Výjimečná!
Země kouzelné krajiny Horní Lužice

Horní Lužice.
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Über Geldsprechen
ist einfach.
Mluvit o ﬁnancích
je snadné.
Rozmawianie o
pieniądzach jest proste.

Weil die Sparkasse nah ist und auf
Geldfragen die richtigen Antworten hat.
Protože Sparkasse je blízko a má správné
odpovědi na ﬁnanční otázky.
Ponieważ Sparkasse jest w pobliżu i ma
właściwe odpowiedzi na pytania w sprawach
ﬁnansowych.

Wenn‘s um Geld geht
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horolezci, rybáři, vodní sportovci, ale také
milovníci motosportu nebo různých indoor
ových aktivit si zde přijdou na své.
V zemi kouzelné krajiny Horní Lužice každý
jistě najde tu správnou nabídku – k doplnění
sil zcela individuálním způsobem!
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Stále podél řeky
Cyklostezka Odra – Nisa
Pěkná města, zelené louky

Žitava a Ostritz

Cyklotúra podél východní hranice Německa,

K nejatraktivnějším úsekům na cyklostezce

která je vymezena řekami Nisou a Odrou,

Odra – Nisa patří dvě z celkem 13 navrhova-

má své zcela zvláštní kouzlo: stará města

ných etap, které prochází přes území Horní

s pohnutou historií, široké, zelené říční nivy,

Lužice. Jedna z nich se nachází mezi Žitavou

romantické parky a malá, zasněná místa

a Zhořelcem, druhá pak mezi Zhořelcem a Bad

utvářejí obraz trasy, dlouhé celkem 630 km.

Muskau. Žitava, město v Trojzemí, v minulosti

Dálková cyklostezka začíná v Česku, u Nové

patřila ke známému spolku Lužické šestiměstí.

Vsi nad Nisou u pramene Nisy v Jizerských

Vlastní kulturní poklady v podobě slavných,

horách. Vede podél Nisy Saskem a Branibors-

pozdně středověkých postních pláten, která

kem, kde krátce před městem Eisenhütten-

rozhodně stojí za vidění předtím, než se vydáte

stadt ústí do Odry, která pak přes Meklen

směrem do Ostritz, kde čeká další pozoruhod-

bursko-Přední Pomořansko vtéká do Baltského

nost v podobě nejstaršího kláštera cisterciaček

moře.

v Německu. Klášter existuje dodnes a mimo

oberlausitz.com/cz/oder-neisse-radweg

jiné je zastávkou na turistické trase Via Sacra.
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Aktivně oblastí NEISSELAND
Stejně rozmanité jako krajina regionu NEISSELAND jsou také nabídky aktivit. Několik nad
regionálních a tematických cyklostezek tvoří
rozsáhlou a dobře značenou síť cest. Při jízdě
po cyklostezce Spreeradweg, Žabí cyklostezce
(Froschradweg), nebo cyklostezce Knížete
Pücklera můžete pozorovat překrásnou krajinu,
kulturní perličky a vzrušující volnočasová
zařízení. Pohoří Königshainer Berge zve k náročným túrám a vyjížďkám na horském kole.
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Oblíbenými výletními cíli jsou Teufelsstein nebo
Hochstein. K působivým procházkám láká také

See nabízí mnoho možností, jak aktivně využít

park Bad Muskau nebo rododendronový park

volný čas u vody. Jezera vznikla z tehdejších

v Kromlau. Kdo hledá odpočinek u vody nebo

povrchových hnědouhelných dolů a dnes lákají

na vodě, přijde si v oblasti NEISSELAND na své.

mnoho návštěvníků ke koupání.

