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Úvodní slovo zemského rady

Milí občané, milí návštěvníci okresu Görlitz,
Okres Görlitz, který vznikl v srpnu 2008, ležící v Trojzemí Německo – Polsko – Česká
republika, se může pochlubit překrásnou pestrou krajinou, protkanou sítí cyklostezek
o délce 1100 km a 1600 turistických cest.
Na krásných a zvláště zajímavých místech byly zřízeny naučné stezky různě tématicky
orientované. Zvláštností těchto naučných stezek je, že nás motivují, při jízdě na kole
nebo výletě poznávat přírodu a její zajímavosti. Upozorní nás na typické hory, potoky,
rostliny a živočichy, vedou nás k přírodním, historickým a kulturním zajímavostem.
Naučné stezky vznikaly v posledních desetiletích díky iniciativám měst, obcí, orgánů
ochrany přírody, lesních správ, občanských sdružení, škol a zařízení, pracujících s
dětmi. Nezanedbatelnou roli, kterou je nutno podtrhnout, hrála práce mnoha dobrovolníků. Bez jejich pomoci by mnohá naučná stezka zanikla, nebyla by přístupná nebo
udržovaná. Některé stezky by dokonce ani nevznikly.
Jsem velmi rád, že pro okres Görlitz vznikla publikace, která nabízí informace a přehled
k naučným stezkám v okrese. Měla by sloužit školám, rodičům, prarodičům, občanům
i turistům jako podnět pro to, aby se vydali na cestu objevování a detailního poznání
přírody našeho okresu.
Přeji Vám při putování a objevování mnoho radosti a děkuji všem, kteří se na vzniku
tohoto díla podíleli poskytnutím materiálů, informací i rad.
Váš zemský rada
Bernd Lange
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Okres Görlitz –
objevte pestrost přírody podél řeky Nisy
Okres Görlitz vznikl v jihovýchodní části Svobodného státu Sasko 1. srpna 2008 díky
správní a strukturní reformě v Sasku. Sdružuje bývalé okresy Löbau-Zittau, Dolnoslezský hornolužický a Město Görlitz. Sídlo okresního úřadu se nachází v Görlitz.
Je nejjižnější částí Německa a rozkládá se na ploše 2.106 km2. Ve 14 městech a 43 obcích žije cca. 275.000 obyvatel. Historicky patří okres Görlitz k Horní Lužici. Jedinečnou
zvláštností je jeho poloha v Trojzemí: na východě, podél Nisy, sousedí s polskými okresy Zary a Zgorzelec, na jihu s Libereckým krajem a Ústeckým krajem.
Od severu k jihu se rozprostírá pestrá krajina s nedotčenou přírodou. Sever okresu je
relativně nížinatý (98 m n.m.) – údolí Nisy u Bad Muskau. Jižně od Bad Muskau se
krajina mění v chudá vřesoviště »Muskauer Heide«. Pískové duny končí přibližně v
úrovni linie Boxberg-Rietschen-Steinbach. Zde navazuje oblast Hornolužická krajina
vřesovišť a rybníků, kde najdeme spoustu obhospodařovaných rybníků. Nedaleko Görlitz se z nížiny zdvihají pahorky pohoří »Königshainer Berge«. Směrem na jih se krajina
začíná mírně zvedat. V oblasti, která se označuje jako »Östliche Oberlausitz (Jižní Horní
Lužice)« se nacházejí markantní hory: Landeskrone (Zemská koruna) (420 m n.m.),
Rotstein (Červený kámen) (455 m n.m.) a Kottmar (583 m n.m.).
V Žitavských horách se nachází nejvyšší body okresu: Hvozd (749 m n.m.) a Luž
(792 m n.m.). Západně navazuje Oberlausitzer Bergland (Hornolužická pahorkatina).
Těžba hnědého uhlí, trvající dlouhá desetiletí, místy výrazně ovlivnila tvář krajiny.
V rámci revitalizace vznikla četná jezera: Bärwalder See, Berzdorfer See a Olbersdorfer
See, která patří k největším vodním plochám okresu. První dvě patří s přehradou Quitzdorfer Stausee zároveň k největším vodním plochám v Sasku. K nejvýraznějším vodním
tokům patří Nisa na východě a Spréva na západě, řeky Weißer a Schwarzer Schöps,
Löbauer Wasser a Mandava.
Poloha okresu nabízí výborné výchozí místo pro výlety do Polska a České republiky,
okres je zároveň výletním cílem pro české a polské návštěvníky.

Milé čtenářky a čtenáři,
touto publikací bychom ve Vás chtěli probudit zvědavost a nabídnout Vám možnost
objevit pestrost přírody a krajiny na zajímavých naučných stezkách. Tyto naučné stezky
jsou v terénu většinou proznačeny symbolem naučných stezek, zeleným šikmým pruhem, který je dobrým vodítkem i pro cizího návštěvníka. Do publikace bylo vybráno
27 reprezentativních naučných stezek v okrese Görlitz, které jsou orientovány hlavně
na přírodovědná témata. Vedou zajímavou krajinou a na mnohých místech nabízí také
odbočky k dalším výletním cílům.
Doporučujeme zakoupit regionální turistické mapy v turistických informačních střediscích nebo obchodech s knihami. Další informace k přírodním zajímavostem a doporučení na výlety najdete v naší publikaci »Biotopy v okrese Görlitz«, která vzniká rovněž
v rámci tohoto projektu.
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Na přiložené mapě (str. 2) najdete 27 čísel, která
odpovídají číslu naučné stezky a ukazují její polohu.
Symboly v textu:
délka trasy v km
čas potřebný na výlet
stupeň obtížnosti – lehký
stupeň obtížnosti – střední
stupeň obtížnosti – náročný

Přejeme Vám při putování a objevování přírodních krás našeho okresu mnoho zábavy
a prosíme, abyste se k přírodě i naučným stezkám chovali ohleduplně.
Děkujeme!
Naturschutzzentrum Zittauer Gebirge (Centrum ochrany přírody Žitavské hory)
gemeinnützige GmbH
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Přírodní naučná stezka
»Altes Schleifer Teichgelände«
se stezkou »Borstelweg«
> Sorbisches Kulturzentrum (Srbské kulturní centrum) Schleife >
Chráněná přírodní oblast »Altes Schleifer Teichgelände« (Stará krajina
rybníků) > jižní břeh jezera Halbendorfer See > trasa v obci Schleife
3
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• 3 km od obce Schleife do Chráněné přírodní oblasti
»Altes Schleifer Teichgelände« (Stará krajina rybníků)
• rovina, bez stoupání
• doporučujeme pro výlet na kole nebo s kočárkem

Témata

• biotopy, historie krajiny, rostliny a živočichové
• přírodní prožitková stezka

Pamětihodnosti

• Sorbisches Kulturzentrum (Srbské kulturní centrum) ve Schleife s výstavou
panenek v krojích a sbírkou velikonočních vajíček
• pozdně gotický kostel ze 14. století ve Schleife
• rekreační oblast u jezera Halbendorfer See

Chráněné oblasti

• Chráněná přírodní oblast »Altes Schleifer Teichgelände«
(Stará krajina rybníků)
• oblast ochrany fauny, flóry a biotopů FFH 48 E »Altes Schleifer Teichgelände«
(Stará krajina rybníků)

