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Cíl projektu podporovaného z prostředků EU je společná propagace (skrze
výstavy, internetovou prezentaci, atd.) významných zámků, hradů, klášterů,
muzeí a dalších tématicky příbuzných kulturních a turistických akcí podél
historické panovnické trasy fojtů z Weidy, Gery, Greize a Plavna. Tato
trasa by měla zahrnovat prostor mezi městy Gera, Weida, Greiz,
Zeulenroda, Plavno, Olešnice a na české straně Cheb a Aš.
Přeshraniční „Kulturní cesta fojtů“ má být dlouhodobě založená turistická
trasa se speciálním kulturně-historickým tématem – historie fojtů a Fojtska,
s cílem oblast podél této stezky lépe turisticky zviditelnit. Přibližně dvě
třetiny trasy vedou Durynskem (okres Greiz / Saale – Orla – Kreis) a
Saskem (Vogtlandkreis) a jedna třetina vede přes hranice v rámci Euregia
Egrensis do České republiky (Karlovarský kraj).
V rámci projektu vznikla turistická koncepce pro lepší poznání a pochopení
historických souvislostí Fojtska. Obyvatelům regionu má pomoci se
identifikovat s tímto regionem, pro návštěvníky přiblížit historické poklady a
typickou krajinu.
Po mediálně doprovázeném zahájení projektu byla vytvořena pracovní
skupina a 30 zástupců ze státní správy, výzkumu a turismu se sešlo na
Horním hradě v Krajci. Do roku 2015 byla pak na základě odborných
konferencí, studijních cest a workshopů vytvořena koncepce projektu
„Kulturní cesta fojtů“. Na slavnostním zahájení na zámku Voigtsberg byl
představen výsledek pilotního projektu, putovní výstava – stěžejním bodem
je vypracování a realizace tras pro turistické využití kulturně-historického
potenciálu regionu východní Durynsko, západní Sasko a západní Čechy.
Přeshraniční „Kulturní cesta fojtů“ by se měla stát důležitou součástí nově
zřizeného durynsko-saského turistického svazu „Vogtland“ s inovativním
přesahem do zádadních Čech v rámci Euregia Egrensis.
Putovní výstava prezentuje veřejnosti možné etapy uskutečnění tohoto
záměru. V následujícím projektu bude v dalších 2 – 3 letech tato koncepce
s partnery (obce, regiony) na české i německé straně zrealizována.
12.05.2014 mediální zahájení za přítomnosti tehdejšího saského poslance
Evr. Parlamentu - zámek Voigtsberg, Oelsnitz/V.
24.06.2014 oficiální začátek prací, Greiz
24.09.2014 odborné setkání ve Sladovně Plauen, s exkurzí do zámeckého
areálu
20.10.2014 workshop ve Weidě a Wünschendorfu
02.11.2014 1. workshop v krajském archívu Oelsnitz/V., zámek Voigtsberg
25.02.2015 2. odborné setkání v Chebu/ Papírna
12.03.2015 2. workshop v Museu Aš

24.03.2015 závěr „Kulturní cesty fojtů“ se zahájením výstavy starostou
Petrem Navrátilem na radnici v Chebu
07.05.2015 začátek putovní výstavy na německé straně na zámku
Voigtsberg
Další etapy výstavy: Oberes Schloss Greiz, hrad Ostroh u Františkových
lázní, Weida, Auerbach, Plauen und Schleiz
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