitosti 
Saska a Čech, Německa a České republiky. Tento projekt byl rovněž podpořen  
programem INTERREG III A.



Ausstellung „Orbis Pictus: Europa“ im Tschechischen Zentrum 
Dresden / Výstava „Orbis Pictus: Evropa“ v Českém centru Drážďany

Musikfestspiele Dresden / Hudební festival Drážďany Dance of Joy

Tölzer Knabenchor im Kloster Osek / Chlapecký sbor z Bad Tölz 
v klášteře Osek

Talich Kammerorchester / Talichův komorní orchestr

Stargeigerin Julia Fischer und Academie of St. Martin in the Fields / Světoznámá houslistka 
Julia Fischer a Academie of St. Martin in the Fields

Václav Marek & his BLUE STAR in Dresden / Václav Marek & his 
BLUE STAR v Drážďanech
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Umgebung unterzubringen, wurde ein Altstadtquartier zum binationalen 
Internat um- und ausgebaut. Durch die Sanierung des Gebäudes konnte in 
Pirna ein Stück wertvoller Bausubstanz aus der Renaissance-Zeit gerettet 
werden. Die Euroregion Elbe/Labe hat sich nicht nur für das Zustandekom-
men des bilingualen Bildungsganges mit den ihr zur Verfügung stehenden 
Mitteln eingesetzt, sondern auch die Förderung des Um- und Ausbaus des 
binationalen Internats durch das Programm INTERREG II begleitet. Mit der 
bilingualen Ausbildung und dem damit verbundenen gemeinsamen Erleben 
von Geschichte, Kultur und Lebensweise werden zwischenmenschliche und 
kulturelle Beziehungen vertieft und ein natürliches Zusammenwachsen der 
Region gefördert. 

Mit dem Ausbildungsjahr 1996/97 wurde das INTERREG II – geförderte Pi-
lotprojekt „Grenzübergreifende Berufsausbildung im Hotel- und Gaststätten-
gewerbe“ an der Hotelfachschule Pirna-Sonnenstein begonnen. Einhundert 
Schülerinnen und Schüler, davon rund 40 tschechische Auszubildende, 
nahmen eine gemeinsame Berufsausbildung auf. Am Ende der dreijährigen 
Ausbildung erwarben sowohl die deutschen als auch die tschechischen 
Berufsschüler den Abschluss vor der IHK Dresden. Die tschechischen Jugend-
lichen legten zur Anerkennung des Berufsabschlusses nach einem weiteren 
Jahr Ausbildung an ihren delegierenden Heimatschulen in Ústí nad Labem 
und Teplice ein Fachabitur ab. Das Projekt schaffte zusätzliche Ausbildungs-
plätze und vermittelte umfangreiche Kenntnisse in Theorie und Praxis und 
förderte intensiv die Zweisprachigkeit der Auszubildenden.

Ausbildung in der Hotelfachschule / Odborné vzdělání na Odborné hotelové 
škole Pirna

Hotelfachschule Pirna / Odborná hotelová škola Pirna22

Bildung  

Das gute Bildungs- und Ausbildungsniveau auf beiden Seiten der Grenze 
zeigt sich auch im überdurchschnittlich hohen Anteil der Erwerbstätigen mit 
einer abgeschlossenen Berufsausbildung. 
Ein besonderer Standortvorteil der Euroregion Elbe/Labe ist das Vorhanden-
sein von renommierten Hochschulen und Institutionen. Sie ermöglichen eine 
solide, breit gefächerte wissenschaftliche Ausbildung und sind wichtiger 
Partner der Wirtschaft. 

Im Bereich der Bildung wurden in der Euroregion Elbe/Labe bisher 23 
Projekte mit einem Gesamtvolumen von 2,4 Millionen Euro gefördert. Die 
Euroregion unterstützt die schulische Bildung sowie die Aus-, Um-, und 
Weiterbildung der Menschen im gemeinsamen Grenzraum, u. a. durch die 
Vermittlung von Kontakten oder Projektbegleitung. Darüber hinaus ist sie an 
den Entscheidungen für finanzielle Hilfen durch europäische Förderungen 
beteiligt. 

Das Friedrich-Schiller-Gymnasium bietet als einzige sächsische Schule 
einen bilingualen, deutsch-tschechischen Bildungsgang, der sowohl eine 
Förderung der Begabung auf der Grundlage der Sprache, als auch im 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich darstellt. Der gemeinsame 
Bildungsweg der tschechischen und sächsischen Schüler beginnt mit der 
7. Klasse und endet mit dem Abitur, das in beiden Ländern anerkannt wird 
und bessere Studienmöglichkeiten in den Partnerländern eröffnet. Um die 
tschechischen Kinder und Jugendlichen adäquat und in einer liebevollen 



vhodném a příjemném prostředí, byl pro ně přestavěn a zrekonstruován dům 
na Starém městě na dvounárodnostní internát. Opravou budovy tak mohla 
být zachráněna cenná stavba z doby renesance. Euroregion Elbe/Labe se 
nejen zasloužil svými dostupnými prostředky o realizaci tohoto bilinguálního 
vzdělávacího institutu, ale i odborně doprovázel podporu přestavby a rekon-
strukce dvounárodnostního internátu z programu INTERREG II. Bilinguální 
vzdělání a s ním spojené společné vnímání historie, kultury 
a životního stylu prohlubuje mezilidské a kulturní vztahy a napomáhá 
přirozené soudržnosti regionu.

