
Ziel 3 - Projekt „Erzgebirge/ 

Krušnohoří kulinarisch erleben 
 

Regionální kuchyně jako výraz 

(znovuobjevené) společné identity 

v sasko-českém pohraničí“ 

 
Krušné hory mají být vnímány především jako turistický 

region bez hranic. Část turistického potenciálu 

představuje také specifická regionální gastronomie - 

tradiční krušnohorská kuchyně, kterou by chtěli 

návštěvníci poznat a zažít. Obzvláště česká část 

Krušných hor ztratila vztah k tradicím života 

v krušnohorském regionu i zdejší krušnohorské kuchyni. 

Náš projekt se snaží tyto vazby obnovit. 

Cíl projektu 

 

Znovuobjevení společných gastronomických a 

kulturních kořenů v sasko-českém pohraničí 

prostřednictvím krušnohorské kuchyně stejně jako 

etablování zážitkového regionu Krušných hor 

přesahujících hranice a zhodnocení tohoto regionu na 

trhu. 

 

První částí je odborná studie se zmapováním  tradiční 

krušnohorské kuchyně včetně aktuální analýzy 

gastronomie na německé a české straně. Na tomto 

základě jsou odvozována doporučení pro možné 

uplatnění historických receptů v moderní kuchyni. 

Hlavním bodem projektu je navazující gastronomické 

zpracování tradičních kuchyní v současné době, 

obzvláště zkoušením historických  receptů a jejich další 

vývoj v německých a českých středních odborných 

školách zaměřených na stravování. 

 

Za tímto účelem jsou pro širší okruh zájemců vydány 

publikace se starými a přizpůsobenými recepty a bylo již 

zorganizováno mnoho společných česko-saských 

aktivit… 

 

 

 

- odborná studie ke krušnohorské kuchyni 

- publikace se starými a přizpůsobenými recepty, příběhy, 

pověstmi a fotografiemi  

- informační a pracovní setkání německých a českých 

středních odborných škol  

- společné dny přípravy specialit v německých a českých 

centrech odborné přípravy  

- prezentace jednotlivých partnerů projektu při různých 

akcích, jako např. projektové týdny, dny otevřených dveří, 

veletrhy atd. 

- zpracování tržní koncepce pro tradiční kulinářské akce a 

uplatnění nabídek  

- pilotní provedení přeshraničních kulinářských tradičních 

akcí 

- různorodé informační a marketingové materiály 

- prezentace a reklamní akce zážitkového regionu Krušných 

hor 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je spolufinancován  

Evropskou unií. 

 

 

 

 

 

Realizace projektu 

 

Projekt byl zahájen a realizován Střední odbornou školou 

a středním odborným učilištěm Nejdek, které však zaniklo 

k  31.12.2017. Na projektu úspěšně pracovali  

pedagogové a žáci oboru 65-51-E/01 Stravovací a 

ubytovací služby. Rozhodnutím Karlovarského kraje a 

řídícího orgánu přešly aktivity udržitelnosti projektu na 

Střední školu stravování a služeb Karlovy Vary, která do 

akcí v rámci udržitelnosti zapojila další obory vzdělání, 

např. 65 – 51 – H / 01 Kuchař-číšník, 29-54-H/01 Cukrář a 

65 – 41 – L / 01 Gastronomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Verpflegung und Unterkunftsdienste 

Unterricht und Praxis 

Fotografie pořízené pracovníky Střední odborné školy 

a středního odborného učiliště Nejdek prezentují žáky 

školy při  realizaci projektových aktivit 
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Aktivity udržitelnosti projektu  

plánované na rok 2018 a 2019 

 

27. 3. 2018 

prezentace krušnohorské gastronomie 

na velikonočních trzích v Karlových Varech 

28. 3. 2018 

velikonoční soutěž žáků na téma krušnohorská 

gastronomie v prostorách školy 

9. – 13. 4. 2018 

týden krušnohorské gastronomie 

v naší školní restauraci Luna, 

 

a další aktivity v pozdějších termínech: 

cesta za tradicí krušnohorské štoly 

krušnohorské vánoce 

společné vaření se zahraničními partnery 

soutěž ve vaření zelí 

soutěž ve vaření krušnohorských polévek 

v saském Neudorfu 

 
 

Informace o projektových aktivitách 

 

www.ssstravovani.cz 

 

Střední škola stravování a služeb 

Karlovy Vary 

Ondřejská 56, Karlovy Vary 
(pokračovatel projektu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tříleté obory s výučním listem 

 

65–51-H/01 Kuchař, kuchařka 

65–51-H/01 Číšník, servírka 

65–51-H/01 Číšník, barman, barista  

29-54-H/01 Cukrář     

69-51-H/01  Kadeřník 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

 

Obory s maturitní zkouškou 

 

65-41-L/01  Gastronomie 

65-41-L/51 Gastronomie (nástavba)  

 

KONTAKTY 

Tel.:  353 176 611, 602 108 439 

info@ssstravovani.cz 

 

www.ssstravovani.cz 


