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Presseinformation

Datum: 22.02.2013
Věc: GPS-objevy na hřebenech Rübenau & Kalek
Vážené dámy a pánové,
spolek Natura Miriquidica e.V. z Rübenau („Haus der Kammbegegnungen“), činný v
oblasti ochrany přírody a životního prostředí („Haus der Kammbegegnungen“) a česká obec
Kalek realizují aktuálně projekt na hřebeni Krušných hor. Společně vytvářejí přeshraniční
GPS kulturně-naučnou stezku mezi obcemi Rübenau a Kalek.
Podél česko-německé hranice mezi obcemi Kühnhaide a Brandov, s těžištěm v oblasti
Rübenau/ Kalek, bude zřízena inovativní, satelitem podporovaná (virtuální) naučná stezka.
Zabývá se zvláště přeshraničním přírodním a kulturním aspektem krajiny v oblasti
krušnohorského hřebene. K tomu budou vybudována stanoviště v přírodě, na kterých
uživatel obdrží dvojjazyčné informace o krajině přes GPS jako turistickou motivaci a
inspiraci, bude vytvořen koncept naučné stezky, programovány informace a naučná stezka
bude zpřístupněna na domovských webových stránkách.

Data:
•
•
•
•
•

Jedinečné přírodní a kulturní zajímavosti v oblasti středního krušnohorského
hřebene můžete poznat prostřednictvím vlastního smartphonu nebo vypůjčeného
GPS-přístroje nebo vytištěním z internetu.
Naučná stezka se nachází mezi obcemi Kühnhaide a Brandov s těžištěm v obcích
Rübenau – Kalek.
Zahrnuje celem tři trasy (Kühnhaide – 4,5 km, trasa okolo Rübenau 11,3 km a
Kalek - Načetín 10,4 km) v celkové délce 26,2 km.
Naučná stezka nabízí celkem 46 turisticky zajímavých stanovišť, na kterých jsou k
dispozici virtuální informace.
Vstup na naučnou stezku je možný kdekoliv, uživatel se může rozhodnout také pro
jednotlivé úseky.
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Tato turistická zážitková nabídka bude pro všechny uživatele dostupná od května. Naučnou
stezku můžete použít ve svých smartphonech, popř. v App aplikaci, informace ke stažení na
www.natura-miriquidica.de nebo na www.kalek.cz , popř. je možné zapůjčit si GPS přístroj
v Haus der Kammbegegnungen, In der Gasse 3, 09496 Marienberg OT Rübenau .

