Od povrchové težby k jezerní krajine

Museum der Stadt Borna

Lipská nová jezerní oblast Neuseenland je přímým důsledkem
několika století trvající těžby, zušlechťování a využívání
přírodních zdrojů hnědého uhlí. Zvláště pak s otevřením
povrchové těžby ve 20. století se změnil trvale ráz krajiny.
Začátkem 90.tých let sjednocení Německa, a s tím spojená
změna energetické politiky, přinesly náhlý konec této éry. V
krátké době zmizela téměř celá infrakstruktura průmyslového
odvětví. Dnes je krajina jižně a severně od Lipska ovlivněna
jezery vzniklými po dírách povrchové těžby - lipská jezerní
oblast Neuseenland.

An der Mauer 2–4
04552 Borna
Tel.: +49.(0)3433.278630
Fax: +49.(0)3433.278640
Email: museum@borna.de
Otevírací doby:
Út. – Pá. 10 – 17 hod./ So. a Ne. 14 – 17
www.museum-borna.de

UHELNÁ HORECKA
Težba uhlí v revíru Borna
Muzeum města Borna prezentuje četné exponáty na téma těžba
hnědého uhlí. Geologické procesy, které vedly ke vzniku uhlí, hrají na
této výstavě stejně tak velkou roli jako dějiny těžby uhlí a dále zpracujícího průmyslu. Vliv na život lidí, příroda a krajina najdou přitom
zvláštní přihlédnutí.
V roce 1799 začala s těžbou hnědého uhlí éra těžby uhlí v Borně a v
přilehlých regionech. Až do časného 20. století se uhlí těžilo většinou
pod zemí. Tato situace je v muzeu simulována průchozími štolami.
Těžba a zpracování hnědého uhlí přinášela a přináší stále ještě sebou
rozhodující změny, které až do dneška určují obraz krajiny v severozápadním Sasku. Kostel Emmaus v Borně je působivým symbolem pro
ráz regionu, v němž hlavní roli hrála těžba hnědého uhlí. Původní
umístění bylo v Heuersdorfu, který byl v roce 2009 přebagrován. Ve
velmi náročné logistické akci byl kostel v roce 2007 přestěhován, aby
byl zachován tento historický stavební objekt a výjimečný památník
pro ty, kteří museli svůj domov opustit.
Prosím, vezměte na vědomí, že do půlky roku 2015 bude stálá výstava
k hnědému uhlí přepracována. Do té doby se věnuje zvláštní výstava
tomuto tématu.
Dalším významným pilířem dějin města jsou Královsko-saský
regiment karabiníků, pěstování cibule a výroba hudebních nástrojů.
Také k tomuto tématu najdete v muzeu atraktivní výstavní
dokumenty.

HORNICKO-TECHNICKÝ PARK
Hornicko-technický park prezentuje v napínavé scenérii kompletní
cyklus povrchové těžby hnědého uhlí: zpětné dobývání kultivované
krajiny, příprava předporubního pásma, snížení hladiny spodních vod,
odstranění skrývky a těžba uhlí, transport, odvoz skrývky a nakonec
asanace a zpětné získání nových prostorů v krajině. Jedna speciální oblast
parku je věnována vzpomínkám na ztrátu domova a zmizení celých obcí.

Bergbau-Technik-Park
Adresa parku:
Am Westufer 2
04463 Großpösna
Mobil: +49.(0)152.25226557
info@bergbau-technik-park.de
Sídlo vedení:
Hauptstraße 19
04463 Großpösna
Tel.: +49.(0)34297.140127

BERGBAU
TECHNIK
PARK

Vysoko nad krajinou působivě tyčí hlavní aktéři 5,4 hektarů velkého
parku: dva velkostroje z bývalého povrchového dolu Espenhain. Těžící
kolesové rýpadlo 1547, 1.300 t těžké, rok výroby 1985, stejně tak jako
pásový zakladač 1115 s váhou 2.400 t z roku 1986.

im Leipziger Neuseenland

Otvírací doby:
Brezen až ríjen
Ct. - Ne. & svátky 10 - 18 hod.
Cervenec a srpen: Út. - Ne. 10 - 18 hod.
Poslední možnost vstupu v 17 hod. Rádi jsme Vám k dispozci pri
individuálních termínech a dotazech, týkajících se prohlídky parku.
www.bergbau-technik-park.de

OBJEVIT SASKOU PRUMYSLOVOU KULTURU!

Mladí i staří jsou zváni, aby obdivovali rozsah strojní techniky a logistiky,
která byla a je nutná, aby uspokojila potřebu lidí po energii. Mnozí bývalí
horníci se budou cítit přeneseni do „starých časů“…
Informační tabule s texty srozumitelnými i pro děti, umožňují
individuální prohlídku parku. Toto je spojeno s různými výstavami v
E-Hausu (domě E) a v kaverně. Dětské hřiště zve děti k proběhnutí a také
je postaráno o tělesné blaho.
Průmyslová kultura najde svůj význam ve svědectvích a památkách, ty
nejvýznamnější byly vzaty do turistického okruhů průmyslové kultury
Saska: www.sachsen-tourismus.de. Péče a přímé zprostředkování
dědictví založeného v průmyslové kultuře, je centrální úlohou
Hornicko-technického parku.