Ve školním roce 1996/97 byl zahájen pilotní projekt podporovaný progra-
mem INTERREG II  „Přeshraniční odborné vzdělání v hotelnictví a pohostinské  
činnosti“ na Odborné hotelové škole Pirna-Sonnenstein. Sto žákyň a žáků, 
z toho kolem 40 českých učňů začalo společné odborné vzdělání. 
Na konci tříletého profesního studia získali jak němečtí tak čeští učni 
vysvědčení od IHK Drážďany (Průmyslová obchodní komora). Mladí lidé 
z České republiky skládali pro uznání tohoto odborného vzdělání po dalším 
roce studia na své vysílatelské domovské škole v Ústí nad Labem a v Teplicích 
odbornou maturitu. Projekt vytvořil dodatečné vzdělávací kapacity 
a zprostředkoval rozsáhlé teoretické i praktické poznatky a intenzivně podpořil 
dvojjazyčnost učňů.

Binationales Internat Pirna / Dvounárod-
nostní internát Pirna

Lehrausbildung in der Firma FeinwerkTechnik Geising GmbH / Odborné 
vzdělání ve firmě FeinwerkTechnik Geising GmbH

Lehrausbildung Kosmetik im Institut für Bildung und Beratung GmbH / Odbor-
né vzdělání v kosmetice v Institutu pro vzdělání a poradenství GmbH
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Vzdělání  

Ukazatelem dobré úrovně vzdělání na obou stranách hranice je také 
nadprůměrně vysoký podíl výdělečně činných osob s ukončeným odborným 
vzděláním. 
Zvláštní výhodou polohy Euroregionu Elbe/Labe je přítomnost renomo-
vaných vysokých škol a institucí. Ty umožňují solidní širokou paletu akade-
mického vzdělání a jsou důležitým partnerem podnikatelské sféry. 

V oblasti vzdělání bylo dosud v Euroregionu Elbe/Labe podpořeno 23 
projektů v celkovém objemu 2,4 millionu Euro. Euroregion podporuje školní 
jakož i profesní vzdělání, rekvalifikaci a další vzdělávání lidí ve společném 
pohraničí, mimo jiné zprostředkováním kontaktů či celkovou koordinací pro-
jektu. Kromě toho se podílí na rozhodnutích o finanční pomoci z evropských 
zdrojů.

Gymnázium Friedricha Schillera nabízí jako jediná saská škola bilinguální 
německo-český vzdělávací program, který rozvíjí nadání jak v oblasti jazy-
kových schopností, tak i v matematicko-přírodovědných oborech. Společná 
vzdělávací cesta českých a saských žáků začíná v 7. třídě a končí maturitou, 
která je uznávaná v obou zemích a otevírá lepší studijní možnosti v part-
nerských zemích. Aby děti a mládež z České republiky byli ubytováni ve 
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Sport  

Für Aktiv- und Freizeitsport bestehen zahlreiche Möglichkeiten u.a. zum  
Wandern, Klettern, Radfahren und Reiten. Eine lange Tradition hat der Win-
tersport in der Region. Das Erzgebirge ist bekannt als ein ausgezeichnetes 
Wintersportgebiet. Die Besucher erwarten zahlreiche Skilifte, Rodelhänge, 
moderne Eisstadien, Natureisbahnen sowie gut präparierte Loipen und 
eine moderne Rennschlitten- und Bobbahn, auf der jährlich Weltcupren-
nen stattfinden. Weitere internationale Sportveranstaltungen im Biathlon, 
Skeleton, Rennschlitten und Bobsport lassen die Region für Touristen und 
Einheimische immer wieder zu einem Anziehungspunkt werden. 

Seit 1993 findet alljährlich unter dem Motto „Sport verbindet“ die Kin-
der- und Jugendsportolympiade der Euroregion Elbe/Labe statt. Ca. 1.000 
deutsche und tschechische Kinder und Jugendliche ringen gemeinsam in 
verschiedenen Sportdisziplinen um Medaillen und Plätze und bauen sport-
liche und freundschaftliche Verbindungen auf. Die Sportveranstaltung findet 
Jahr für Jahr abwechselnd auf deutscher oder tschechischer Seite statt.  

Ein besonderer sportlicher Höhepunkt ist die ebenfalls jährlich stattfindende 
Internationale Junioren-Friedensfahrt, auf deren grenzübergreifender 
Etappe Rennfahrer aus ganz Europa die Euroregion von Děčín nach Pirna 
durchqueren. Die Organisation dieses sportlichen Großereignisses obliegt 
der Euroregion. Seit einigen Jahren allerdings widmen sich dieser Aufgabe 
der tschechische Sportclub Cyklistický klub Slavoj Terezín und der deutsche 
Sportverein Grün-Weiß Pirna e. V. mit großem Erfolg. 2006 wurde erstmals 
zusätzlich zum Profirennen das grenzübergreifende Amateur-Radrennen 
„Pirna fährt Rad“ durchgeführt. Auch hier wurde in Děčín gestartet und in 
Pirna gefeiert, allerdings unterschied sich der Streckenverlauf von jenem der 
Radrennprofis. Das Amateur-Rennen stieß auf solch große Resonanz bei-
derseits der Grenze, dass angedacht ist, diese Veranstaltung in den nächsten 
Jahren nicht nur zu wiederholen, sondern sogar noch auszubauen. Beide 
Sportereignisse bieten eine ideale Plattform zur Begegnung von Tschechen 
und Deutschen und tragen dazu bei, Vorurteile und Klischees abzubauen.  