Jezera Bärwalder, Berzdorfer a Halbendorfer

oberlausitz.com/cz/neisseland
Zentendorf a Bad Muskau
Mezi Zhořelcem a další etapovou zastávku
v Bad Muskau vede stezka okolo Zentendorfu
nejvýchodnějším místem Německa a okolo
jedinečného dobrodružného světa: »Tajemný
svět turisedů« (Geheime Welt von Turiseden) Kulturinsel Einsiedel je volnočasovým parkem
se stromovými domy, prolézacími lanovými
hrady, kouzelným zámkem, podzemními chod
bami a mnoha dalšími atrakcemi – v nabídce
naleznete i originální gastronomii a možnosti
ubytování. Park Bad Muskau je památkou zcela
výjimečnou a od roku 2004 patří díky své rozsáhlé parkové krajině ke světovému kulturnímu
dědictví UNESCO. Návštěva parku a výstavy
o zakladateli parku knížeti Herrmannu von
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Pückler-Muskau v Novém zámku rozhodně
stojí za to.
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Podél Sprévy až do Berlína
Cyklostezka Spreeradweg

Od tří pramenů řeky Sprévy vede cyklostezka

Rozmanitost krajiny podél Sprévy

Spreeradweg, dlouhá 410 km, idylickou Horní

Cyklostezka vede kolem tradičních podstávko-

Lužicí až do pulzujícího Berlína. Vede stále podél

vých domů s jejich dřevěnými rámy dveří a

řeky, krásnou zelenou krajinou polí a lesů. Díky

uměleckými břidličnými obklady. Před Horno-

této cyklostezce lze rozmanitou krajinu Horní

lužickou vrchovinou trasa odbočí směrem

Lužice objevovat skvělým, a navíc ještě aktiv-

k tisíciletému Budyšínu a pokračuje biosféric-

ním způsobem.

kou rezervací Hornolužická krajina vřesovišť
a rybníků, zapsanou na sezmu UNESCO. Přejezd

Na vrcholu Kottmarberg (583 m) se nachází

do největší, lidskou činností vytvořené vodní

nejvýše položený pramen Sprévy. Každý z pra-

krajiny Evropy je pozvolný. Cyklostezka vede

menů se nachází v Horní Lužici. Nejvydatnější

vzrušující krajinou Horní Lužice a poté v Brani-

pramen je v Neugersdorfu a nejkrásnější z nich

borsku městy Spremberg a Cottbus a oblastí

pramení v Ebersbachu, kde ho rámuje kašna

Spreewald, až následně skončí v Berlíně.

Spreeborn.

oberlausitz.com/cz/spreeradweg

6

V krajině vřesovišť a rybníků
Okouzlující krajina & živé tradice
Kdo ocení požitkovou cyklistiku rovinatou krajinou, tomu lze doporučit Okružní stezku orla
mořského (Seeadler-Rundweg) a Krabatovu
cyklostezku (Krabat-Radweg) v Hornolužické
krajině vřesovišť a rybníků. Se svými více než
350 rybníky je tato UNESCO biosférická rezer-
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vace v Německu zcela unikátní.
a své tradice. V regionu mezi Budyšínem/
Životní prostor pro kapry a orly mořské

Budyšinem, Kamencem a Hoyerswerdou

Vřesoviště, rybníky a lesy biosférické rezervace

můžete zažít bájný svět Krabata, lužickosrbského

poskytují životní prostor vzácným druhům

»Fausta«, i autentické velikonoční zvyky.

zvířat a rostlin. »Dům tisíce rybníků« (Haus der

oberlausitz.com/cz/bautzen-heide-und-

Tausend Teiche) ve Warthě, místní části obce

teichlandschaft

Malschwitz, je návštěvnickým centrem biosférické rezervace UNESCO a nabízí pestré výstavy
a zážitky z mnoha oblastí.

Podzimní »Lužické rybí týdny«: Při slavnostních výlovech
ožívá rybniční hospodářství a kapři na stolech jsou úplně

Budyšín / Budyšin – centrum Horní Lužice

čerství.