Ale jihozápadně od Lipska se nachází ještě dnes aktivní
povrchová těžba. Tady mají návštěvníci možnost seznámit se s
aktuální těžbou uhlí.
Přesto, že je zde i nadále těžba uhlí, půvab nově vzniklé krajiny
nechává stále více vyblednout vzpomínky na doby před jezery.
Právě proto, aby byly tyto vzpomínky zachovány a současně
umožněn pohled na moderní povrchovou těžbu, to vše si vzal
náš malý průvodce za úkol.
Více k saské průmyslové kultuře:
www.industriekultur-in-sachsen.de
www.leipzigerneuseenland.de
www.industriekultur-leipzig.de
www.kohle-dampf-licht.de
www.braunkohlenstrasse.de

Náše díky za spolupráci a poskytnutí fotografií a textových materiálu patrí:
MIBRAG, Vattenfall / Kraftwerk Lippendorf, LMBV (úvodní obrázek), Dachverein
Mitteldeutsche Straße der Braunkohle e.V., Bergbau-Technik- Park e.V.,
Tourismusverein Leipziger Neuseenland e.V., Krystallpalast Varieté Leipzig GmbH,
Kohlebahn Meuselwitz, Stadt Zwenkau, Stadt Borna, Rainer Weisflog (Foto:
Mondsee), Andreas Hille (Bergbaumuseum Deuben), Bernhard Witt (Vineta)

PO STOPÁCH
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1 Vyhlídkové místo LMBV Zitzschen

Napuštené jezero Zwenkau, dřívejší povrchová težba Zwenkau
www.lmbv.de

2 Hornický pavilon a vyhlídkové místo

u KAP ZWENKAU

Model skrývkového mostu (F 45)
www.zwenkau.de

3 Bergbau-Technik-Park (Hornicko-Technický Park)
Velkostroje v povrchové težbe hnedého uhlí

Email: info@bergbau-technik-park.de, www.bergbau-technik-park.de

4 VINETA

Plovoucí památník pro „Ztracená místa“
Email: info@vineta-stoermthal.de
www.vineta-stoermthal.de, www.amphibientour.de

5 Dispecérská vež u Störmthalského jezera

Centrální místo drívejšího povrchového dolu Espenhain
Projekt Krystallpalast Varieté Leipzig,
Magazingasse 4, 04109 Leipzig
Telefon: +49.(0)341.140660
(od dubna do ríjna): +49.(0)34206.209906
Email: info@vineta-stoermthal.de, www.vineta-stoermthal.de

6 Elektrárna Lippendorf
Od uhlí k elektrine

Vattenfall Europe Generation AG
Kraftwerk Lippendorf, Werkstraße, 04564 Böhlen
Informacní centrum otevreno denne od 9 do 18 hod.
Prohlídka elektrárny pouze na predbežné ohlášení:
Telefon: +49.(0)34342.22611
Email: Lutz.Dornberg@vattenfall.de, www.vattenfall.de

VYHLÍDKOVÉ MÍSTO

8 VEREINIGTES SCHLEENAIN

9 KOSTEL EMMAUS

7 Halda Trages

Prírodní a putovní místo, rozhledna a nejvetší vyvýšení
v lipské jezerní oblasti Neuseenland
www.leipzigerneuseenland.de

8 Vyhlídkové místo povrchové težby

Vereinigtes Schleenhain

Pohledy na aktivní povrchovou težbu, vyhlídkové místo MIBRAG
www.mibrag.de

9 Kostel Emmaus

Budova s „chmurnou“ historií
Email: kg.borna@evlks.de
www.kirche-borna.de

10 Dráha pro prepravu uhlí Meuselwitz

3

TOVÁRNA NA BRIKETY

13 HORNICKÉ MUZEUM V DEUBENU 14 “HERRMANSCHACHT”
13 Hornické muzeum v Deubenu

Zažít hornictví prohlídkou v historickém dolu

11 MONDSEE Hohenmölsen

Kempink a koupalište s pláží v jednom z nejstarších
zatopených lomu lipské jezerní oblasti Neuseenland
www.mondsee-hhm.de

12 Vyhlídkové místo povrchové težby Profen 1

Pohledy na aktivní povrchovou težbu, vyhlídkové místo MIBRAG
www.mibrag.de
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Další informace a rezervace pres:
Leipzig Tourismus und Marketing GmbH / Region Leipzig,
Telefon: +49.(0)341.7104377
Email: neuseenland@ltm-leipzig.de
www.leipzigerneuseenland.de

Dreiskau-Muckern

WIEDERAU

Nejstarší ješte zachovaná továrna na brikety na svete

Zažijte viditelnou promenu a vizi moderního rekreacního regionu
lipské jezerní oblasti Neuseenland behem cca. ctyrhodinové okružní
jízdy autobusem.
Minimální pocet osob: 20
Cena na osobu: od 35,00 Euro
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WERBEN

14 Továrna na brikety „Herrmannschacht“

VINETA

STÖRMTHALER SEE

GROSSGÖRSCHEN

Zažít uhlí a páru na vlastní kuži

Spolek Kohlenbahnen e.V., Georgenstraße 46, 04610 Meuselwitz
Otvírací doba: Po – Pá od 7 do 16 hod.
Telefon: +49.(0)3448.752550 & +49.(0)3448.752143
Email: kohlebahn.meuselwitz@freenet.de
www.kohlebahnen.de
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KITZEN

Heimatverein „Zeitz-Weißenfelser-Braunkohlenrevier“ e.V.
Schulstraße 65, 06682 Teuchern OT Deuben
Otevírací doba: Ct. Od 17 do 19 hod. nebo po domluve
Telefon/Fax: +49.(0)34441.33237
Email: info@bergbaumuseum-deuben.de
www.bergbaumuseum-deuben.de

Mitteldeutscher Umwelt- und Technikpark e.V.
Naumburger Straße 99, 06712 Zeitz
Telefon: +49.(0)3441.228655, Fax: +49.(0)3441.228648
Email: herrmannschacht@t-online.de
www.mut-zeitz.de
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