Alle drei Projekte wurden finanziell über INTERREG III A unterstützt.

Sport  

Pro aktivní sportovce i pro sport volného času se nabízí nesčetné možnosti, 
kromě jiných pro turistiku, horolezectví, jízdu na kole a jezdectví. Dlouhou 
tradici mají v regionu zimní sporty. Krušné hory jsou známé jako znamenitá 
oblast zimních sportů. Na návštěvníky čekají četné lyžařské vleky, sáňkařské 
svahy, moderní zimní stadiony, přírodní kluziště jakož i dobře připravené 
lyžařské stopy a moderní závodní saňkařská a bobová dráha, na které se 
každoročně jezdí závody světového poháru. I díky dalším mezinárodním 
sportovním akcím v biatlonu, skeletonu, saňkařských a bobových závodech 
se region stále znovu stává středem zájmu turistů a místních obyvatel.

Od roku 1993 se každoročně pod heslem „Sport spojuje“ koná Sportovní 
olympiáda dětí a mládeže Euroregionu Elbe/Labe. Kolem 1.000 německých 
a českých dětí a mládeže spolu bojuje o medaile a umístění v různých 
sportovních disciplínách a navazují sportovní a přátelské kontakty. Sportovní 
klání se konají rok co rok střídavě na německé nebo české straně.

Zvláštním sportovním vrcholem je taktéž každoročně se konající Mezi-
národní závod míru juniorů, při kterém závodníci z celé Evropy projíždějí 
při přeshraniční etapě Euroregion z Děčína do Pirny. Organizace této velké 
sportovní události přísluší Euroregionu. Již několik let se však této úloze 
s velkým úspěchem věnují český cyklistický klub Slavoj Terezín a německý 
sportovní klub Grün-Weiß Pirna e. V. V roce 2006 byl poprvé navíc k závodu 
profesionálů pořádán přeshraniční cyklistický závod amatérů  „Pirna jede 
na kole“. Startovalo se také v Děčíně a v Pirně se slavilo, průběh trati se 
ovšem lišil od závodu profesionálů. Amatérský závod se setkal s tak velkou 
odezvou na obou stranách hranice, že je plánováno, tuto akci v příštích 
letech nejen opakovat, ale i dále rozšířit. Obě sportovní události skýtají 
ideální platformu k setkávání Čechů a Němců a přispívají k odbourávání 
předsudků a klišé. 

Všechny tři projekty byly finančně podpořeny programem INTERREG III A.
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Gesundheits- und Kurwesen  

Der Erholungstourismus im Grenzraum verfügt über ein sehr breites Spek-
trum von historischen Kurbädern und Kurorten sowie staatlich anerkannten 
Erholungsgebieten. Überstrahlt wird diese Kurlandschaft vom klangvollen 
Namen der Stadt Teplice (Teplitz), dem ältesten Kurbad in Böhmen. Die 
heilende Kraft der Quellen ist schon seit Römerzeiten bekannt. Im 19. Jahr-
hundert wurde Teplice zu einem der nobelsten Kurbäder in Europa. Weltbe-
kannte Persönlichkeiten wie Goethe oder Beethoven kurten hier regelmäßig. 
Teplice wurde auch der „Salon Europas“ oder „Klein Paris“ genannt. Mit der 
Entwicklung des Fremdenverkehrs im 19. und 20. Jahrhundert entstanden 
aber auch zahlreiche andere Kurorte wie Bad Gottleuba im sächsischen Teil 
der Euroregion.
Das INTERREG III A geförderte Pilotprojekt zur Förderung der Humanressour-
cen im Gesundheits-, Freizeit- und Tourismusbereich zielte auf die Nutzung 
wirtschaftlicher Potenziale im Heil- und Kurbäderwesen wie auch im 
Wellnessbereich ab. Als Kooperationsnetzwerk diente es der Aktivierung der 
grenz- und branchenübergreifenden Zusammenarbeit von Unternehmen, 
Kurorten und Kureinrichtungen und somit der Erhöhung der regionalen 
Potenziale und der gemeinsamen komplexen Vermarktung auf dem Gebiet 
aller sächsisch-tschechischen Euroregionen.

Einen Historischen Spaziergang durch die Kurorte Bad Gottleuba/Teplice 
zeichnet das aus dem INTERREG III A-Kleinprojektfonds gespeiste Projekt 
in Form einer Dauerausstellung in den Historischen Sammlungen des 
Gesundheitsparks Bad Gottleuba nach. Beleuchtet wird die Geschichte 
zweier ganz unterschiedlich gearteter Kurorte, die sich in relativer räumlicher 
Nähe befinden. Während Teplice von je her vom Charme eines Kurbades für 
Wohlhabende umweht war und auf eine zweitausend Jahre alte Heilstätten-
tradition zurückblicken kann, wurden die Kureinrichtungen in Bad Gottleuba 
erst in den Jahren 1909-1913 als Arbeiterheilstätte errichtet. 
Eine wichtige Voraussetzung für diese Ausstellung und für zahlreiche weitere 
grenzüberschreitende Veranstaltungen und Aktionen wurde mit der Errich-
tung eines Deutsch-Tschechischen Bildungs- und Informationszentrums für 
Rehabilitation und Balneologie geschaffen. Das INTERREG III A-Großprojekt 
hatte den Ausbau und die Sanierung der alten technischen Anlagen und die 
Errichtung der Begegnungs- und Bildungsstätte zum Inhalt.