Literatura

• internetová prezentace k naučné stezce www.schleife-slepo.de

K naučné stezce
Přírodní naučná stezka »Altes Schleifer Teichgelände« (Stará krajina rybníků), dlouhá
3 km, vede územím dnes charakteristickým smíšenými lesy, které bylo díky dřívějšímu
využívání pojmenováno »Großteich« (Velký rybník). Součástí stezky je 6 velkých barevných informačních tabulí a jeden úsek s naučnými a prožitkovými prvky pro děti.
Začátek naučné stezky je u Sorbisches Kulturzentrum (Srbské kulturní centrum) ve
Schleife. Již v blízkosti parkoviště najdeme první velkou informační tabuli s přehledným
plánem.
Naučná stezka, která končí na cyklostezce na jižním břehu jezera Halbendorfer See, je
vhodným výletním cílem pro rodiny s dětmi. Zatímco jsou velké informační tabule
určeny dospělým návštěvníkům a přibližují témata historie krajiny, ekologii venkova a
biotopy, pro děti tu byl žáky ZŠ Schleife vytvořen speciální »hravý« úsek.
Tato část se nazývá »Borstelweg« (Borstelova cesta). Malý ježek Borstel, maskot zdejší
naučné stezky, zve mladé i staré na napínavou průzkumnou cestu Chráněnou oblastí
»Altes Schleifer Teichgelände« (Stará krajina rybníků). Dozvíte se v ní o našem regionu,
lese i jeho obyvatelích a o ekologických souvislostech v přírodě.
Jednotlivá zastavení na úseku pro děti informují a motivují k učení experimentováním
a vlastním zapojením do řešení úkolů.
Na jednom z takových stanovišť se můžete dozvědět, jak daleko který živočich doskočí
a naučíte se také odhadovat vzdálenosti. Jinde jde o rozpětí křídel a odhad hmotnosti
dravých ptáků pomocí dřevěných závaží a dále se dozvíte mnoho zajímavého ze
světa půdních živočichů. Ten, kdo se na naučnou stezku vydá v létě, si s sebou může
vzít plavky a vykoupat se v jezeře Halbendorfer See.
Proznačení
Trasa naučné stezky je proznačena dřevěnými ukazateli.
Informační tabule k »Borstelweg« (Borstelova cesta) najdete také na několika místech
přímo v obci.
Vznik
Naučná stezka vznikla jako společný projekt Obce Schleife s akciovou společnosti
Vattenfall Europe Mining AG, pracovním úřadem, Přírodní školou Sasko, ZŠ Schleife a
dalšími subjekty, kteří poskytovali rady i pomoc.
Stezka byla budována v letech 2007 / 2008 s mottem »prožít ochranu přírody aktivním
zapojením« s přispěním dívek a chlapců tehdejší 3. třídy ZŠ Schleife, kteří podobu přírodní naučné stezky navrhovali. Chráněná oblast »Altes Schleifer Teichgelände« tak
může být využívána pro zprostředkování vědomostí a pro prožitky v přírodě.

PŘÍRODNÍ NAUČNÁ STEZKA »ALTES SCHLEIFER TEICHGELÄNDE« SE STEZKOU »BORSTELWEG«
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Start / Cíl

• Sorbisches Kulturzentrum (Srbské kulturní centrum) Schleife
• několik možností přímo v obci, které jsou vyznačeny ukazateli

Zajímavosti

• naučná stezka vede přímo Chráněnou přírodní oblastí
»Altes Schleifer Teichgelände«
• »Borstelweg (Borstelova cesta)« jako úsek se stanovišti pro děti

Veřejná doprava

•
•
•
•
•

Parkování

• u Sorbisches Kulturzentrum (Srbské kulturní centrum) ve Schleife

Informace

• www.schleife-slepo.de
• gs-schleife@web.de

vlak: nádraží Schleife
ODEG linka Zittau-Cottbus
autobus: zastávky v obci Schleife – kostel, škola
NVG linka 269 / Weißwasser – Hoyerswerda
NVG linka 265 / Weißwasser – Mühlrose

Co byste měli vědět …
Naučná stezka prochází chráněnou oblastí. Návštěvníky proto prosíme o ohleduplné chování k přírodě a používání vyznačených cest
a odpočívadel. Květiny nechte růst na jejich stanovištích, živočichy
se pokuste nerušit a odpadky si odneste zpět do své popelnice.
Tato stará rybníkářská oblast je dnes komplexem strukturně pestrých lesních, lučních a podmáčených biotopů, ve kterých se vyskytuje řada ohrožených druhů rostlin a živočichů. Územím o ploše
cca. 500 ha protéká tok Struga. Stále zřetelné jsou bývalé hráze
rybníků, které dokazují, že byl tento kraj až do poloviny 19. století
znám svými vodohospodářskými díly. Jméno obce Schleife (srbsky
Slepo) bylo pravděpodobně odvozeno od zdejší bahnité půdy. Po
vypuštění a zrušení rybníků došlo k rozsáhlému zalesnění.
Najdeme zde tedy bory a borové doubravy s borůvkou (Vaccinio
myritilis) v bylinném patře, i vlhká lesní společenstva s břízou bělokorou (Betula pendula), topolem osikovým (Populus tremula) a
solitérními borovicemi (Pinus sylvestris). Zvláštností je podmáčené
vřesoviště s chráněnými druhy rostlin, mezi které patří např. hořec
hořepník (Gentiana pneumonanthe), všivec lesní (Pedicularis sylvatica) a rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia).
Vyskytuje se zde 55 hnízdících druhů ptáků, mezi nimi např. krutihlav obecný (Jynx torquilla), krahujec obecný (Accipiter nisus)
a konipas luční (Motacilla flava). Pestrý je tu také svět hmyzu –
45 druhů motýlů, 41 druhů střevlíků a 13 druhů kobylek.

vpravo nahoře:
hmyzí hotel
(Foto: NSZ)
uprostřed:
borůvka
(Foto: K. Sbrezesny)
vlevo:
prožitkové
stanoviště
»Draví ptáci«
(Foto: NSZ)
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PŘÍRODNÍ NAUČNÁ STEZKA »ALTES SCHLEIFER TEICHGELÄNDE« SE STEZKOU »BORSTELWEG«

9

2

2

Přírodní naučná stezka
»Historie krajiny Kreba-Neudorf«
> Kreba > Neudorf > Mücka > Neudorf > Kreba

8,5
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Trasa

• severní okruh: Olšová a Dubová cesta (Kreba-Neudorf), není vhodná pro
kočárky, vozíčkáře ani cyklisty.
• jižní okruh: Borovicová cesta (Neudorf-Mücka), vhodná pro kočárky a cyklisty,
pro vozíčkáře jen zčásti

Témata

• historie krajiny, příroda a krajina v biosférické rezervaci

Zajímavosti

• správa biosférické rezervace s turistickým informačním střediskem v obci Wartha