Tisíciletý Budyšín (lužickosrbsky Budyšin) s
unikátní věžatou siluetou leží na žulové desce,
kterou ze všech stran obtéká Spréva. Již ve
středověku zde tepalo srdce Horní Lužice.
Velké množství památek, jako kostely, muzea,
kulturní zařízení i početné obchody a restaurace, slibují pobyt plný zážitků.
Srbské imprese – zažít kulturu
Již více než 1 000 let patří region mezi sídelní
oblasti Lužických Srbů. Tento malý slovanský
národ si do dnešních dnů uchoval svůj jazyk
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Výzva pro horská kola
XTERRA EUROPEAN Tour
Již přes 20 let má u fanoušků outdoorových sportů z celého světa
zvučné jméno O-SEE Challenge jako nejnáročnější krosový triatlon
Německa a vrchol XTERRA European Tour. Každoročně »putuje«
více než 1 000 sportovců z Evropy i zámoří k jezeru Olbersdorfer
See, aby podnikli tuto challenge. Tu je možné absolvovat v několika
různých obtížnostech. Královskou disciplínou je XTERRA-Distance:
1,5 km plavání v O-SEE, 36 km dechberoucího MTB-trailu přírodním parkem Žitavské hory a nakonec trailový běh po břehu jezera
Olbersdorfer See před kulisou tisíců diváků. Kdo se jednou zúčastnil,
rozhodně se bude vracet.
oberlausitz.com/cz/cyklisticka-horni-luzice

Vrcholem a srdcovou záležitostí XTERRA-závodu je bezesporu
druhá disciplína trojboje – MTB-trail: 36 kilometrů nejfajnovějších
MTB tras okolo dechberoucích pískovcových útvarů, dlouhými
stoupáními k nejvyššímu vrcholu Žitavských hor – Hochwaldu
(849 m n.m.), pozvolným trailem a pak razantním sjezdem.
XTERRA-Trail je jednou z, co se krajiny týče, nejkrásnějších a nejrozmanitějších MTB-tras malým středohořím Německa a kvůli
tomu je také celoročně sjízdnou trasou, která je vyznačena barev9
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nými značkami.

Odvaha a výdrž nezbytné
Black Mountain Bike Park Elstra
Lyžařským vlekem nahoru a pak na vlastním horském kole uhánět dolů do údolí: Něco takového není možné jen v Alpách, ale
také v Západní Lužici. Přesněji v Black Mountain Bike Parku v obci
Elstra na vrchu Schwarzenberg, vysokém 413 m. Po jeho severovýchodním svahu, kde se v zimě lyžuje, se v teplém ročním období
prohánějí bikeři na horských kolech. Celkem zde vznikly čtyři
sjezdy. Na výběr jsou trasy »Parkline«, »Downhill«, »Jumpline« a
»Flowline«. Trasy mohou využívat nejen profesionálové a zkušení
bikeři, »Flowline« se hodí i pro větší děti a začátečníky.
Tematické cyklostezky v Západní Lužici
Celou pestrost Západní Lužice výletníci zažijí díky třem tematic-
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kým cyklotrasám – Kulturní stezce (Kulturroute), Řemeslné stezce
(Produktroute) a Stezce přírodních zážitků (Naturerlebnisroute).
Je zde celá řada věcí k objevení: zakleté zámky a rozsáhlé parky,
nejstarší, stále fungující modrotisková dílna v Německu, Muzeum
perníků v Pulsnitz, Technické muzeum tkalcovství stuh a koupaliště
Masseneibad v Großröhrsdorfu jsou pouze několika příklady.
oberlausitz.com/cz/westlausitz
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Kromě toho začíná v Západní Lužici
u pramene řeky Großer Röder
v Röderbrunn (část obce Rammenau)
nadregionální cyklostezka, která vede
podél toku obcemi Großröhrsdorf,
Radeberg a Großenhain až do Braniborska.

9

Skvělé podmínky nabízí Hornolužická
vrchovina a Žitavské hory také pro
zimní sporty a zimní radovánky.