Zdravotnictví a lázeňství  

Cestovní ruch v pohraničí disponuje velmi širokým spektrem historických 
lázní a lázeňských míst, jakož i státem chráněných rekreačních oblastí. 
Nad touto kulturní scenerií září zvláště libozvučné jméno města Teplice, 
nejstarších lázní v Čechách. Léčivá síla pramenů je známa již z dob starého 
Říma. V 19. století se Teplice staly jedněmi z nejokázalejších lázní v Evropě. 
Světoznámé osobnosti jako Goethe nebo Beethoven se zde pravidelně zo-
tavovali. Teplice byly též nazývány „Salon Evropy“ nebo „Malá Paříž“. Rozvoj 
cestovního ruchu v 19. a 20. století však napomohl i vzniku mnoha dalších 
lázní jako Bad Gottleuba v saské části Euroregionu Elbe/Labe.
Programem INTERREG III A podporovaný pilotní projekt k podpoře lidských 
zdrojů v oblasti zdravotnictví, volného času a cestovního ruchu usiloval 
o využití hospodářského potenciálu, který v sobě oblasti léčebného 
lázeňství, lázeňství a oblast wellness skrývají. Jako kooperační síť sloužil pro-
jekt k aktivizaci přeshraniční a mezioborové spolupráce podniků, lázeňských 
míst a kulturních zařízení a tím ke zvýšení regionálních potenciálů 
a společného komplexního uplatnění na trhu na území všech sasko-českých 
Euroregionů.

Historickou procházku lázeňskými městy Bad Gottleuba/Teplice dokresluje 
projekt formou trvalé výstavy v Historických sbírkách zdravotnického parku 
v Bad Gottleubě (Gesundheitspark Bad Gottleuba), který byl podpořen 
z Fondu malých projektů programu INTERREG III A. Je zde osvětlena historie 
dvou zcela rozdílných lázeňských míst, která se nachází v relativní blízkosti. 
Zatímco Teplice byly odjakživa ovanuty šarmem lázní pro majetné a mohou 
se ohlédnout za dvoutisíciletou lázeňskou tradicí, byla lázeňská zařízení 
v Bad Gottleubě vybudována terprve v letech 1909-1913 jako léčebna 
pro dělnickou třídu.
Důležitý předpoklad pro tuto výstavu a mnohé další přeshraniční slavnosti 
a akce byl vytvořen založením Německo-českého vzdělávacího a infor-
mačního centra pro rehabilitaci a balneologii. Obsahem tohoto INTERREG III 
A-velkého projektu byla výstavba a renovace starých technických zařízení a 
zřízení Střediska pro setkávání a vzdělávání.

Bild rechte Seite: Badehaus und Parkanlage in Teplitz / Obrázek na pravé straně: lázeňský dům a park 
v Teplicích26
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Feuerwehr- und Rettungswesen / Katastrophenschutz  

Im deutsch-tschechischen Grenzgebiet der Euroregion Elbe/Labe ist auf-
grund der schwierigen naturräumlichen Gegebenheiten, wie im Elbtal, im 
Nationalpark Sächsisch-Böhmische Schweiz oder auf dem Erzgebirgskamm, 
bei gleichzeitig hohem Grenz-/ und Transitverkehr eine gut funktionierende 
Zusammenarbeit von Tschechen und Deutschen auf dem Gebiet des Feuer-
wehr- und Rettungswesens sowie des Katastrophenschutzes unerlässlich. 
Die schwer zugänglichen Gebiete fordern neben einer soliden technischen 
und logistischen Basis auch spezielle Einsatztechnik, die beiderseits der 
Grenze problemlos eingesetzt werden kann. Zudem birgt die Flutdisposition 
der Elbe und der Gebirgsflüsse hohe Risiken für Mensch und Natur, wie das 
Jahrhunderthochwasser 2002 gezeigt hat. 

Auch die Autobahn Dresden – Prag stellt gleichsam hohe technische und lo-
gistische Anforderungen an Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Allein 
auf dem Gebiet der Euroregion sind insgesamt neun Tunnel zu passieren. In 
Havariefällen müssen Sicherungskräfte beiderseits der Grenze schnellstmög-
lichst zusammengezogen werden können. Dies erfordert eine reibungslose 
Zusammenarbeit von Logistikzentren, Feuerwehren, Rettungsmannschaften 
auf der Basis modernster Ausrüstungen und eines routinierten Umgangs der 
Einsatzkräfte miteinander. Über INTERREG III A wurden im Förderzeitraum 
2000-2006 mit der Anschaffung grundlegender und spezieller Technik 
exzellente Bedingungen zur Bewältigung der anstehenden Probleme 
geschaffen. 