Chráněné oblasti

• Biosférická rezervace »Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft«
(Hornolužická krajina vřesovišť a rybníků)
• Chráněná přírodní oblast »Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft«
(Hornolužická krajina vřesovišť a rybníků)
• oblast ochrany flóry, fauny a biotopů FFH 61 E; evropská ptačí oblast

Literatura

• informační leták: Naturerlebnispfad Landschaftsgeschichte Kreba-NeudorfMücka (Prožitková naučná stezka historie krajiny Kreba-Neudorf-Mücka)
• publikace k prožitkové naučné stezce

Dostupnost

• Správa Biosférické rezervace »Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft«
(Hornolužická krajina vřesovišť a rybníků), turistická informační střediska

K naučné stezce
Přírodní naučná stezka »Landschaftsgeschichte« (Historie krajiny) se nachází ve východní části Biosférické rezervace UNESCO »Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft«
(Hornolužická krajina vřesovišť a rybníků) a propojuje obce Kreba, Neudorf a Mücka.
Informační tabule a řada prožitkových stanovišť pobízejí návštěvníky k zjišťování poznatků o přírodě a krajině v biosférické rezervaci, stejně jako zajímavostí v terénu.
Z části vede naučná stezka v délce cca. 4 km po obou stranách rybníka »Schwarzer
Schöps« (Černý skopec).
Na četných panelech najdete informace o vodstvu, jeho ramenech a historii. Prožitkové prvky probouzejí zvědavost návštěvníků a jsou nejen pro děti, ale i dospělé výzvou,
jak snadno se můžeme něco naučit pomocí her a experimentů.
Na jedné stanici si pomocí otáčecích kostek vyřešíte hádanku k vývoji řeky. Na jiném
místě můžete načerpat vodu pomocí pumpy a pozorovat tok ve zpevněném a nezpevněném korytě. Naučná stezka nabízí touto formou řadu překvapení a poskytuje informace a poznatky o souvislostech vývoje krajiny, jejího využití a vzniku pestrého spektra
biotopů pro rozličné rostliny a živočichy. Jednotlivá stanoviště upozorní návštěvníka
na to, že obraz dnešní kulturní krajiny byl vytvořen nejen přírodními procesy, ale také
po staletí probíhající hospodářskou činností člověka.
Stezka se dělí na severní a jižní část. Olšová cesta je prvním úsekem severního okruhu
začínajícího v obci Kreba. Vede podél vodních děl »Hammerteich« (Hamerský rybník),
»Hammerbruch« (Hamerský zlom) a »Schwarzer Schöps« (Černý skopec) až do obce
Neudorf. Zde od mostku na posledním rybníku, můžete přejít po Dubové cestě na
druhou stranu »Schwarzer Schöps« (Černého skopce) a vrátit se oblastí dun a borů
zpět do Kreby. Kdo by chtěl pokračovat dále až do městečka Mücka, může v Neudorfu
využít napojení na Borovou cestu (jižní okruh). Tuto trasu můžeme z obce Mücka doporučit jako turistický okruh a je vhodná i pro cyklisty.
Proznačení
Začátek je ve všech třech uvedených obcích vymezen orientačními tabulemi. Všechny
3 úseky jsou navíc v terénu označeny symboly představujícími plody stromu, podle
kterého je část trasy pojmenována, např. žalud pro Dubovou cestu apod.
Zajímavosti
Naučná stezka nabízí řadu možností k poznání nejrůznějších biotopů – rybník »Hammerteich« (Hamerský rybník), podmáčený les, rybník »Schwarzer Schöps« (Černý skopec) a jeho ramena, dunové valy a bory. Prožitková stanoviště vyzývají k aktivní účasti
a malým návštěvníkům usnadňují porozumění souvislostí v přírodě.

PŘÍRODNÍ NAUČNÁ STEZKA »LANDSCHAFTSGESCHICHTE KREBA-NEUDORF«
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Vznik
Naučná stezka byla vybudována Správou Biosférické rezervace
»Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft« (Hornolužická krajina
vřesovišť a rybníků), oddělením pro práci s veřejností. Zde je také
možné si objednat prohlídku s průvodcem.

Start / Cíl

• Kreba u rybníka »Hammerteich« (Hamerský rybník)
• v Neudorfu a Mücka

Veřejná doprava

•
•
•
•
•

Parkování

• u všech 3 startovních míst

Informace

• www.biospharenreservat-oberlausitz.de
• www.kreba-neudorf.de

foto str.10
rybník
Hammerteich
v obci Kreba
(Foto NSZ)
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vlak: nádraží Mücka
ODEG linka Hoyerswerda – Görlitz
autobus: NVG linka 105 / Uhyst – Mücka – Niesky
NVG linka 255 / Weißwasser – Reichwalde – Mücka
zastávky v obcích Kreba, Mücka a Neudorf

Co byste měli vědět …
Kromě rybníků a podmáčeným luk jsou důležitým krajinným
prvkem této biosférické rezervace písečné duny. Četné informační
tabule vysvětlují jejich vznik a význam v krajině, stejně jako výjimečné přírodní podmínky stanoviště, na kterém se vyskytuje dunový les. Otevřené duny jsou v dnešní krajině skutečně ojedinělé.
Neustále se přemisťují, proto je např. pro rostliny obtížné tu zakořenit. Stejně tak neustálý vítr v průseku brání vytvoření souvislé
vegetace.
Naučná stezka vede částmi Chráněné přírodní oblasti »Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft« (Hornolužická krajina vřesovišť a
rybníků), která se nachází uvnitř stejnojmenné biosférické rezervace. S 21 dílčími územími se jedná o největší chráněnou přírodní
oblast v Sasku. K charakteristickým prvkům této krajiny patří
rybníky, toky, podmáčené biotopy a lesy, které podléhají ochraně
přírody.
Ke zde se vyskytujícím ohroženým druhům živočichů patří kromě
vydry říční (Lutra lutra), vlka (Canis lupus) a kuňky ohnivé (Bombina
bombina) také hmyz: ohniváček černočárný (Lycaena dispar),
modrásek bahenní (Phengaris nausithous) a vážka jasnoskvrnná
(Leucorhinia pectoralis).

vlevo nahoře:
úvodní tabule
(Foto: NSZ)
vpravo nahoře:
rosnička zelená
(Foto: K. Sbrzesny)
dole:
informační tabule
(Foto: NSZ)

PŘÍRODNÍ NAUČNÁ STEZKA »LANDSCHAFTSGESCHICHTE KREBA-NEUDORF«
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K naučné stezce
Stezka mořského orla vede v délce 88 km »Hornolužickou krajinou vřesovišť a rybníků« a spojuje téměř všech 12 obcí biosférické rezervace. Přírodní prožitková stezka
prochází podél lesů, luk, polí, větších i menších skupin rybníků a návštěvníka informuje
o krajinných krásách a kulturních zajímavostech »Hornolužické krajiny vřesovišť a rybníků«. Na 13ti stanovištích zprostředkovává formou textů, obrázků nebo interaktivních prvků mnoho zajímavých údajů o mořském orlovi, jeho biotopu, způsobu života,
nárocích i stupni ohrožení.
Přírodní prožitková stezka chce návštěvníkovi přiblížit spojení přírody a kultury v biosférické rezervaci a proto zde najde 2 okruhy. V »zeleném směru« objevuje návštěvník
přírodu, naopak na »červené trase« prožije kulturní krajinu.
Informační tabule, vyhlídkové plošiny a rustikální odpočívadla na krajinářsky zajímavých stanovištích skýtají možnost odpočinku a pozorování přírody. Téměř mimochodem prožijeme jedinečnou přírodu krajiny rybníků a vřesovišť a pochopíme vývoj
krajiny ve spojení přírody a člověka. Další důležitá data k pamětihodnostem, občerstvení, ubytování a různé kontakty jsou obsaženy v informačním letáku k naučné
stezce.