Přes hory a údolí
Objevovat Hornolužickou vrchovinu

Lyžařská turistika, sáňkování, běh na
lyžích i sjezdové lyžování – to vše je

12

zde možné.

Mírné kopce, daleké výhledy

Zajímavosti v hojnosti

Kopcovitý region na jihu Horní Lužice patří

Mimořádným šperkem regionu jsou malebné

k nejkrásnějším cílům pro odpočinkovou

hornolužické podstávkové domy – milí svědkové

a aktivní dovolenou, ale také pro jednodenní

originální lidové architektury, které se nachází

výlety. Její harmonická krajina s táhlými lesy,

pouze v Trojzemí Saska, Polska a Česka a spojují

malebnými vesničkami a mírně zaoblenými

v sobě prvky roubeného a hrázděného stavitel-

žulovými vrcholy zvou k osvěžujícím procház-

ství. K návštěvě pak zvou i staré zámky, parky

kám a vyjížďkám na kole. Mnoho vrcholů láká

a panská sídla, naučné stezky, vlastivědná

svými hostinci a rozhlednami, které nabízí

muzea, originální řemeslné dílny a atraktivní

překrásné daleké výhledy.

volnočasová zařízení. Zcela zvláštní »horský
flair« nabízí obce jako Neukirch, Schirgiswalde,

Pěšky nebo na kole

Sohland, Taubenheim, Neusalza-Spremberg,

Početné cyklo- a turistické stezky protkávají

Ebersbach, Obercunnersdorf a Eibau.

Hornolužickou vrchovinu a spojují nejhezčí
památky v regionu. K nejatraktivnějším
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cyklostezkám patří cyklostezka Krajinou podstávkových domů (Umgebindehaus-Radweg)
mezi obcemi Neukirch a Žitavou a nadregionální cyklostezka Spreeradweg, která začíná
u pramene Sprévy u Kottmaru a končí až
v Berlíně. Hornolužická horská stezka nabízí
ideální možnost poznat vrchovinu »per pedes«.
oberlausitz.com/cz/oberlausitzer-bergland
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Přírodní park Žitavské hory
Krajina Žitavských hor a jejich okolí je
od roku 2008 pod zvláštní ochranou
jako přírodní park. Jejich půvab
spočívá ve velmi pestrém zvířecím

Výzvy pro začátečníky
i pokročilé
Lezení v Žitavských horách

i rostlinném světě, rozmanité krajině
z pískovcových útvarů, čedičových
kup a malebných údolí.
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lezecká cesta »Nonnensteig« v lázních Jons
dorf. Na celkové délce 324 m je třeba překonat
95 výškových metrů. Jako obtížnější je zařaze16

na lezecká cesta »Alpiner Grat« na Velké skalní
soutěsce (Großen Felsengasse) v blízkosti
17

Oybinu, která je dlouhá 96 metrů s převýšením
64 metrů. Některé prudší úseky s relativně

Skalní oblasti okolo Oybinu a Jonsdorfu

daleko od sebe umístěnými železnými oky

Pro Žitavské hory jsou typické pískovcové

jsou zejména pro menší lezce poněkud těžší.

skály u Oybinu a Jonsdorfu. Podobně jako
skály v blízkém Saském Švýcarsku byly již

Lezecké parky a indoorové nabídky

v 19. století využívány k rekreačnímu lezení.