Mit dem Neubau des DRK-Rettungszentrums Dippoldiswalde im Rahmen 
von Interreg II A verbesserten sich die Arbeitsbedingungen und Wirkungs-
möglichkeiten für den Rettungsdienst im Grenzgebiet. Das 1996 fertigge-
stellte Rettungszentrum ist für den Transitverkehr und den internationalen 
Tourismus im oberen Gebiet des Osterzgebirges von großer Bedeutung. Ein 
computergestütztes, zweisprachiges Notfall- Kommunikationsprogramm 
trägt zur Erhöhung der Sicherheit und Stabilität der Informationsüber-
tragung in Notfallsituationen zwischen Dippoldiswalde und Teplice bei. 
Das Projekt führte zu einer besseren Verständigung zwischen den Ret-
tungsdiensten auf tschechischer und deutscher Seite und folglich zu einer 
Effektivierung der Notfallversorgung.

Das INTERREG III A – Projekt MobiKat (Mobiler Katastrophenschutz) ist ein 
IT-gestütztes Gefahrenabwehrsystem für den Einsatz bei Großschadenslagen. 
Entwickelt wurde es vom Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktur-
systeme Dresden in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Sächsische Schweiz. 
In Katastrophenfällen können den Akteuren aus Katastrophenschutz und 
Rettungswesen beiderseits der Grenze aus einem umfangreichen Datenpool 
wichtige Informationen zu Infrastruktur, Überflutungsflächen, Einzelobjekten 
etc. laufend übermittelt werden.

Übergabe eines neuen 
Fahrzeuges an die Feuerwehr  
durch den Freitaler Bürgermei-
ster Klaus Mättig / Starosta 
města Freitalu předává nové 
vozidlo hasičskému sboru

Lageüberwachung mit Mo-
biKat  / Monitorování polohy 
systémem MobiKat
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Hasičství a záchranářství / ochrana proti katastrofám  

V německo-české příhraniční oblasti Euroregionu Elbe/Labe je na základě 
obtížných přírodních podmínek jako v Labském údolí, v Národním parku 
Sasko-české Švýcarsko nebo na hřebenech Krušných hor při současné vysoké 
hustotě příhraniční a tranzitní dopravy dobře fungující spolupráce Čechů a 
Němců v oblasti hasičství a záchranařství, jakož i v ochraně před katastrofami 
nezbytná. 
V obtížně dostupných oblastech je potřeba vedle spolehlivé technické a 
logistické základny také speciální zásahová technika, kterou je možné bez 
problémů nasadit na obou stranách hranic. Dispozice Labe a horských toků 
k záplavám, jak ukázala stoletá povodeň v roce 2002, v sobě navíc skrývá 
velká rizika pro člověka i přírodu. 

Také dálnice A17/D8 Drážďany-Praha klade vysoké technické a logistické 
požadavky na záchranářskou službu a ochranu před katastrofami. Jen 
na území Euroregionu se projíždí devíti tunely. V případě havárie musí mít 
bezpečnostní síly na obou stranách hranice možnost se co nejrychleji spojit 
dohromady. K tomu je zapotřebí bezproblémové spolupráce logistických 
center, hasičských záchranných sborů, záchranářských týmů na bázi 
nejmodernějšího vybavení a vzájemného rutinního kontaktu zásahových jed-
notek. Díky programu INTERREG III A byly v programovém období 2000-2006 
pořízením základní i specializované techniky vytvořeny vynikající podmínky 
k řešení nenadálých situací.

V rámci Interregu II A nově postavené DRK-záchranářské centrum Dippoldis-
walde se zlepšily pracovní podmínky a možnosti působení záchranné služby 
v pohraničí. V roce 1996 dokončené záchranářské centrum má velký význam 
pro tranzitní dopravu a mezinárodní cestovní ruch v horních oblastech 
Východních Krušných hor. Počítačově podporovaný, dvojjazyčný pohotovostní 
komunikační program přispívá ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti přenosu 
informací v nouzových případech mezi Dippoldiswalde a Teplicemi. Projekt 
vyústil v lepší porozumění mezi záchrannými službami na české a německé 
straně a tím k zefektivnění pohotovostního zabezpečení.

INTERREG III A - projekt MobiKat (Mobilní ochrana před katastrofami) je 
počítačově podporovaný systém k odvrácení nebezpečí pro zásahy při stavech, 
kdy hrozí velké škody. Systém byl vyvinut Fraunhofer-institutem pro dopravní 
a infrastrukturní systémy Drážďany ve spolupráci s okresem Saské Švýcarsko. 
V případě katastrofy mohou být aktérům z oblastí ochrany před katastrofami 
a záchranářství na obou stranách hranice průběžně předávány důležité infor-
mace k infrastruktuře, záplavovým územím, jednotlivým objektům atd.

Elbehochwasser 2002 in 
Pirna / Povodeň na Labi 2002 
v Pirně

Hochwasser 2002 in Děčín / Povodeň 2002 v Děčíně Simulation mobiler Hochwasserschutz Ústí n. L. / Simulace 
mobilní protipovodňové ochrany Ústí n. L.