Stezka mořského orla
> Kreba > Neudorf > Mücka

88
km

14

7
h

1

Trasa

• délka celé trasy je 88 km, z toho cca. 40 km v okrese Görlitz
• vytvořena jako cyklotrasa, může být absolvována v etapách
• pohodlná jízda bez výrazného převýšení

Zajímavosti

• přírodní prožitek v Biosférické rezervaci »Oberlausitzer Heide- und
Teichlandschaft« (Hornolužická krajina vřesovišť a rybníků),
mnoho turistických cest a cyklostezek
• správa biosférické rezervace s turistickým informačním střediskem
v obci Wartha
• jezero Bärwalder See

Chráněné oblasti

• Biosférická rezervace »Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft«
(Hornolužická krajina vřesovišť a rybníků)

Literatura

• informační leták: Der Seeadlerrundweg (Stezka mořského orla), Radroute
durch die Heide- und Teichlandschaft (Cyklotrasy krajinou vřesovišť a rybníků)
vydavatel: státní podnik Lesy Saska
správa biosférické rezervace, Dorfstraße 29, Wartha, 02694 Guttau

Dostupnost

• Správa Biosférické rezervace »Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft«
(Hornolužická krajina vřesovišť a rybníků)
• turistická informační střediska

Proznačení
Cyklostezka je proznačena kilometrovníky se symbolem mořského orla. Při okraji cesty
na každém druhém kilometru najdete směrovník. K dispozici máte dva okruhy. Pokud
se vydáte ve směru hodinových ručiček po malých zelených šipkách, prožijete přírodní
část. Malé červené šipky, v protisměru hodinových ručiček, Vás zase provedou kulturní
krajinou a seznámí se soužitím člověka a přírody v tomto regionu.
Zajímavosti na cestě
Četné idylicky položené rybníky, borové lesy a duny, pole, louky a vřesoviště, stejně
jako příhodně umístěné vesnice, částečně srbského charakteru, obchůdky ve statcích,
prodej ryb a produktů vás vyzvou k odpočinku i drobnému nákupu.
Vznik
Stezka mořského orla vznikla v roce 2008 díky státnímu podniku Lesy Saska a správě
biosférické rezervace se sídlem v 02694 Guttau, část Wartha.

STEZKA MOŘSKÉHO ORLA
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Start / Cíl

• Centrum biosférické rezervace v obci Wartha
• vstup na libovolném místě stezky

Zajímavosti

• doporučujeme absolvování na kole

Veřejná doprava

•
•
•
•
•

Parkování

• na všech vstupech na stezku

Informace

• www.biosphaerenreservat-oberlausitz.de

vlak: nádraží Mücka
ODEG linka Hoyerswerda – Görlitz / start v obci Wartha
autobus: linka 106 / start v obcích Uhyst nebo Mücka
NVG linka 105 / Uhyst – Mücka – Niesky
NVG linka 255 / Weißwasser – Reichwalde – Mücka

Co byste měli vědět …
Mořský orel patří mezi největší dravce střední Evropy. O něco mohutnější samičky mohou měřit okolo 70 – 95 cm, s rozpětím křídel
až 2,40 m. Kdysi byli tito krásní ptáci ve střední Evropě i v Německu
hojně rozšířeni. K výraznému poklesu stavů došlo z důvodu lovu
a výskytu nadměrných koncentrací jedovatých pesticidů v potravě.
Ještě před 20 lety byli téměř vyhubeni. Dnes se orel mořský do
»Hornolužické krajiny vřesovišť a rybníků« opět vrací. Na 300 km2
hnízdí 17párů, což je hustota, která je jen v několika málo lokalitách
střední Evropy.
»Hornolužická krajina vřesovišť a rybníků« je územím, které vzniklo lidským využíváním, jenž jeho vývoj stále ještě ovlivňuje. Od
13. století, především pak v 16. století, zde bylo vybudováno přes
350 vodohospodářských děl. Dodnes je »Země tisíce rybníků«
oázou zejména ptáků. Stezka mořského orla je tedy tajným tipem
pro ornitology. Kromě impozantního orla mořského (Haliaeetus
albicilla), kterého uvidíte často kroužit ve vzduchu, zde můžete zahlédnout i další zajímavé zástupce našich opeřenců např.: jeřába
popelavého (Grus grus), volavku popelavou (Ardea cinerea) nebo
volavku bílou (Casmerodius albus). Na odpočívadlech a pozorovacích věžích lze spatřit také rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus), bukače velkého (Botaurus stellaris) a hohola severního
(Bucephala clangula). Dále se zde vyskytuje přes 100 druhů tažných ptáků.

vlevo nahoře:
odpočívadlo
u rybníka
(Foto: NSZ)
vpravo nahoře:
informační panely
(Foto: NSZ)
uprostřed:
pozorovatelna ptáků
(Foto: NSZ)
vpravo dole:
skokan zelený
(Foto: K. Sbrzesny)
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K naučné stezce
Stannewisch se nachází asi 10 km severně od centra města Niesky na silnici B 115 mezi
městy Weißwasser a Görlitz. Volně přístupná stezka se nachází v areálu Lesní ubytovny
Stannewisch.
V období 1997 – 1999 došlo k rekonstrukci areálu na atraktivní volnočasový park. Bývalé koupaliště je dnes rybníkem, nově byla zbudována dětská hřiště, odpočinkové zóny a spojovací cesty k lesní ubytovně, stejně jako ohrady se zvířaty. Obyvatelé, turisté i
návštěvníci lesní ubytovny mohou tedy dnes využít tento volnočasový areál i naučnou
stezku.
Lesní ubytovna nabízí žákům všech věkových kategorií především týdenní programy k
tématu les (včetně ubytování, plné penze a programů), ale také jednodenní akce pro
různé cílové skupiny – od mateřských škol po dospělé.
Pod heslem »po stopách přírody« je tu možnost prozkoumat tajemství lesa a poučit se
I o jeho četných funkcích: jako biotopu pro domácí druhy rostlin a živočichů nebo jako
zdroje surovin. Také význam lesních společenstev pro zdravé ovzduší je nezanedbatelný. Důležité je správné hospodaření. Cestou můžete kromě jiného poznávat i původní druhy dřevin. Každoročně je zde také vysazován »Strom roku«.

