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Fakta o Zschopau
Naše historické město, malebně položené v 
údolí řeky Zschopau, aktuálně čítá cca 9.300 
obyvatel. Město se spletitou historií bylo po-
prvé písemně zmíněno v roce 1286. Zschopau 
vzniklo z ochranného opevnění pro sledování 
„Staré české stezky“ na přechodu přes stejno-
jmennou řeku „Zschopau“. 
V roce 1493 pronikla i do Zschopau "uhelná 
horečka" a město získalo hornické privilegium. 
V této době začíná i expanze Zschopauského 
piva. Vévoda Mořic Saský nechal v letech 1545-
1547 přestavět středověké obranné opevnění 
pro ochranu Zschopauského brodu na lovecký 
zámek - dnešní dominantu a kulturní centrum 
města: Zámek Wildeck s rozhlednou „Dicker 
Heinrich" (Tlustý Jindřich). 
Město se později stalo světově proslulé díky 
legendárním značkám motocyklů DKW a MZ, 
které byly zde v Zschopau vyráběny od roku 
1922. 
V roce 2007 však byla tato kapitola defi nitiv-
ně uzavřena. Přídomek Město motocyklů však 
Zschopau nese ještě i dnes - jako místo pořá-
dání motocyklových akcí. 

Pohled na Zschopau shora

Zámek Wildeck
Magnetem pro návštěvníky, fanoušky motocy-
klů z okolí i z daleka, je výstava „Motocyklo-
vé sny“ v bývalém loveckém zámku. Působivě 
prezentuje založení závodu DKW Dánem Jør-
genem Skaftem Rasmussenem na začátku 20. 
století.

Výstava „Motocyklové sny“

Motocykly z osmi desetiletí, věci každodenní 
potřeby pracovníka DKW a díly z Zschopauské 
autorizované dílny DKW, stejně jako pozoru-
hodná "DKW sbírka Rasmussena" se vzácný-
mi modely z období zahájení výroby motocyklů 
a osobní věci zakladatele značky DKW ukazují 
zajímavou historii výroby motocyklů ve městě. 
Paleta výrobků MZ zaujímá rozsáhlý prostor. 
Můžete si tak prohlédnout mnoho známých sé-
riových motocyklů, ale i originální stroje, které 
byly úspěšné na závodních drahách i v terén-
ním sportu po celá desetiletí. 
V zámku je navíc umístěno mnoho zajímavých 
výstav a městská knihovna „Jacoba Georga 
Bodemera“. V historické „Modrobílé světnici“ 
mohou být uzavírány civilní sňatky.  

Nová radnice

Další pamětihodnosti
•  historické staré město s měšťanskými domy 

kolem Starého a Nového náměstí
•  Stará radnice s portálem, městským erbem a 

zvonkohrou, Nová radnice, bývalý šlechtický 
dům, s renesančním portálem 

•  stará městská část „Zschopense“, Wilkeův 
dům, Bodemerův dům, stará fara

Wilkeův dům - naproti Schillerova domu

•  Evangelický luteránský kostel svatého Marti-
na, barokní halový kostel na gotickém zdivu z 
roku 1751 s třetími největšími varhany v Sasku 
dle předlohy Silbermanna, postavený v letech 
1753-55 Jacobem Oertelem Grünhainem

Evangelický luteránský kostel sv. Martina

•  starý Zschopauský kamenný most, postavený v le-
tech 1812-15 jako následník zastřešeného dřevěné-
ho mostu, s pamětním kamenem „Zschap mei Geeß“

•  Most přes Zschopauské údolí dlouhý 407,7 m 
a se světlou výškou 37,5 m je aktuálně největší 
stavbou města.

Kamenný obloukový most

Most přes Zschopauské údolí

•  zvláštním zážitkem je návštěva prohlídkové-
ho dolu „Svatá Trojice“ s hornickou naučnou 
stezkou a svědectvím o staré hornické činnosti

Prohlídkový důl Svatá Trojice

Sportovní aktivity
Pro volnočasové aktivity se vyplatí vydat se 
cestou na sever města, kde se nachází krytá 
plovárna s bazénem pro neplavce a plavce.

Krytá plovárna

Zasportovat si můžete na perfektně rozbudo-
vaném sportovišti s tenisovými kurty, volejba-
lovým hřištěm a trénovacími místy, stejně jako 
9-jamkovém golfovém hřišti. 

Golfové hřiště

Bezprostředně u silnice B 174 návštěvníky láká 
bývalý závod MZ. Nachází se zde mimo jiné i 
bowlingová dráha.

Multicentrum Zschopau (bývalý závod MZ)

Městská čtvrť Krumhermersdorf
Sousedící část obce Krumhermersdorf, která 
byla připojena 1.1.1999, se se svým obecním 
centrem nachází ve vzdálenosti cca 3 km od 
Zschopau a je typickou Krušnohorskou obcí.
Obec osídlená již kolem roku 1170 byla poprvé 
písemně zmíněna v roce 1369 a je úzce spjata s 
historií Zschopau. Ulicová vesnice je na západě 
lemovaná údolím „Gansbachtal“ (Údolí Husího 
potoka) a na východě chráněnou krajinou ob-
lastí „Nesselgrund“ (Kopřivové údolí). Dominan-
tou je akvadukt v obci Niederdorf. 