Outdoorové lezecké zážitky na uměle vytvoře-

Dnes sem návštěvníky lákají tři lezecké oblasti

ných parkourech v přírodě najdete v lezeckém

s přibližně 130 skalními útvary, na kterých je

parku Spitzberg v Oderwirtz (vhodné pro všechny

povoleno lezení a které nabízí všechny stupně

věkové i různě náročné skupiny) a v Lezeckém

obtížnosti. Platí zde saská pravidla lezení,

lese v Großschönau. Indoorové lezecké stěny

podle kterých je možné na vrcholy vylézt

pro sportovní lezce a bouldering nabízí DAV-

pouze bez umělých podpůrných prostředků.

lezecké centrum »Quacke« v Žitavě (vhodné
spíše pro zkušenější) a lezecká stěna Sparka-

Dvě zajištěné cesty

ssen ARENA v Lázních Jonsdorf (vhodné také

Pro sportovní začátečníky od 10 let – v dopro-

pro začátečníky).

vodu a s lezeckým vybavením – je vhodná

oberlausitz.com/cz/zittau-zittauer-gebirge
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Pěší turistika od vrchoviny po Lužické hory
Hornolužická horská stezka
18
Požitek z přírody i z krajiny

19

Hornolužická horská stezka nabízí opravdu mnoho požitků z pěší
turistiky: Prochází převážně divokou romantickou přírodou, která
se střídá s údolími a vrcholky hor. Výhledy od krajů lesů, pěkné
vesnice s hornolužickými podstávkovými domy a mnoho dalších
pozoruhodných kulturních pokladů čeká na objevení. Zažijete i
nevídanou pohostinnost místních obyvatel. K vrcholům cesty
patří pramen Sprévy u Kottmaru, hora Oybin a unikátní žitavská

Vrcholy, prameny,
Etapy horské stezky

postní plátna.
Příjezd do hrnčířské obce

Z Neukirchu

Z Eibau do

Ze Sohlandu an der Spree

Neukirch

do Sohlandu an der Spree

Waltersdorfu (25 km)

do Schönbachu (16 km)

Příjezd do centra hornolužic-

(21 km)

Eibau – Oderwitz – Bleich-

Nebeský most

kého hrnčířského řemesla od

Valtenberg (587 m) –

teiche, Großer Stein (471 m)

(Himmelsbrücke) Sohland –

roku 1759, Hrnčířské slavnosti

Wesenitzquelle –

Spitzkunnersdorf – Weißer

přehrada – Kälbersteine

v Neukirchu v říjnu, ukázko-

Steinigtwolmsdorf –

Stein – Großschönau –

s rozhlednou Česká vyhlídka

vá díla ručního tkaní a tkaní

Grenzweg –

Lausurtal – Herrenwalde –

(Böhmische Aussicht)

lnu, podstávkové domy;

Dreiherrenstein (480 m) –

Weberberg (670 m) – Laus-

(487 m) – Beiersdorf, Biele-

Budyšín vzdálen 15 km

Sohland

cheborn – Waltersdorf

boh (499 m) – Schönbach

1. den

12

2. den

3. den

4. den

Turistika bez zavazadel
› Cena (7 nocí): 435,00 Euro / osoba ve
dvoulůžkovém pokoji; 505,00 Euro /
osoba v jednolůžkovém pokoji
Skupinová sleva od 10 osob
› Info a rezervace: Tourismuszentrum
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Naturpark Zittauer Gebirge, Markt 1,
02763 Zittau, Tel. 03583 7976400,
tourismuszentrum@zittauer-gebirge.com

Kompletní servis: turistika bez zavazadel
7 přenocování v dvoulůžkových pokojích v certifikovaných turistických hotelech, informační materiál s popisem cest a turistické
mapy, 6 obědových balíčků, transfer zavazadel od domu k domu,
horský průkaz a turistické odznaky, bezplatné parkoviště ve výchozím místě. Začátek možný v Neukirchu nebo v Žitavě, při změně na
kratší trasu od tří noclehů start a cíl volitelný, v místech etapy
možné vícedenní pobyty, na přání zpáteční transfer z cíle do výchozího místa. Možnost psa s sebou po předchozím dotazu / informaci.
107 kilometrů kvalitní turistiky
Hornolužická horská stezka může být absolvována v šesti etapách. Denní trasy se liší mezi 14 a 25 kilometry. Celkem 107 kilometrů dlouhá turistická trasa probíhá přes žulové kupy Hornolužické vrchoviny přes vulkanické hory v českém pohraničním
hřebeni až k pískovcovým útvarům v Žitavských horách. Na téměř
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každém vrcholu lákají rozhledny s dechberoucími výhledy. Tato

pozoruhodnosti

trasa je v současné době v Horní Lužici jedinou turistickou trasou

a její vrcholy

oberlausitz.com/cz/bergweg

s certifikací kvality.