Naučná stezka »Waldschulheim
(Lesní ubytovna) Stannewisch«
> okružní stezka v terénu Lesní ubytovny Stannewisch

1

km
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1
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1

Témata

• svět rostlin a živočichů v lese, druhy stromů, ekologie lesa

Zajímavosti

•
•
•
•

Chráněné oblasti

• leží na okraji Biosférické rezervace »Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft«
(Hornolužická krajina vřesovišť a rybníků)

Literatura

• informační leták »Waldschulheim Stannewisch– Auf den Spuren der Natur!«
(Lesní ubytovna Stannewisch – po stopách přírody!)
vydavatel: státní podnik Lesy Saska

Dostupnost

• v Lesní ubytovně Stannewisch

Töpferhof (keramická dílna) Trebus
Erlichthof (skanzen) Rietschen s Wolfsmuseum (Muzeum vlků)
Kulturinsel (Kulturní ostrov) Einsiedel
Waldeisenbahn (Lesní železnice) Bad Muskau

Proznačení
Naučná stezka byla zřízena na relativně malé přehledné lokalitě. Od lesní ubytovny tak
vidíte jednotlivé tabule, které můžete procházet i jednotlivě, vstup na stezku je možný
kdekoliv.
Zajímavosti
Ohrada se zvířaty byla postavena počátkem 90. let státním podnikem Lesy Saska v
Niesky. Dnes zde žije asi 20 daňků, 10 divokých ovcí a několik divokých prasat. Malé
lesní muzeum prezentuje lesní prožitkové prostory v rámci prohlídek.
Vznik
Naučná stezka vznikla v souvislosti se zřízením Lesní ubytovny Stannewisch a je stále
doplňována.

NAUČNÁ STEZKA »WALDSCHULHEIM STANNEWISCH«
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4

1 hlavní budova
2 Lesní dům
3 ubytovna
4 dětské hřiště
5 Lesní muzeum
6 obora

Start / Cíl

• Waldschulheim (Lesní ubytovna) Stannewisch

Zajímavosti

• naučná stezka v areálu Lesní ubytovny – volně přístupná
• prohlídky jsou možné po dohodě
kontakt: Tel. 0049 35894 30220, ralf.eichler@smul.sachsen.de

Veřejná doprava

• vlak: nádraží Rietschen
• autobus: NVG linka 262 / Weißwasser – Rietschen – Niesky
• autobus: NVG linka 134 / Rothenburg – Rietschen – Niesky
• vlak: nádraží Hänichen

Parkování

• parkoviště u volnočasového areálu

Informace

• www.sachsenforst.de

Co byste měli vědět …
Waldschulheim (Lesní ubytovna) Stannewisch vznikla v roce 1991
z bývalého dětského tábora a je jednou ze tří zařízení, tohoto druhu v Sasku. Jsou zde nabízeny hlavně týdenní programy k tématu
les včetně ubytování, stravování a výuky všech tříd pro jakýkoliv
typ školy. Stejně je tu poskytována individuální denní nabídka pro
skupiny dětí od věku mateřských škol až po dospělé.
V roce 2005 byla postavena ubytovna a v roce 2009 zrekonstruována hlavní budova, která nabízí možnost přespání, prostory pro
výuku i kreativní aktivity, moderní lesní dílny a víceúčelový prostor
pro 42 hostů. Kromě jednotek určených ke vzdělávání, provozování exkurzí, experimentů a kreativních dílen jsou nabízeny praktické práce v lese, např. výsadba rostlin a stromů nebo také managementová opatření, která prohlubují získané vědomosti.

vlevo:
hmyzí hotel
(Foto: NSZ)
vpravo:
selata v ohradě
(Foto: NSZ)

mapka:
zdroj: státní podnik
Lesy Saska
dole:
dětské hřiště
se sousedním
volnočasovým
areálem
(Foto: NSZ)
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K naučné stezce
Naučná stezka se nachází v obci Horka, která se svými částmi Horka, Biehain a Mückenhein leží cca. 20 km severně od města Görlitz a cca. 3 km jižně od města Niesky.
Naučná stezka vede krásnou a pestrou vodnatou a lesnatou krajinou kolem obce
Biehain, cca. 15 km jižně od Biosférické rezervace »Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft« (Hornolužická krajina vřesovišť a rybníků).
Stezka o délce 10 km se vine mozaikou pestrých biotopů, ke kterým patří stojaté i tekoucí vody, mokřady, smíšené i jehličnaté lesy, meze a jiné. Barevné informační tabule
naučné stezky mají návštěvníka upozornit na různé biotopy, stejně jako zprostředkovat pohled do přírodních procesů a řetězců.
Po staletí se zde, uprostřed krásné přírody, rozvíjela příjemná a oblíbená rekreační
oblast. Po osvěžujícím koupání můžete využít i ostatních volnočasových aktivit, např.
půjčovnu loděk se šlapadly a veslicemi, volejbalové hřiště, stoly na stolní tenis a dětské
hřiště. Na dovolenou nebo víkendový pobyt si můžete pronajmout bungalov nebo
místo v kempu. Tradicí je každoroční letní slavnost.
Naučnou stezku navštěvují rekreanti a návštěvníci příměstské rekreační oblasti Biehainer Waldseen (Biehainerská lesní jezera) i obyvatelé.

Vodní naučná stezka
Horka – Biehain
> Biehain > Biehainer Waldseen > Biehain

10
km

22
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h

1

Trasa

• naučnou stezku můžete projít na dvou okružních trasách, dlouhých 4 a 6 km
• možné projet i na kole

Témata

• význam vody, rostliny a živočichové, ochrana vodstva

Zajímavosti

• příměstká rekreační oblast »Biehainer Seen« (Biehainerská jezera) s bývalými
lomy po těžbě hlíny a s lesním jezerem Waldsee Biehain
• Kulturinsel (Kulturní ostrov) Einsiedel u obce Zentendorf
• Gemeindeamt (Obecní úřad) Horka
• historický jez v obci Horka
• Neiße-Tours – plavba na člunech na Nise

Chráněné oblasti

• 15 km jižně od Biosférické rezervace »Oberlausitzer Heide- und
Teichlandschaft« (Hornolužická krajina vřesovišť a rybníků)

Proznačení
Naučná stezka je v terénu vyznačena ukazateli.
Zajímavosti
Naučná stezka u příměstské rekreační oblasti Biehainer Waldseen (Biehainerská lesní
jezera) s bungalovy, kempem, půjčovnou lodí, dětským hřištěm a lesní restaurací.
Vznik
Myšlenka a iniciativa založení vodní naučné stezky pochází od TÜV Akademie GmbH,
která projekt realizovala s Obcí Horka díky podpoře pracovního úřadu v rámci opatření
»Program pro mládež« v roce 2002.

