
Im Erzgebirge gibt es viele Produzenten, die mit der Landschaft 
verbunden sind, leben und schöpfen darin, mögen sie und ihre 
Liebe auch in ihre Produkte hineinlegen, obwohl die Beziehung 
der Produkte zur hiesigen Tradition und der Vergangenheit 
der  Landschaft nicht immer so geradlinig ist, wie in den 
Gebieten, die im 20. Jh. keine derart dramatische Veränderung 
durchgemacht haben. 

Insbesondere im sächsischen Teil wurden einige traditionelle 
Produkte aufrechterhalten, die  genauso wie vor einhundert 
Jahren hergestellt werden. Häufiger haben sie aber einen 
Wandel durchgemacht. Die Produktion wurde modernisiert, 

Regionale Produkte 
im Erzgebirge von heute

1919 ist in der Bergstadt Platten auf der Basis der traditionellen Herstellung 
von Zinnlöffeln eine Firma, die bis heute die Backformen herstellt, entstanden. 

V roce 1919 vznikla v Horní Blatné na základech tradiční výroby cínových lžic 
firma,  která dodnes vyrábí plechové formy. 

U jiných produktů se tradice výroby přerušila a teprve po letech 
se pozvolna obnovuje, mnohdy se při tom mění význam a využití 
výrobků. Najdeme ale i nově zakládané výroby. Mnozí výrobci 
podvědomě navazují na „dílo předků“, když pracují s tradičním 
typem produktu, jakým je například pivo, nebo s  dary místní 
krajiny jako jsou luční bylinky. Jiní rozvíjejí netradiční myšlenky, 
které  vkládají do krušnohorské krajiny. Kromě minipivovarů, 
přípravků z bylinek, perníků či sýrů tu najdeme i výrobu skleněných 
ozdob nebo chov lam.

die Produkte haben sich den heutigen Anforderungen angepasst, 
oder sie dienen z.B. nicht mehr dem Tagesbedarf, sondern stellen 
eher Ausstellungs- oder Gedenkgegenstände dar. Es entstehen 
auch neue Firmen in den traditionellen Bereichen. Es handelt 
sich um die Herstellung von Holzspielzeugen, Räucherkerzen, 
Backformen, Musikinstrumenten, Handschuhen und Spitzen, 
aber auch von Likören oder Bier.
 
Bei anderen Produkten wurde die Tradition ihrer Herstellung 
unterbrochen und sie wird erst nach Jahren allmählich 
erneuert. Es wird dabei nicht selten die Bedeutung und Nutzung 
der Erzeugnisse verändert. Wir finden aber auch neu gegründete 
Produktionen. Viele Produzenten schließen sich unterbewusst 
dem „Werk der Vorgänger“ an, indem sie mit  einem 
traditionellen Produkttyp zu tun haben, wie z.B. mit  dem Bier, 
oder  mit  den  Geschenken der hiesigen Landschaft, 
wie z.B. mit den Wiesenkräutern. Die Anderen entfalten nicht 
traditionelle Ideen, die  sie in die Erzgebirgische Landschaft 
hineinfügen. Neben den kleinen Brauereien, Kräuterzubereitungen, 
Lebkuchen sowie Käsen findet man hier auch die Herstellung 
vom Weihnachtsschmuck aus Glas oder die Zucht von Lamas.
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Regionální produkt je stále populárnějším pojmem. 
Jeho ústředním prvkem je vazba na určité území – obec, větší 
oblast i stát. Tato vazba je zpravidla daná původem produktu, 
může však být i záměrně vytvořená použitím názvu či symbolu 
odkazujícího na dané místo. Regionální produkt však lze 
chápat též jako výsledek vztahu s daným místem. Dlouhodobý 
vývoj krajiny, její podoba a  způsob života v  ní se promítají 
do produktu.

Krušnohoří je v této souvislosti specifické. Během 20. století 
prošlo radikální proměnou, na níž se podílela změna 
hospodářského zaměření (zejména zánik těžby), téměř úplná 
výměna obyvatel na české straně provázená zánikem sídel, 
potlačení malovýroby a živností v socialistickém systému 
hospodářství i poškození krajiny skrze rozsáhlé znečištění 
životního prostředí. Přes to všechno zde dnes najdeme velké 
bohatství regionálních produktů. Jejich vztah k minulosti 
a tradici není vždy přímočarý, ale tvoří je lidé, kteří svou 
zkušenost se životem v  místní krajině vkládají do svých 
výrobků.

