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Lesná
Lesná v Krušných horách
 a okolí



Vážení návštěvníci a přátelé Krušných hor,
v  rámci  projektu  Prezentace  a  publicita  rekreačního  komplexu  Lesná 

v Krušných horách a okolí, který finančně podpořil Ústecký kraj, byla připra-
vena brožura, jejíž prostřednictvím bychom Vás chtěli seznámit nejen s pro-
středím vrcholové části Krušných hor v Lesné a  jejím širším okolí,  ale  také 
s možnostmi jeho využití pro rekreační, turistické i poznávací účely. Zároveň 
bychom chtěli obrátit Vaši pozornost k historii tohoto území a také ke skuteč-
nosti, že i tato horská část po oživení okolních lesů má své opětovné kouzlo. 
Již není zapomenutým koutem na rozhraní Chomutovska a Mostecka, za které 
bylo mnohdy považováno pro svoji zdánlivou odlehlost od okolních obcí.

V  souvislosti  s  tím Vám představujeme Rekreační  komplex  Lesná,  který 
svou zajímavou  polohou umožňuje kontakt se širším okolím ve spojení s prů-
myslovým podhůřím i s vlastním územím Krušných hor, nejen na české straně, 
ale také zasahujícím hlouběji do Saska.

Hlavním nositelem myšlenky  směrované k utváření  rekreačního komple-
xu  je Horský hotel Lesná. Rozvíjením aktivit,  které vycházejí  z historických 
poznatků,  protože  jsou  v  mnohém  inspirativní,  chce  nezaměnitelným  způ-
sobem přispět  k  revitalizaci  východní  části Krušných hor. Snahou  je obno-
va  výletnických,  turistických  i  sportovních  tradic,  jejichž  počátky  zde  byly 
položeny již v poslední čtvrtině 19. století. Od té doby začala být činná řada 
turistických a dalších spolků, které se zasloužily o to, aby byly v okolí postup-
ně postaveny rozhledny nebo upravena vyhlídková místa, označeny přístupo-
vé cesty, založeny turistické chaty apod. Spolu s rozvojem lyžařského sportu 
i v  této části Krušnohoří byly objeveny vhodné  terény pro sjezdové  lyžování 
a lyžařské trasy, které i v současnosti opět nabývají na oblibě. 

V souvislosti s rozvojem rekreačního komplexu se domníváme, že nesmí být 
opomenuta také obnova kulturních hodnot v sídelní části katastru už proto, že 
z Lesné zcela vymizely v předchozích desetiletích.

Představy o revitalizaci vymezeného území v  lokalitě Lesná byly v  letech 
2002  až  2003  shrnuty  do  širšího  záměru,  který  následně  dostal  konkrétní 
podobu ve  zpracované  studii proveditelnosti. Z ní  se odvíjejí  konkrétní  cíle 
směrované k obnově lokality. Mnohé z nich byly již realizovány nejen samot-
ným Horským hotelem Lesná, ale díky součinnosti s dalšími subjekty, zejména 
s okolními obecními, městskými a krajskými úřady, rovněž s českými a němec-
kými univerzitami.

Přijďte se  i Vy osobně přesvědčit o pozitivních změnách. Přijměte proto 
naše upřímné pozvání do Lesné v Krušných horách. Naším přáním je, abyste 
zde prožili příjemné chvíle oddychu a našli také vhodný důvod k opakovaným 
návratům.

 Antonín Herzán

Horský hotel Lesná

Nabídka doprovodných služeb pro letní a zimní období:
turistika v okolí (turistické cesty, naučné stezky)

společenské a kulturní akce (svatby, taneční večery a živou hudbou aj.)
společensko-vzdělávací akce (rauty, školení, semináře, atd.)

venkovní grilování (např. selat, krůt, kuřat, apod.)
provoz víceúčelového hřiště (tenis, nohejbal, basketbal, florbal)

cyklistika (půjčovna horských kol)
lyžování (půjčovna běžeckých lyžařských kompletů)

jízda na koních a ponících samostatně i pod dohledem odborníka
(výuka jezdectví)

lyžařský kout na sjezdovce pod dohledem instruktora
(v Pyšné, 2 km vzdálené od Lesné)

lyžařské běžecké tratě ve 4 okruzích vždy s návratem do výchozího místa:
Lesná - Pyšná • Lesná Brandov • Lesná - Mezihoří (u Chomutova)

Lesná - Hora Sv. Kateřiny - Nová Ves v Horách,
s návazností na lokalitu Klíny (Krušnohorská bílá stopa)

Tento projekt je spolufinancován ze Strukturálních fondů EU.

Publikace „Lesná v Krušných horách a okolí“  je financována Ústeckým krajem jako 
součást akce „Prezentace a publicita rekreačního kompexu Lesná v Krušných hrách 
a  okolí“  v  rámci  grantového  schematu  Podpora  rozvoje  služeb  cestovního  ruchu 
v Ústeckém kraji pro malé a střední podnikatele.

Lesná 22, 431 21 Boleboř
tel.: +420 476 113 040, mobil: +420 602 888 164

e-mail: lesna.cv@tiscali.cz, www.horskyhotellesna.cz
GPS N 50.56507, E 13.43108 •  GPS 50°33‘53.24“N,13°25‘51.15“E