MobiKat – Einsatz beim Umzug des Klinikums Pirna / 
MobiKat - Zásah při stěhování kliniky v Pirně
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Die Sächsisch-Böhmische Schweiz  

Die Sächsisch-Böhmische Schweiz zählt zu den eigenwilligsten Natur-
schönheiten der Euroregion Elbe/Labe . Die unverwechselbare Mittelge-
birgslandschaft erstreckt sich über die Grenze hinweg entlang der Elbe. Im 
Freistaat Sachsen ist das 93 km² große Schutzgebiet der einzige National-
park und darüber hinaus auch einer der bedeutendsten in Deutschland. 
Auf tschechischer Seite sind Teile der Böhmische Schweiz mit einem Gebiet 
von 79 km² seit 2000 zum Nationalpark erklärt worden. Zusätzlich sind 
zahlreiche Naturdenkmäler und -reservate ausgewiesen. 
Die Elbe durchfließt eine Landschaft von wildromantischen Sandsteinfelsen 
mit tiefen Schluchten, weiten Hochflächen, großen Wäldern und mächtig 
thronenden Tafelbergen. Das Paradies für Wanderer und Kletterer bietet 
zahlreiche Wege – vom  Spazierweg bis hin zum Klettersteig. Für das 
Felsklettern stehen über 1.000 freistehende Klettergipfel bereit. Eine Erkun-
dungstour durch die faszinierende Bergwelt mit ihren bizarren Gesteinsfor-
mationen eröffnet auch die Möglichkeit zum Entdecken seltener Tier- und 
Pflanzenarten, die sich in den tiefen Schluchten des Elbsandsteingebirges 
erhalten haben. Manche von ihnen sind in Mitteleuropa einzigartig. 
Erforschen lässt sich die Landschaft auf vielfältige Art und Weise – etwa  bei 
einer ausgiebigen Radtour auf dem Elberadweg, einer gemütlichen Schiff-
fahrt auf einem Elberaddampfer oder einer Fahrt mit der Kirnitzschtalbahn, 
einer solarbetriebenen Straßenbahn.

30

Sasko-české Švýcarsko  

Sasko-české Švýcarsko patří k nejsvéráznějším přírodním krásám Euroregionu 
Elbe/Labe. Nezaměnitelná středohorská krajina se rozprostírá přes hranice 
dále podél Labe. Ve Svobodném státu Sasko je toto 93 km² rozlehlé chráněné 
území jediný národní park a kromě toho také jeden 
z nejvýznamnějších v Německu. Na české straně byly části Českého Švýcarska 
spolu s územím o velikosti 79 km² v roce 2000 vyhlášeny národním parkem. 
Navíc byly vyhlášeny četné přírodní památky a přírodní rezervace. 
Labe protéká krajinou divoce romantických pískovcových skal s hluboký-
mi soutěskami, rozlehlými náhorními plošinami, širými lesy a mohutně 
se pyšnícími tabulovými horami. Ráj pro turisty a horolezce nabízí četné 
turistické trasy – od procházky až po horolezeckou túru. Pro skalní horole-
zectví stojí k dispozici přes 1.000 horolezeckých vrcholů. Průzkumný výlet 
fascinujícím horským světem s jeho bizarními horninovými formacemi skýtá 
také možnost objevení vzácných živočišných a rostlinných druhů, které se 
zachovaly v hlubokých soutěskách Labských pískovců. Některé z nich jsou 
ve střední Evropě výjimečné. Krajinu lze poznat rozličným způsobem - při 
hojných výletech na kolech labskou cyklistickou stezkou, při pohodlné plavbě 
na labském kolesovém parníku nebo při jízdě na železniční trati Kirnitzschtal-
bahn, tramvaji na solární pohon. 
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Das Erzgebirge  

Das Osterzgebirge mit seinen waldreichen Bergen und artenreichen Wiesen-
landschaften bildet einen weiteren landschaftlichen Höhepunkt in der Euro- 
region. Mit 440 Quadratkilometern auf sächsischer Seite ist es das größte Land-
schaftsschutzgebiet des Freistaates. Ein gut ausgebautes Netz von Wander- und 
Radwegen erwartet Gäste, Sportler und Erholungssuchende. Das Osterzgebirge 
ist vor allem für den Wintersport in der Region von großer Bedeutung. Win-
tersportbegeisterte finden sowohl Hänge für spritzige Abfahrten mit Ski und 
Schlitten als auch gut präparierte Loipen für ausgiebige Skiwanderungen auch 
nach Böhmen. Im Sommer bietet sich die Möglichkeit für Wanderungen auf 
dem Erzgebirgskamm, in artenreiche Wald- und Wiesenlandschaften unterhalb 
der Kammregion oder in die geisterhafte Naturlandschaft der Hochmoore mit 
ihren spezifischen Pflanzenwelten. Den Blick vom Erzgebirgskamm bis weit hin-
ein ins böhmische Becken mit seinen Vulkankegeln, die wie vorzeitliche Urtiere 
aus der Ebene ragen, wird keiner, der ihn je genossen hat, vergessen können. 
Neben seiner kargen und deshalb so faszinierenden Landschaft ist das Erzge-
birge auch mit einer  für das Jahrhunderte alte Handwerk der Holzdrechsel- 
und Holzschnitzkunst bekannt. In Schauwerkstätten kann man miterleben, wie
in liebevoller Handarbeit Holzspielzeug und -kunst für Groß und Klein entsteht.