Akvadukt

Kompletně zrekonstruované koupaliště leží v 
idylickém lesnatém prostředí v údolí Nessel-
grund. K odpočinku zve odpočívadlo „Katzen-
pfötel“ s grilovacím místem a fantastickým vý-
hledem, stejně jako místo Anton-Günther-Platz.

Koupaliště

Turistické stezky a vyhlídky
Zschopau je báječným výchozím bodem pro 
krátké i delší túry. Středem města probíhá turi-
stická stezka Zschopauským údolím. Jedná se 
o jednu z nejkrásnějších dálkových turistických 
stezek v Sasku, která vede od pramene u hory 
Fichtelberg až do Döbelnu. Kromě dechberoucí 
přírody zde můžete objevovat především Kruš-
nohorské pohádkové hrady a zámky. S Krušno-
horskými dráhami se dostanete i do některých 
odlehlých zastávek a vždy se zase pohodlně 
vrátíte k vašemu výchozímu bodu. Ale i během 
menších túr v Zschopau a jeho okolí poznáte 
půvab Zschopauského údolí a Krušných hor. 
Na Stülpnerské stezce si užijete úzkých cesti-
ček a skalních posedů s úžasnými výhledy. A ti, 
kteří se zajímají o památky světového dědictví, 
se dozví více o historii hornictví na naučné stez-
ce ke starému dolu v Zschopau.  

Cesta podél břehu

Pivovarnická tradice v Zschopau od 
roku 1466
Vařením piva a stavbou motorek se v Zschopau 
spojují dvě velké tradice. Zschopauské pivo 
bylo dodáváno na různé knížecí dvory. Protože 
se však Bavorskému vévodovi pivo zdálo příliš 
drahé, byl založen Dvorní pivovar v Mnichově 
(Hofbrauhaus). Od roku 2017 je Zschopauské 
pivo po 45 letech zpět a může být zakoupeno v 
bistru zámku Wildeck.

Prohlídkový okruh Zschopau:
V roce 2017 oslavilo město Zschopau 725. výročí své existence. Dlouhá historie, 
která je ještě dnes viditelná v obraze města jako kamenná kronika. Procházkou 
po centru Zschopau je historie města nyní ještě více hmatatelná a prožitelná. 
Historický prohlídkový okruh zahrnuje 18 stanic. Jsou na něm prezentovány malé 
informační panely s krátkými texty, které naleznete i v přiložené brožuře. Pomocí 
QR kódu můžete na váš chytrý telefon obdržet ještě další informace. 

Ponořte se do historie města Zschopau! 
Srdečně vítáme v městě motocyklů!

Městská správa Zschopau

Altmarkt 2 • 09405 Zschopau
Telefon: (0 37 25) 287-0
Fax: (0 37 25) 287-104
Email: info@zschopau.de
Web: www.zschopau.de

Zámek Wildeck - Muzeum s 
turistickým informačním centrem
  
Otvírací doba denně od
dubna - října:   10:00 – 17:00 hod
listopadu - března:  10:00 – 16:00 hod
Zavřeno: 24.12./25.12./31.12.
Telefon: (0 37 25) 287-170
Email: schloss@zschopau.de
Web: www.schloss-wildeck.de

Zde najdete naše aktuální prohlídky města a 
okružní trasy

- Zámecká zahrada

Otvírací doba:
otevřeno denně
duben - říjen: 10:00 – 18:00 hod
listopad - březen: 10:00 – 16:00 hod

Parkoviště s použitím mobilního 
telefonu s ParkNow v Zschopau – 
Vítejte v budoucnosti parkování

Parkovací dobu zahájíte kliknutím na mobilním 
telefonu a ukončíte přesně na minutu, hromad-
ná faktura na konci měsíce namísto vhazování 
mincí do automatu, žádné nervózní sledování 
hodinek kvůli prošlému parkovacímu lístku.

Výletní cíle v okolí

Zámek Scharfenstein cca   6 km

Lidová observatoř s planetáriem v Drebachu 
 cca 10 km

Zámek Augustusburg cca 11 km

Zámek Wolkenstein cca 12 km

Přírodní divadlo Greifensteine cca 18 km

Hornické město Annaberg  cca 27 km

Zámek Schlettau cca 28 km

Srdečně vítáme v Zschopau - městě motocyklů
Tradiční oslavy v Zschopau

 Zschopauské jaro .........................................................................duben
 Oslava spolků .......................................................................... 1. květen
 Jízda jednotnosti ......................................................................... květen
 Parkový festival.................................................... první červnový víkend
 Classic Enduro .............................................. poslední červnový víkend
 Zámecká a střelecká slavnost ............................................ konec srpna
 Podzimní slavnosti ............................................................................ září
 Endurové závody „Kolem Zschopau“ ....................................konec října
 Vánoční trhy .........................................................druhý adventní víkend

Fotograf: Peter Teichmann

Podzimní oslavy

Kolem Zschopau

Parkový festival Vánoční trhy

Zámecká a střelecká slav-
nost s rozhlednou „Dicker 
Heinrich“ (Tlustý Jindřich)