Ze Schönbachu

Z Waltersdorfu

Z Oybinu do

Odjezd ze Žitavy

do Eibau (21 km)

k Oybinu (14 km)

Žitavy (16 km)

Promenáda Zelený prstenec

Schönbach – Schmiedesteine

Waltersdorf –

Kammloch –

okolo centra; Žitavská kulturní

– Museum Reiterhaus –

Jonsdorf Nonnenfelsen

Scharfenstein (569 m) –

stezka s 54 památkami v his

Neusalza-Spremberg –

(537 m) – Lesní divadlo

Teufelsmühle –

torickém jádru; v Německu

Kuhberg (396 m) –

Jonsdorf – Oybin-Hain –

Eichgraben – Hartau –

unikátní pozdně středověká

Raumbusch – Spreequelle –

hora Hochwald (749 m) –

Trojzemí u Nisy –

postní plátna, muzeum,

Kottmar (583 m) –

Kammloch

Žitava, město

radnice, Kostel svatého

Eibau

Oybin/Lückendorf

v Trojzemí

5. den

6. den

Jana Křtitele (F. Schinkel)
7. den

8. den

13

Po stopách proměn krajiny
Lužická jezerní magistrála
Na kole okolo 16 jezer

22

Proměna krajiny v Lužické krajinné oblasti
je ohromující a na vlastní kůži ji lze zažít na
Lužické jezerní magistrále. Tato dálková
cyklostezka o délce 191 km je rozdělena do pěti
denních etap a vede okolo 16 jezer. Ze širokých,
rovinatých a asfaltových cest po jejich březích
je dobře patrné, jak z tehdejších hnědouhelných
povrchových dolů lidskou činností vznikla
největší vodní krajina v Evropě. Cyklostezka
vede od jezera Großräschener See k jezeru
Individuálně plánovatelná okružní trasa

Bärwalder See na jihu a zase zpět.

Značená trasa vede převážně po asfaltových
23

cyklostezkách a silnicích pro cyklisty a je na
ní jen málo stoupání. Stezka je myšlena jako
okruh a je dobře dostupná také z několika
nádraží. Lužickou jezerní magistrálu je možné
absolvovat jako celek v pěti denních etapách
po 30 až 45 kilometrech, jako rodinnou cyklocestu spojenou s plavbou na vorech, nebo přizpůsobit individuálním přáním. Ubytování typu
»cyklisté vítání« nabízí místa pro odstavení
kola, sušárny i obědové balíčky.

Krajinářské a kulturní atrakce
Podél trasy jsou vidět nejrůznější stádia zaplavení – od sotva ukončené těžební činnosti až po
naplněná jezera s hotovými úpravami břehů.
Při uvolněné jízdě po širokých a dobře zbudovaných cyklostezkách podél břehů se stále
znovu nabízí výhledy na rozsáhlé vodní plochy.
Překrásný kruhový výhled na více jezer se
otevírá z rozhledny »Rezavý hřebík« (Rostiger
Nagel) u Sonorského kanálu (Sornoer Kanal).
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Motorovým člunem od jezera k jezeru
Cestou po jezerech