VODNÍ NAUČNÁ STEZKA HORKA – BIEHAIN
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5

5

Start / Cíl

• Horka, část Biehain, u rybníka Feuerlöschteich

Zajímavosti

• doporučujeme pro jízdu na kole

Veřejná doprava

•
•
•
•

vlak: nádraží Horka
ODEG linka Zittau – Cottbus
autobus: zastávka Biehhain
NVG linka 143 / Horka – Biehain – Görlitz

Parkování

• v obci (není veřejné parkoviště)
• parkoviště u Bierhainer Waldseen (Biehainerská lesní jezera)

Informace

• www.horka.de

Co byste měli vědět …
Biehainer Waldseen (Biehainerská lesní jezera) vznikla z těžebních
prostor pro keramickou hlínu, které byly později zatopeny. Desetiletí se zde vyvíjely cenné biotopy. Oblast je dnes příměstskou rekreační oblastí.
Geheeger Wasserscheide (Geheegerské rozvodí)
Jen asi 4,4 km severovýchodně od obce Biehhain se nachází geografická zajímavost, kterou bychom si neměli nechat ujít: Geheeger Wasserscheide (Geheegerské rozvodí). Zde se vodní příkop,
který vede z bývalého hliniště dělí do dvou ramen. Jeden z těchto
toků teče přes Spreer Teiche (Sprévské rybníky), rybník Schöps
(Skopec), Sprévu, řeky Havel a Labe do Severního moře, druhý tok
vede Nisou, Odrou do Baltického moře. Zvláštností je právě to, že
dva toky jedné řeky tečou do různých moří. Lokalita je ideálním
místem pro odpočinek.

nahoře:
krajina rybníků
u Biehain
(Foto: NSZ)
dole:
čáp bílý
(Foto: Dr. H. D.
Engelmann)

naučná stezka
(Foto: NSZ)
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6

6
K naučné stezce
Naučná stezka o hory Groß Saubernitzer Berg se nachází v malé vísce Groß Saubernitz,
přibližně 30 km severozápadně od města Görlitz na okraji »Oberlausitzer Heide- und
Teichlandschaft« (Hornolužická krajina vřesovišť a rybníků). Groß Saubernitz je s 90
obyvateli čtvrtá nejmenší osada Obce Hohendubrau a oficiálně patří k srbskému osídlení.
Trasa dlouhá cca. 1 km začíná u Großsaubernitz na pěkné polní cestě a vede nahoru
k hoře Groß Saubernitzer Berg. Z iniciativy Obce Hohendubrau zde byla zřízena krátká,
ale pěkná a udržovaná naučná stezka. Podél stezky byly vysázeny četné ovocné stromy
i keře nejrůznějších původních odrůd, stejně jako instalovány informační tabule, na
kterých najdete údaje k jednotlivým druhům ovocných dřevin a informace k zvláštnostem každé odrůdy, stejně jako nárokům na stanoviště. Kromě ovocných dřevin zde
můžete pozorovat i mnoho druhů hmyzu, který je sem kvetoucími stromy přitahován
hlavně na jaře.
Naučnou stezku doporučujeme nejen školním třídám, ale i zahrádkářům. Zralé plody
může návštěvník samozřejmě i ochutnat.

Stezka dřevin
Groß Saubernitz
> Groß Saubernitz > Groß Saubernitzer Berg

1

km

26

1,5
h

1

Téma

• původní ovocné dřeviny

Zajímavosti

• Archa Noah v Gebelzig
• větrný park v Thräna
• Monumentberg (Monumentální hora) s vyhlídkou a restaurací

Chráněné oblasti

• oblast ochrany flóry, fauny a biotopů FFH 115 E »Feuchtgebiete und Wälder
bei Groß Saubernitz« (Mokřady a lesy u Groß Saubernitz)

Proznačení
Barevné informační tabule u cca 50 druhů ovocných dřevin na přehledné stezce.
Zajímavosti
Naučná stezka se nachází u silnice, můžete si ji projít formou naučného okruhu. Na
okraji lesa pod kopcem Groß Saubernitzer Berg je malé odpočívadlo s pěkným výhledem na obce.
Školy i ostatní zařízení pro děti využívají naučnou stezku a les u kopce Saubernitzer
Berg pro projektové dny, prázdninové programy a volnočasové aktivity.
Vznik
Naučnou stezku, která byla otevřena v roce 2006, zřídila Obec Hohendubrau.

STEZKA DŘEVIN GROSS SAUBERNITZ
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6

6

Start / Cíl

• u dětského hřiště v Groß Saubernitz

Veřejná doprava

•
•
•
•

Parkování

• není veřejné parkoviště
• místa na parkování najdete v obci po okraji silnice

Informace

• www.hohendubrau.org

nově vysázené dřeviny naučné stezky
(Foto: NSZ)

vlak: nádraží Niesky
ODEG linka Hoyerswerda – Niesky
autobus: zastávka Ober Prauske odbočka Groß Radisch
NVG linka 135 / Reichenbach – Weißenberg – Niesky

Co byste měli vědět …
Kromě původních druhů stromů a keřů, jako např. jeřáb, jsou zde
představeny četné ovocné stromy a keře. V době vegetace jsou
pestře kvetoucí a plodící dřeviny nejen pastvou pro lidské oko, ale
i zdrojem potravy pro včely, čmeláky, motýly, brouky a půdní živočichy. V rámci výsadeb vznikl i živý plot, který je dnes chráněn proti
okusu zvěří a je potenciálním prvkem systému územní stability,
který spojuje strukturně bohatý okraj obce se zahrádkami a dalšími ovocnými stromy.
Pro sousední lesní oblasti je zachování starých a mrtvých dřevin,
stejně jako udržení pestrých okrajů lesa, důležitým kritériem pro
zachování lesních biotopů. Hromady kamení, sesbíraných z polí,
také obohacují tento konkrétní biotop. Takové hromady najdeme
poměrně často na venkově na okrajích polí. Kamenitá pole se jen
velmi obtížně obdělávala, proto se kameny z pole sbíraly a skládaly
na okraj pole na hromady. Takové hromady kamení se postupem
času vyvíjí do velmi cenných stanovišť, kde nachází úkryt mnoho
druhů živočichů – obojživelníci, plazi, střevlíci, pavouci, divoké
včely.
Ještěrka obecná (Lacerta agilis) se vyhřívá na teplých kamenech.
Až po načerpání tepla po studené noci se může vydat na lov
potravy.

vpravo nahoře:
kvetoucí třešeň
(Foto: K. Sbrzesny)
vlevo:
ještěrka obecná
(Foto: K. Sbrzesny)
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7
K naučné stezce
Naučná stezka o těžbě žuly a přírodě se nachází uprostřed překrásné horské krajiny
v severní části pohoří Ostlausitz Hügelland (Východolužická pahorkatina). Pohoří
Königshainer Berge je charakteristické zalesněnými hřebeny s nadmořskou výškou cca.
400 m n. m. V roce 1974 bylo toto území vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí. Místní žula má specifické vlastnosti, ke kterým patří např. nízký podíl slídy, dobrá odlučnost
ve třech směrech nebo odolnost proti zvětrávání. Díky těmto vlastnostem se stala vyhledávaným materiálem. Její dobývání zde probíhalo již od 16. století a bylo zahájeno
vytěžením četných skal na ploše 30 km². V letech 1975 / 76 byla ukončena těžba žuly
v posledním lomu.
Na naučné stezce se tedy návštěvník podívá do historie dobývání žuly a seznámí se s
životem a prací lamačů kamene. Stezka se skládá ze 44 objektů z doby těžby žuly a
31 informačních tabulí k rostlinám a živočichům této chráněné oblasti.