Der Begriff das regionale Produkt wird immer populärer. 
Sein zentraler Bestandteil ist die Bindung an eine gewisse Region 
– Gemeinde, größerer Landstrich oder Staat. Diese Bindung ergibt 
sich in der Regel aus der Herkunft des Produktes, kann aber auch 

Regionální produkty a krajina

Regionale Produkte 
und die Landschaft

Zájem o regionální produkty se odráží v nárůstu počtu regionálních značek.

Das Interesse an regionalen Produkten spiegelt sich im Zuwachs regionaler 
Marken wider.

V saském Krušnohoří najdeme řadu farem, které chovají lamy alpaky a prodávají 
výrobky z jejich vlny. Alpakám vyhovují horské podmínky, a v Krušnohoří tak 
už téměř zdomácněly. 

Im sächsischen Erzgebirge findet man eine Reihe von Farmen, die die Lamas 
Alpakas züchten und die Produkte aus ihrer Wolle vermarkten. Für die Alpakas sind 
die Gebirgsbedingungen günstig.  Sie fühlen sich so im Erzgebirge wie zu Hause. 

Die Produktion von Räucherkerzen, obwohl nicht mehr in den Haushalten, hält 
im  sächsischen Erzgebirge bis heute an. Die meisten Hersteller zeichnen sich 
durch eine über hundert Jahre andauernde Tradition aus. 

Výroba františků, i když už ne domácká,  trvá v saském Krušnohoří dodnes. 
Většina výrobcůmá více než stoletou tradici. 

absichtlich durch Anwendung von einer Benennung oder einem 
Symbol mit Bezug zum jeweiligen Standort zustande kommen. 
Das regionale Produkt kann aber auch als ein   Ergebnis 
der  Beziehung zum jeweiligen Standort verstanden werden. 
Die  langzeitige Entwicklung der  Landschaft, ihr Antlitz und 
die Lebensart darin spiegeln sich im Produkt wider.

Das Erzgebirge ist in diesem Zusammenhang spezifisch. 
Im  20.  Jh. hat es eine radikale Umwandlung durchgemacht, 
die durch die  Veränderung der wirtschaftlichen Orientierung 
(insbesondere durch den  Niedergang des  Abbaus), 
fast  vollkommenen Austausch der Bevölkerung 
auf der tschechischen Seite nach dem Untergang der Siedlungen, 
Unterdrückung von Kleinproduktion und Gewerbe 
im  sozialistischen Wirtschaftssystem sowie Beschädigung 
der Landschaft durch umfangreiche Verunreinigung der Umwelt 
geprägt war. Trotzdem finden wir hier eine reiche Auswahl 
regionaler Produkte. Ihre  Beziehung zur Vergangenheit und 
Tradition ist nicht immer geradlinig, aber sie wird durch 
Menschen dargestellt, die ihre Erfahrung mit dem Leben 
hierzulande in ihre Erzeugnisse hineinlegen.

V Krušnohoří najdeme množství výrobců, kteří jsou spjatí s krajinou, 
žijí v ní a tvoří, mají ji rádi a svou lásku vkládají také do svých 
výrobků, ačkoli vztah výrobků k místní tradici a minulosti krajiny 
není vždy tak přímočarý, jako v oblastech, které neprošly během 
20. století tak dramatickou proměnou. 

Zejména v saské části se zachovaly některé tradiční produkty, které 
se vyrábějí stejně jako před sto lety. Častěji však prošly proměnou. 
Výroba se modernizovala, výrobky se přizpůsobily dnešním 
požadavkům nebo už například neslouží k denní potřebě, ale jsou 
spíše výstavními kousky či upomínkovými předměty. Vznikají také 
nové firmy v tradičních oborech. Jde o výrobu dřevěných hraček, 
františků, plechových forem, hudebních nástrojů, rukaviček 
a krajek, ale i likérů nebo piva.
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