Jeden člun, dva kanály, tři jezera
Díky svým obrovským vodním plochám je Lužická jezerní krajina
rájem pro amatérské kapitány a hobby – námořníky. Celkem
10 jezer v srdci Lužické jezerní krajiny bude do budoucna spojeno
vodními cestami. Část tohoto revíru je již splavná. Jezera Senftenberger, Geierswalder und Partwitzer See jsou jako stvořená pro
výlety na motorovém člunu. Trasa se dá pohodlně zvládnout
během jednoho dne. Námořnické zkušenosti nejsou potřeba. Na
těchto třech jezerech je možné jezdit motorovým člunem nebo na
voru bez řidičského oprávnění.
25
Surfování, vodní skútry, paddleboarding
Plachtění se v Lužické jezerní krajině píše velkým písmem. Vynikajícími oblastmi k plachtění jsou jezera Senftenberger See, Geierswalder See a Bärwalder See. Přístavy a mariny nabízí kompletní
související servis: kotviště, kurzy plachtění, pronájem člunů
a sjezdy pro spouštění lodí do vody. Plachtit je možné na jezerech
Partwitzer See, Dreiweiberner See, Halbendorfer See nebo přehradě Spremberg, nicméně není zde možné si plachetnici prona-
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jmout. Lze tady také provozovat kitesurfing, jezdit na vodních
lyžích, na wakeboardu nebo na vodním skútru. Paddleboardy si
lze pronajmout u jezera Gräbendorfer See. Stejně jako pro ostatní
druhy vodních sportů i pro tento trendový sport jsou nabízeny
kurzy pro začátečníky.
oberlausitz.com/cz/lausitzer-seenland

27

Motorové lodě, k jejichž řízení není třeba oprávnění, si můžete pronajmout na následujících místech: v kempu Hafencamp Senftenberger See (zde jsou v nabídce také
motorem poháněné vory), v městském přístavišti StadthafenSenftenberg, u jezera
Geierswalder See (zde jsou k dispozici také čluny s grilem - »BBQ-Donuts« určené
až pro 10 osob) a v přístavišti Klitten u jezera Bärwalder See.
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Aktivně na vodě i na pevnině

Zhořelecké šumění vln u jezera Berzdorfer See
Vodní sportovci, ať už surfující, plachtící nebo
jezdící na paddleboardech, se mohou u jezera
Berzdorfer See dosyta vyžít. V průběhu sezóny
se zde konají např. kurzy plachtění, regaty
plachetnic a závod Swim’N’Run v přístavišti.
V celém Německu zcela ojedinělá je Flite School
s půjčovnou fliteboardů: Příznivci vodních sportů
se zde vznáší nad hladinou jezera na zvláštním
typu surfboardů, které jsou poháněny elektromotory. Pochopitelně je také možné se jen kou28

pat – do průzračně čisté vody se můžete ponořit
z několika písečných plážích.

Pouze několik minut od výstavních staveb historického centra Zhořelce se rozprostírá jezero
Berzdorfer See – opravdový přírodní ráj: téměř
1 000 hektarů třpytící se vodní plochy, písečné
pláže a sytá zeleň vrcholu Landeskrone, domovské hory obyvatelů Zhořelce vysoké 420 metrů.
I přes rozmanité zájmy si zde na své přijdou rodiny
i návštěvníci, kteří zde tráví volný čas a užívají si
snových výhledů: cyklisté, pěší turisté a bruslaři si
v každém ročním období podrobují 16 kilometrů
dlouhou, z větší části asfaltovou stezku podél
jezera.
oberlausitz.com/cz/goerlitz

Od jezera k řece: Kdo má rád tekoucí vody, pro něj jsou
v nabídce plavby na člunech po Nise. Několik podniků
půjčuje lodě pro krátké i dlouhé plavby na hraniční řece.
Napínavá zkušenost.
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Na kole kolem Horní Lužice
OL-100

Sto procent Horní Lužice!
Tato trasa je svátkem pro náročné cykloturisty se zálibou v kultuře:
Na okružní trase o celkové délce 620 kilometrů se cyklisté mohou