Těžba žuly – naučná stezka
pohoří Königshainer Berge
> nádraží Königshain > ulice Hochsteinstraße > lom Hamannbruch >
lom Thadenbruch > lom Firstensteinbruch > hora Bremsberg >
nádraží Königshain
2,5
km

1,5
h

1

Témata

• historie těžby žuly a příroda

Zajímavosti

•
•
•
•

Chráněné oblasti

• Chráněná krajinná oblast »Königshainer Berge«
• oblast ochrany flóry, fauny a biotopů FFH 29 E »Laubwälder der Königshainer
Berge« (Listnaté lesy pohoří Königshainer Berge)

Literatura

• Lehrpfadführer für den Natur- und Steinbruchlehrpfad im LSG Königshainer
Berge (Průvodce pro naučnou stezku přírodou a lomy v CHKO Königshainer
Berge)
vydavatel: Königshainer Heimatverein (Königshainerské vlastivědné sdružení)

Dostupnost

• Gemeindeverwaltung (Obecní úřad) Königshain
• Granitabbaumuseum (Muzeum těžby žuly)

vrchol Hochstein (Vysoký kámen), (406 m) s rozhlednou a restaurací
Granitabbaumuseum (Muzeum těžby žuly), Königshain
město Görlitz s historickým starým městem
Ackerbürgermuseum (Muzeum zemědělců) v Markersdorfu

Proznačení
Naučná stezka vede převážně na značených turistických cestách. Jednotlivé objekty
okruhu jsou číslované a na informačních tabulích najdeme informace o zajímavostech
v okolí. Trasa prochází kolem několika bývalých lomů, ke kterým patří např.: Müllersteinbruch, Thadesteinbruch a Firstensteinbruch i kolem dalších svědectví z doby těžby
žuly.
Zajímavosti
Naučná stezka vede kolem několika bývalých kamenolomů: Müllersteinbruch, Thadensteinbruch a Firstensteinbruch i dalších svědků tehdejší těžby kamene.
Vznik
Stezka vznikla na popud Königshainer Heimatverein (Königshainerské vlastivědné
sdružení), které zpracováním i stavbou pověřilo skupinu skládající se z následujících
odborníků: Lutz Neugebauer, Dr. Klaus Strohbach, Gotthard Gaertner a Karl-Georg
Hartmann. Dále zde spolupracovali bývalí zaměstnanci lomů i angažovaní občané.

lom
Firstensteinbruch
(Foto: Dr. H. D.
Engelmann)
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7

7
vlevo:
sloup
Schachmannsäule
(Foto: NSZ)
uprostřed:
Kuckucksstein
(Kukaččí kámen)
(Foto: LPV
Reichenbach)
dole:
užovka obojková
(Foto: K. Sbrzesny)

Start / Cíl

• nádraží Königshain – ulice Hochsteinstraße

Veřejná doprava

• vlak: nádraží Görlitz
• autobus: zastávka Königshain – Oberdorf
• NVG linka 145 / Görlitz – Königshain – Weißenberg

Parkování

• nad nádražím

Informace

• www.koehnigshainer-berge.de

Co byste měli vědět …
Firstenstein a Schachmannsäule: Firstenstein byla výrazná skála,
která musela ustoupit těžbě žuly. Podle ní byl pojmenován lom
Firstensteinbruch. Sloup Schachmannsäule, který se nacházel na
skále Firstenstein, dnes nalezneme na okraji lomu Firstensteinbruch. Je věnován Carl Adolf Gottlob Schachmannovi (1725 –
1789), spoluzakladateli Hornolužické vědecké společnosti v Görlitz
(Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz).
Kuckucksstein (Kukaččí kámen)
Vyplatí se krátká odbočka: Kuckucksstein je geologická zajímavost
s vlastní historií. Jedná se o útvar, který má tvar ptačí hlavy. Je to
nejmenší ze tří stávajících skal, ale zároveň nejnápadnější. Velmi
výrazný je uměle vytvořený vchod ve tvaru očí. Tudy pronikají v odpoledních hodinách sluneční paprsky ode dne zimního slunovratu
po dobu několika následujících týdnů. Na jižní straně se nachází
místo pro posezení, kde je možné prožít jarní a podzimní východy
slunce. Příležitostně jsou zde organizovány i exkurze.
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8

8
K naučné stezce
Naučná stezka vede návštěvníka po okružní trase až na vrchol čedičového kopce, který
je dominantou Horní Lužice. S výškou 419 m n. m. vyčnívá Landeskrone (Zemská koruna) v okolní rovinaté krajině a tvoří tak markantní siluetu a zdaleka viditelný symbol
města Görlitz. Výlet na naučnou stezku můžeme doporučit v každé roční době, nejkrásnější je však jaro, kdy tu kvete řada rostlin.
Čedičové kupy, jako je Landeskrone (Zemská koruna), jsou pro Ostlausitzer Hügelland
(Východolužická pahorkatina) a jižně ležící Oberlausitzer Bergland (Hornolužická pahorkatina) typické. Vznikly v době třetihor, přibližně před 30 miliony lety. Hlavně v zimě jednoznačně poznáte oba vrcholy: Nordgipfel (Severní vrchol), (419,5 m) s restaurací a nižší Südgipfel (Jižní vrchol) s požární věží, postavenou v roce 1901.
Naučná stezka s informačními tabulemi nabízí návštěvníkům možnost nahlédnout do
přírody a historie Landeskrone (Zemská koruna). Toto území bylo v roce 1953 vyhlášeno chráněnou přírodní oblastí z důvodu význačného geologického charakteru a
výskytu vzácných druhů rostlin a živočichů.
Informační tabule představují např. místní charakteristická lesní společenstva, geologické a kulturně historické zajímavosti, druhy rostlin a živočichů i jejich biotopy.

Naučná stezka Landeskrone
(Zemská koruna) Görlitz
> Biesnitz, zastávka tramvaje > ulice Lindenallee > cesta Nordweg >
vrchol > cesta Südweg > Biesnitz

2

km

1,5
h

2

Témata

• příroda a historie Landeskrone (Zemská koruna)

Zajímavosti

• město Görlitz – Kulturzentrum (Kulturní centrum) a historické staré město
• Tierpark Görlitz (ZOO-park)
• Zgorzelec – polské sousední město

Chráněné oblasti

• Chráněná přírodní oblast (NSG) Landeskrone
• součást oblasti ochrany flóry a fauny č. 30 E
»Čedičové a znělcové kupy východní Horní Lužice«

Literatura

• »Die Landeskrone bei Görlitz« – průvodce pro milovníky přírody a historie,
vydavatel: Wolfram Dunger
• Supplement ke svazku 59 / 1984
zprávy Přírodovědného muzea Görlitz

Dostupnost

• Senkenbergmuseum (Senkenbergské muzeum) v Görlitz
• v knihovnách

Proznačení
Naučná stezka vede po značených turistických trasách. Vstup najdete následujícím
způsobem: od zastávky tramvaje »Landeskrone«, linka 2 přejdete ulici Schlaurother
Straße a po levé straně uvidíte začátek naučné stezky, označený modrým bodem (ulice
Aufgangsstraße). Trasa vede dále k třídě Lindenallee, kde startuje okruh proznačeny
šikmým zeleným pruhem.
Zajímavosti na cestě
K zajímavostem na cestě patří kromě čedičových útvarů a typických listnatých společenstev např. požární věž, vysoká 13 m, na jižním vrcholku i samotný vrchol Landeskrone s historickými zařízeními.
Vznik
Naučná stezka byla vybudována v 80tých letech 20. století Naturkundemuseum
(Přírodovědné muzeum) Görlitz a v letech 2006 / 2007 díky iniciativě tehdejšího Úřadu
pro životní prostředí Města Görlitz zrekonstruována.