Die Wälder des Erzgebirges sind zum einen gezeichnet von Langzeitschädi-
gungen der letzten 50 Jahre, hervorgerufen vor allem durch stark schwefel-
haltige Abgase aus den Braunkohlekraftwerken Nordböhmens, zum anderen 
auch von neuartigen Waldschäden infolge eines sehr hohen Verkehrsaufkom-
mens bei gleichzeitig ungünstigen klimatischen Bedingungen. Da Luftver-
schmutzung ein grenzübergreifendes Problem darstellt, wurde in einer Vielzahl 
von INTERREG II und III A-Projekten versucht, die Schäden auf dem Gebiet der 
Euroregion Elbe/Labe schrittweise zu beheben. Durch Bodenschutzkalkungen 
und Wiederaufforstungsmaßnahmen konnten ab 1997 bis über die Jahrtau-
sendwende hinaus insgesamt 25.000 Hektar gekalkt und rund 4.000 Hektar 
schadhafte Waldflächen wiederaufgeforstet werden. Parallel dazu wurden in 
großer Anzahl immissionsmindernde Maßnahmen zum Schutz des Klimas über 
INTERREG III A gefördert. Vor allem die Heizungsumstellung in Privathaushalten 
von Kohle auf umweltfreundliche Energieträger mittels Errichtung von Holzfeu-
erungsanlagen, Sonnenkollektoranlagen, Blockheizkraftwerken wurde durch 
den Anreiz der Förderung forciert.

Krušné hory  

Východní Krušnohoří s jeho lesnatými vrcholy a druhově bohatými loukami 
tvoří další krásný krajinný segment Euroregionu. Svými 440 čtverečními ki-
lometry na saské straně je to největší chráněná krajinná oblast Saska. Dobrá 
infrastruktura turistických a cyklistických tras očekává hosty, sportovce 
a rekreanty. Východní Krušnohoří má velký význam především pro zimní 
sporty v regionu. Nadšenci zimních sportů zde objeví jak svahy pro řízný 
sjezd na lyžích a sáních, tak i dobře připravené běžecké stopy pro bohaté 
lyžařské výlety do Čech. V létě se nabízejí možnosti putování po hřebenech 
Krušných hor, v druhově bohatých krajinách lesů a luk v oblasti pod 
horskými hřebeny nebo do tajemných přírodních krajin vrchovišť s jejich 
specifickým rostlinstvem. Pohled z hřebenu Krušných hor daleko do nitra 
českých panví s jejich kuželi vulkanického původu, které se vzpínají z nížiny 
jako pravěká zvířata nebude moci nikdo, kdo se jím kochal, zapomenout.
Vedle své skromné a tím tak fascinující krajiny jsou Krušné hory proslulé 
také staletí starými řemesly soustružnictví dřeva a řezbářským uměním. 
V expozičních dílnách je možné zažít, jak při láskyplné ruční práci vznikají 
dřevěné hračky a dřevařské umění pro malé i velké.

Lesy Krušnohoří jsou poznamenány jednak dlouhodobými poškozeními 
posledních 50 let, vyvolanými především spalinami obsahujícími velké 
množství síry z hnědouhelných elektráren v severních Čechách, tak 
lesními škodami nového druhu v důsledku vysokého objemu dopravy při 
současných nepříznivých klimatických podmínkách. Protože znečišťování 
vzduchu představuje přeshraniční problém, byla zde ve větším počtu 
projektů INTERREG II a III A snaha, tyto škody na území Euroregionu Elbe/
Labe postupně odstranit. Ochranným vápněním půdy a znovu zalesňováním 
tak mohlo být od roku 1997 až do doby po sklonu tisíciletí povápněno 
celkem 25.000 hektarů a kolem 4.000 hektarů poškozených lesních ploch 
znovu zalesněno. Současně s tím byl programem INTERREG III A podporo-
ván velký počet opatření snižujících imise na ochranu klimatu. Především 
přechod vytápění domácností z uhlí na ekologické zdroje energie instalací 
zařízení na spalování dřeva, slunečních kolektorů, skupinových výtopen byl 
z podnětu dotace uspíšen. 
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Die Landeshauptstadt Dresden  

Dresden ist Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort, Stadt der Künste und 
Kultur, der Tradition und des Erfindergeistes. Die sächsische Landeshaupt-
stadt ist weltweit als Kunst- und Kulturmetropole mit großer Vergangenheit 
und bedeutenden kulturellen Einrichtungen bekannt. Die Stadt August des 
Starken mit der Frauenkirche, dem Grünen Gewölbe, barockem Zwinger 
und der Semperoper lockt jährlich Millionen Touristen an. Die malerische 
Lage an der Elbe mit den unverbauten Elbauen haben Dresden den Namen 
‚Elbflorenz‘ eingetragen.

Neben seinem Ruf, eine bedeutende Kulturstadt zu sein, hat sich Dresden 
insbesondere als Zentrum der europäischen Mikroelektronik einen Namen 
gemacht. Der Wirtschaftsstandort Dresden verfügt über eine sehr vielseitige 
Branchenstruktur mit besonderen Kompetenzen auf technologieintensiven 

Gebieten wie Mikroelektronik, Bio- und Nanotechnologie und dem Komplex 
Maschinenbau, Fahrzeug-, Luft- und Raumfahrttechnik. Das breit gefächer-
te Fachwissen, das der Wirtschaft in diesen Bereichen geboten wird, hat 
die Region um Dresden zu einem besonders attraktiven Investitionsraum 
gemacht. Ermöglicht wird dies auch durch die enge Verbindung zwischen 
Wirtschaft und Forschung. Dank der Existenz der Technischen Universität 
Dresden, der Hochschule für Technik und Wirtschaft sowie zahlreichen 
branchenübergreifenden Netzwerken verfügt Dresden über die höchste 
Forschungs- und Entwicklungskonzentration im technischen und natur-
wissenschaftlichen Bereich in den neuen Bundesländern. Die Wissenschaft 
beschränkt sich aber nicht nur darauf, sondern schließt Kunst-, Geistes- und 
Sozialwissenschaften ebenso ein.
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Hlavní město Drážd‘any  

Drážďany jsou sídlem hospodářtví i vědy, městem umění a kultury, tradice a 
vynalézavosti. Saské hlavní město je celosvětově známé jako umělecká 
a kulutrní metropole s významnou minulostí i kultruními zařízeními. Město 
panovníka Augusta Silného s kostelem Frauenkirche, uměleckými sbírkami 
Grüne Gewölbe, s barokním zámkem Zwinger a operou Semperoper přiláká 
ročně miliony turistů. Malebná poloha na Labi s nezastavěnými labskými 
nivami přinesla Drážďanům označení „Florencie na Labi“.

