
Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška 

pořádá aktivní prázdninový výjezd za domácí turistikou 

 

Expedice Krušec 
so - so 24. – 31. 7. 2021 │ Krušné hory, Jáchymov a okolí 

 

Rozhodli jsme se potěšit vás v době snad už pomalu pokoronavirové, kdy ale není ohledně zahraničního 

cestování nic jisté. Proto vám nabízíme týdenní aktivní pobyt v pro Hanáky vzdálených Krušných horách 

lemujících severozápadní hranici Česka s Německem v délce cca 130 km, zhruba od Kraslic po Děčín. Na českou 

stranu spadají příkrými svahy. Nejvyšším vrcholem je Klínovec (1244 m n. m.) v jihozápadní části hor.  

Co do výšky se Krušné hory nemůžou měřit s jinými českými a moravskými masivy, mají spoustu jiných 

předností. V první řadě tu potkáte daleko méně turistů. Při svých toulkách si tak můžete užívat vytoužený 

klid a kochat se rozmanitou krušnohorskou krajinou. 

 

 

 

Co nás čeká? Bydlení na horské chatě 850 metrů nad mořem, odkud budeme každý den vyrážet na 

turistiku pěšky nebo veřejnou dopravou a poznávat na přírodu a historii zajímavý kraj. A že je rozhodně 

co poznávat! Tajemná rašeliniště, rozlehlé větrné pláně i hluboké lesy vonící po houbách a borůvkách.  

Ale nejen to. Díky své hornické historii skrývají Krušné hory celou řadu jedinečných technických památek. 

Můžete sestoupit do temného podzemí a na vlastní kůži se seznámit s prostředím, kde se psaly dějiny 

Krušnohoří, a třeba i poznat odvrácenou tvář jáchymovských dolů při procházce Jáchymovským peklem. 

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je prvním českým přeshraničním souborem památek, který se 

dostal roku 2019 na Seznam světového kulturního přírodního dědictví UNESCO. Magická horská krajina, 

drsná a romantická zároveň, čeká, až ji s námi objevíte. 

A kdo nebo co je ten krušec z názvu naší expedice? Název pohoří vznikl od staročeského 

slova krušec znamenající rudný kámen. Od tohoto slova bylo odvozeno sloveso krušit, neboli drtit či 

mačkat. Tak, a teď víte skoro všechno. Zbytek na druhé straně. :-)  

 

 



Expedice Krušec | so - so 24. – 31. 7. 2021 | Krušné hory, Jáchymov a okolí 

 

 

Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška | www.malaliska.cz | „Do přírody na skok, nebo i na dva!“ 

Žádné jiné krušnohorské město nemá tak pohnutou historii jako právě Jáchymov. Na jedné straně slibně 

započatá kariéra během stříbrné horečky a šťastný objev léčivé radonové vody. Na straně druhé hluboké jizvy, 

které na tváři i duši města zanechala temná 50. léta 20. století. Přesto ale Jáchymov dokázal znovu nalézt 

ztracenou identitu. Úžasná poloha v údolí hustých lesů a dobře fungující infrastruktura sem láká nejen lázeňské 

hosty, ale také stále více turistů. 

 

Ubytování a stravování 

Bydlet budeme u lesa v horské chatě Akademie v osadě Mariánská nad městem Jáchymov, ve výšce 850 m n. m.  

Chata nabízí vícelůžkové pokoje, je vybavená na individuální vaření a má společenskou místnost, venku ohniště  

a v dosahu je i restaurace. Podrobněji na http://www.chata-akademie.cz. 

Stravování necháme na každém účastníkovi. Lze individuálně, také je možné se domluvit na polopenzi. 

Zájem o ni vyznačte na přihlášce. 

 

Doprava 

Dopravu účastníků domluvíme podle toho, kdo se přihlásí (buď všichni auty, nebo částečně auty a veřejnou 

dopravou). Z Olomouce se dá dostat až do Mariánské u Jáchymova se dvěma přestupy a během dne jede 

několik spojů. Takže uvidíme… 

Program 

Máme výhodu, že z chaty Akademie v Mariánské nad Jáchymovem můžeme rovnou vyrážet na trasy. 

Podobně jako loni na Rýchorách se vždy večer předem domluvíme, kam si kdo chce vyšlápnout nebo vyjet 

nebo jak a kde chce odpočívat, a utvoříme podle toho turistické skupinky. Pro vodomily je přímo 

v Jáchymově lázeňské aquacentrum. Nějakou inspiraci k tomu, co lze v Jáchymově a okolí vidět, najdete 

na https://bit.ly/3w6qtzt nebo na https://bit.ly/3bvr6dZ 

 

Cena: 1 700 Kč člen / 2 000 Kč nečlen spolku Přátelé přírody, z. s. 
(V ceně je 7× ubytování. Cena neobsahuje dopravu, tu si účastníci zajišťují sami – viz výše.) 

K ubytování je možno přikoupit polopenzi, zájem o ni vyznačte na přihlášce.  

Přihlášky, pokyny k platbě a storno podmínky jsou na 

www.malaliska.cz/krusec2021  

Bližší info: Hynek Pečinka, tel. 602 431 149, fox@malaliska.cz 

http://www.chata-akademie.cz/
https://bit.ly/3w6qtzt
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