Když 14. března 1928 upadl mistrovi lomu Ludwigovi Undeutschovi při kamenických pracích majzlík do štěrbiny a
zmizel, nikdo ještě netušil, že otvor vede do jedné z nejkrásnějších krápníkových jeskyní v Německu. Po rozšíření otvoru
se objevil větší dutý prostor směřující do hloubky. Během
krátké doby byla vybudována výztuž, takže jeskyně byla již
28. září předána veřejnosti. V roce 2014 byla celá jeskyně
nasvícena novým LED-osvětlením.

Als am 14. März 1928 bei Steinbrucharbeiten dem
Bruchmeister Ludwig Undeutsch ein Meißel in eine
Spalte rutschte und verschwand, ahnt noch niemand,

dass sie in eine der schönsten Tropfsteinhöhlen
Deutschlands führt. Die Öffnung wurde erweitert, wobei
ein größerer abwärts führender Hohlraum sichtbar
wurde. Innerhalb kürzester Zeit wurde der Ausbau realisiert, so dass bereits am 28. September die Höhle der
Öffentlichkeit übergeben wurde.

liche Wasserspiele der kristallklaren See und
bizarre Sinterformen. Die schönsten Tropfsteingebilde der Höhle wurden mit Namen
belegt. Da gibt es z.B. den „Tannenzapfen”,
das „Elefantenohr” und den ”Versteinerten Wasserfall”.
Besonders beeindruckend ist die ca. 40 m lange ”Walhalla”
mit den bekannten „Gardinen”. Die Drachenhöhle ist
eine Karsthöhle im Knotenkalk des Oberdevon. Bei der
Erschließung wurden fossile Zeugen von Mammut und
Ren geborgen.

Von 550 m Gesamtganglänge sind 350 m touristisch erschlossen. Auf gut
ausgebauten Wegen bieten
sich während der etwa 40
Minuten dauernden Führung dem Naturfreund
nachhaltige Eindrücke von
den unterirdischen Schönheiten. Der geführte Rundgang bietet den Besuchern faszinierende Tropfstein- und Lehmformationen (eine Besonderheit
der Drachenhöhle herr-

Neben der Drachenhöhle
finden wir in Syrau weitere
lohnende Ausflugsziele. Auf
einer Anhöhe unweit des
Ortes liegt die historische
Windmühle, die als Museum für Mühlenbaukunst die
Besucher einlädt.
Für Wanderer empfiehlt sich
der Syrauer Rundwanderweg (12 km).
Für Radfahrer wurden zwei
Strecken mit 20 km und 43
km durch das vogtländische
Mühlenviertel ausgeschildert.

Kromě Dračí jeskyně naleznete v Syrau mnoho výletních
cílů, které se vyplatí navštívit. Na návrší nedaleko obce
stojí historický větrný mlýn zvoucí návštěvníky k návštěvě
Muzea umění stavby mlýnů.
Pěším turistům se nabízí Dračí okružní stezka (12 km).
Pro cyklisty jsou ve vogtlandském kraji mlýnů Mühlenviertel vyznačeny dvě trasy v délce 20 km a 43 km.

350 m z celkových 550 m jeskynních chodeb je zpřístupněno
turistům. Během čtyřicetiminutové prohlídky se milovníkům
přírody nabízejí nezapomenutelné zážitky z nádhery podél
dobře zpevněných cest v podzemí. Prohlídkový okruh s průvodcem nabízí návštěvníkům pohled na fascinující krápníkové
útvary a útvary z jílu (zvláštnost Dračí jeskyně), nádherné
vodní hrátky křišťálově čistých jezírek a bizarní sintrové formace. Nejkrásnější krápníkové útvary byly také pojmenovány.
Existuje zde např. „Jedlová šiška“, „Sloní ucho“ a „Zkamenělý
vodopád“. Obzvláště působivá je krasová jeskyně s hlízovitým vápencem z epochy svrchního devonu.

Nov.-März 10.00-16.00 Uhr
Apr.-Okt. 9.30-17.00 Uhr
Dez. /Jan.
auf Anfrage

Listop.-březen: 10.00-16.00 hod
Duben- říjen:
9.30-17.00 hod
Prosinec/leden:
na vyžádání

Führungsdauer

Doba prohlídky:

40 Min.

40 min

weitere Zeiten nach Vereinbarung
Lasershow: 01. Mai - 31. August, das Highlight in jeder Führung
Jiné termíny prohlídek jeskyně a větrného mlýna dle domluvy.
Laserová show: 1. května – 31. srpna, vrcholný zážitek každé
prohlídky.
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Info: www.syrau.de - info@syrau.de
Drachenhöhle Syrau, Höhlenberg 10, 08548 Syrau
Tel.: 03 74 31 / 37 35 – Fax: 03 74 31 / 8 09 12
Těšíme se na Vaši návštěvu ve vogtlandském
Mühlenviertelu.
www.muehlenviertel-vogtland.de
Gefördert durch den Freistaat Sachsen.
S finanční podporou Svobodného státu Sasko.
„Café Syrau”, Speiserestaurant, Pension · Syrau
Tel.: 03 74 31 - 32 94
„Haus Vogtland”, Landgaststätte, Pension · Syrau
Tel.: 03 74 31 - 33 42
„Zum kühlen Morgen” Landgasthof, Pension · Fröbersgrün
Tel.: 03 74 31 - 8 68 73
chrieschwitzer str. 127
08525 plauen
phone: 03741 - 13 30 85
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