Průběh tras OL 100
přístupný pouze online prostřednictvím
aplikace Oberlausitz.Touren. Stažení
aplikace:

setkat s významnými krajinnými a kulturními atrakcemi Horní
Lužice; tato okružní trasa mezi sebou také spojuje nejznámější
tematické cyklostezky regionu.
Ohromující rozmanitost krajiny
Zcela na severu ohromí krajina formovaná v době ledové v UNESCO
geoparku Muskauer Faltenbogen a největší lidskou činností
vytvořená vodní krajina v Evropě, Lužická jezerní krajina. Na ni
navazuje UNESCO biosférická rezervace Hornolužická krajina
vřesovišť a rybníků. Na jihu okouzlují skalní útvary přírodního
parku Žitavské hory a mírné vrchy Hornolužické vrchoviny.
oberlausitz.com/cz/ol-100

Nabízí se odbočky z trasy m. j. směrem
do Polska (např. do Lubáně) nebo do
Česka (např. do Liberce).
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horniluzice.cz
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XTERRA Trail

Doporučené trasy pro oblast Horní Lužice
Oberlausitzer Bergweg
OL 100 – Oberlausitz radherum
Froschradweg
Miellandroute

Lubań

Niederlausitzer Bergbautour
Oder-Neiße-Radweg
Spreeradweg
Sächsische Städteroute
Seenland-Route
XTERRA Trail

i

Certifikované turistické informační středisko

i

Certifikované bezbariérové turistické informační středisko

»Sasko bez bariér«
Stále více turistických informačních středisek, hostitelů, výletních
cílů a volnočasových zařízení se ve větší míře vypořádává se
zvláštními požadavky cestujících, kteří mají omezenou mobilitu
nebo jiná smyslová, duševní nebo kognitivní omezení. Společnost
Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH koordinuje projekt »Sasko bez bariér« (Sachsen Barrierefrei) a prověřuje nabídky
v jednotlivých místech a jejich bezbariérovou přístupnost,
aby cestujícím mohla předat detailní a spolehlivé informace
a zajistit jim tak pokud možno bezproblémový pobyt.
Liberec

Více informací na: www.sachsen-barrierefrei.de
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Objevujte Horní Lužici
autobusem a vlakem
Regionální svazy dopravců Vám pomohou objevovat jeden z nejkrásnějších
regionů Saska – díky výborné síti atraktivních autobusových, vlakových
a tramvajových spojů, díky navazujícím jízdním řádům a výhodným
cenám. Je jedno, jestli si užíváte kulturu, jste aktivními sportovci nebo si
chcete vychutnat odpočinek – díky prostředkům veřejné dopravy můžete
Horní Lužici pohodlně prozkoumávat!
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Tarifní doporučení
Celodenní jízdenky ZVON, které platí pro všechny místní dopravní prostředky
na celém území regionu, jsou k dispozici za běžnou cenu pro 1 až 5 osob.
Na celodenní jízdenku mohou navíc bezplatně cestovat až dva žáci ve
věku do 15 let. Pro výlety do Česka nebo Polska v příhraniční oblasti lze
využít jízdenky EURO-NEISSE-TICKET, které jsou také jednodenní a platí
pro 1 až 5 osob.
KDE: V rámci Svazu dopravců Oberelbe společnost Regionalbus Oberlausitz GmbH (RBO) používá speciální autobusy s cyklovleky. Od 4. dubna do
1. listopadu 2020 cyklobus 150/166 (linkový autobus) převeze z Kamence
přes Großkoschen do Hoyerswerdy i Vaše kolo a cyklozavazadla.
Pokud Vás bude cestovat více jak pět, nahlaste se prosím jako skupina
telefonicky u RBO, a to jeden den předem, resp. vždy do pátku do 18 hod.
Tel. +49 3591 49 11 00, www.regiobus-bautzen.de
Verkehrsverbund Oberelbe GmbH (VVO):
Tel. +49 351  852 65 55, www.vvo-online.de
Vaše informace cestou: www.vvo-mobil.de
Zweckverband Verkehrsverbund
Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
Tel. +49 800 9866 4636
bezplatná linka
www.zvon.de
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