Vedle své pověsti důležitého kulturního města si Drážďany udělaly jméno 
obzvláště jako centrum evropské mikroelektroniky. Hospodářské sídlo 
Drážďany disponuje velmi všestrannou odvětvovou strukturou se zvláštními 
předpoklady k technologicky intenzivním oblastem jako mikroelektronika, 
biotechnologie, nanotechnologie a komplexu strojírenství, techniky motoro-
vých vozidel, vzduchotechniky a kosmické techniky. Díky široké odbornosti, 
která je hospodářskému sektoru v těchto oborech nabízena, se region v okolí 
Drážďan stal jedním ze zvláště aktraktivních míst pro investory. Umožněno 
je to též díky úzké vazbě hospodářství a vědy. Zásluhou Technické univerzity 
Drážďany, Vysoké školy pro techniku a hospodářství, jakož i dalších četných 
nadodborových sítí disponují Drážďany nejvyšší koncentrací výzkumných 
vývojových aktivit v technické a přírodovědecké oblasti v nových spolkových 
zemích. Výzkum se ovšem neomezuje jen na tyto oblasti, ale zahrnuje 
i umělecké, společenské a sociální vědy.

Das Panorama der Stadt Dresden ist zu jeder Tageszeit eindrucksvoll. Es wurde von vielen 

berühmten Künstlern dargestellt, so auch von Bernardo Bellotto gen. Canaletto. / Panorama města 

Drážďan je v každé denní době velmi působivé, bylo vyobrazeno mnoha známými umělci, jako 

například Bernardem Bellottem, zvaným Canaletto.
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Die Bezirkshauptstadt Ústí nad Labem  

Ústí nad Labem ist Sitz des Bezirks Ústí und mit nahezu 100.000 Einwoh-
nern ein wichtiges Zentrum in Nordböhmen. Die Stadt und ihre Umgebung 
ist ein bedeutendes nordböhmisches Industrie- und Ballungsgebiet, 
Verkehrsknotenpunkt sowie Kultur- und Bildungszentrum.

Bereits Mitte des 13. Jahrhunderts erhielt Ústí nad Labem das Stadtrecht. 
Das Stadtbild heute ist ein Zusammenspiel aus historischen und modernen 
Bauten. Eines der wichtigsten historischen Baudenkmäler ist die Kirche 
Maria Himmelfahrt im Zentrum der Stadt. Stellvertretend für die moderne 
Architektur sei hier die markante und mit internationalen Preisen dekorierte 
Brücke Mariánský most genannt. Aber nicht nur die Stadt, sondern auch 
ihre Umgebung bieten zahlreiche historische Sehenswürdigkeiten, wie 
die Schlösser in Trmice, Krásné Březno, Velké Březno und der Burg Střekov 
(Schreckenstein). Neben verschiedenen kulturellen Einrichtungen ist für 
Ústí nad Labem das traditionsreiche, rege Theaterleben hervorzuheben. Das 
Stadttheater ist auch über die Grenze hinweg bekannt für seine Opernauf-
führungen und das Schauspielstudio für ausgezeichnete Theaterinszenie-
rungen.

Krajské hlavní město Ústí nad Labem  
            
Ústí nad Labem je sídlo Ústeckého kraje a se svými téměř 100.000 obyvateli 
je důležitým centrem v severních Čechách. Město a jeho okolí je významná 
severočeská průmyslová a aglomerační oblast, dopravní uzel jakož i kulturní 
a vzdělávací centrum. 

Už v polovině 13. století získalo Ústí nad Labem status města. Obraz města 
dnes je souhrou historických a moderních staveb. K jedné z nejdůležitějších 
historických stavebních památek patří kostel Na nebevzetí panny Marie 
v centru města. Zástupcem moderní architektury je markantní a mezinárod-
ními cenami dekorovaný Mariánský most. Ale nejen město, nýbrž i jeho okolí 
nabízí početné historické pamětihodnosti, jako zámky Trmice, Krásné Březno, 
Velké Březno a hrad Střekov. Vedle různých kulturních zařízení je u Ústí nad 
Labem třeba zdůraznit tradičně rušný divadelní život. Městské divadlo je zná-
mé i za hranicemi svými operními představeními a činohra svými vynikajícími 
divadelními inscenacemi.

Mariánský most in Ústí n. L. ist eine der modernsten Brücken in der Tschechischen Republik und wurde 

in den 1990er Jahren als Stadtdominante erbaut.

Mariánský most v Ústí n. L. je jeden z nejmodernějších mostů v České republice a byl v 90. letech 20. 

stol. postaven jako dominanta města.
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