pohled na
Landeskrone
(Foto: M. Stöckmann)
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8

8

Start / Cíl

• Görlitz / Biesnitz, zastávka tramvaje (linka 2)

Zajímavosti

• naučná stezka o přírodě a historii Landeskrone (Zemská koruna)
• vrchol s rozhlednou a horskou restaurací

Veřejná doprava

• vlak: nádraží Görlitz
• tramvaj linka 2
• zastávka Landeskrone

Parkování

• v blízkosti tramvajové zastávky

Co byste měli vědět …
Podél cesty se tyčí čedičové útvary, které jsou velmi dobře vidět v
okolí horních zatáček silničky a pod rozhlednou. Většinou se jedná
o vícehranné sloupce, jejichž tvar a mocnost je na různých lokalitách odlišná.
Ve spárách čedičových skal se vyskytuje řada kapradin: silenka nicí
(Silene nutans), smolnička obecná (Lychnis viscaria) nebo rozchodník šestiřadý (Sedum Sexangulare) aj.
Okolí Görlitz patří k oblastem, které byly již časně osídleny. Po
staletí byla příroda a krajina ovlivňována lidskými aktivitami. Na
vrcholu Landeskrone (Zemská koruna) byl ve 13. století vybudován
středověký hrad, jehož stavbě musely ustoupit přirozené lesy, skládající se pravděpodobně z buků, jedlí a smrků. Lesní společenstva,
která se zde na čedičovém podloží zachovala, jsou bohatá na jarní
květenu, ke které patří např. jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis),
kopytník evropský (Asarum europaeum) nebo plicník lékařský
(Pulmonaria officinalis).
Oblast s pestrými lesními společenstvy je oblíbeným revírem houbařů. Bylo zde zmapováno přes 300 druhů velkých hub.

vlevo nahoře:
čedičový útvar
(Foto: NSZ)
vpravo nahoře:
rozhledna na vrcholu Landeskrone
(Zemská koruna)
(Foto: NSZ)
uprostřed:
sloup
Bismarcksäule
(Foto: NSZ)

vlevo dole:
sasanka hajní
(Foto: K. Sbrzesny)
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9
K naučné stezce
Naučná stezka leží jihozápadně od jezera Berzdorfer See a návštěvníka provede rekultivovaným prostorem po těžbě hnědého uhlí u obcí Tauchritz a Schönau-Berzdorf.
Cílem je přiblížit pestrost vývoje fauny a flóry ve zdejší rekultivované krajině.
Výchozím bodem stezky je parkoviště v obci Tauchritz. Odtud můžete po různých turistických cestách dojít k zajímavým vyhlídkám, ke kterým patří Sachsenhütte (Saská
bouda) na Panoramatické cestě (Panoramaweg) a západním směrem vyhlídka Oberlausitz-Blick (Pohled na Horní Lužici). Nedaleko od autobusové zastávky linky 42 najdete na okraji lesa úvodní informační tabuli a s ní i začátek stezky. Trasa nemá jednoznačně proznačený start a konec, můžete ji tedy projít nezávisle i po dílčích úsecích.
Na informačních tabulích naleznete údaje o zajímavostech v krajině po těžbě hnědého
uhlí, o rekultivovaných biotopech a plochách s přirozenou sukcesí. Další doplňující
panely Vám představí historii těžby a cíle rekultivace této oblasti.
Proznačení
Trasa naučné stezky je v terénu proznačena zeleným šikmým pruhem. Vstup je možný
v obcích Tauchritz a Schönau-Berzdorf.

Naučná stezka Berzdorfer Halden
(Berzdorfské haldy)
> Tauchritz > Langteichhalde > Sachsenhütte > Oberlausitz-Blick

10
km

h

1

Téma

• vývoj přírody a krajiny po těžbě hnědého uhlí

Zajímavosti

• nově vznikající rekreační oblast Berzdorfer See (Berzdorfské jezero)
s koupáním a vodními sporty
• Informační centrum Berzdorfer See na nádraží v Hagenwerder se stálou expozicí sdružení »Technisches Denkmal und Museums Kraftwerk Hirschfelde
(Technická památka a muzeum elektrárny Hirschfelde)« –
součást výukové trasy k energiím »Lernstraße Energie« –
informace na www.lernstrasse-energie.de)
• město Görlitz s historickým starým městem
• klášter St. Marienthal

Literatura

• leták »Naturlehrpfad Berzdorfer Halden (Naučná stezka Berzdorfské haldy),
vydavatel: LMBV
• leták »Berzdorfer See Wander- und Übersichtskarte 2009
(Berzdorfské jezero – turistická mapa 2009)«, vydavatel: LMBV

pohled přes
Berzdorfer See
(Berzdorfské jezero)
s Landeskrone
(Zemská koruna)
(Foto: K. Sbrzesny)
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Zajímavosti
K nejhezčím místům na stezce patří vyhlídky, např. v lokalitě Sachsenhütte (Saská bouda), stanoviště s půdním profilem i »zátěžová stezka«. Zajímavé je, že stezka protíná
uprostřed haldy bývalou prusko-saskou hranici. Technickou památku »Bagr 1452«
nemůžete u vstupu na naučnou stezku v Tauchritz přehlédnout. V případě startu v
Schönau-Berzdorf doporučujeme odbočku k vyhlídkovému bodu Neuberzdorfer Höhe
s výraznou rozhlednou.
Vznik
Naučná stezka vznikla v roce 1995 díky úzké spolupráci Pozemkového spolku Horní
Lužice (Landschaftspflegeverband Oberlausitz e. V.), obecních úřadů, tehdejšího Přírodovědného muzea (Naturkundemuseum) v Görlitz, Lesního závodu Hagenwerder
a LMBV Hagenwerder. Postupně byla doplňována.
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Start / Cíl

• Tauchritz
• vstup v Schönau-Berzdorf

Zajímavosti

• naučnou stezku můžeme projít v několika etapách
• řada odpočívadel, laviček a vyhlídkových bodů

Veřejná doprava

start v obci Tauchritz
• vlak: nádraží Zittau nebo Görlitz, na nádraží v Hagenwerda
odtud autobusem linkou 42
• autobus: zastávka Tauchritz – Ort
KVG linka 42 / Görlitz – Bernstadt – Löbau

Co byste měli vědět …
Se vznikem jezera Berzdorfer See získal region novou turistickou
atrakci: po 150 letech těžby hnědého uhlí vzniklo z bývalého lomu
jedno z největších jezer v Horní Lužici. Krajina po těžbě uhlí se mění
v zajímavou a pestrou rekreační oblast.
Naučná stezka, vedoucí oblastí hald »Berzdorfer Halden«, se nachází stranou rekreační oblasti. Zde projdete po přírodních a tajemných stekách lesem a můžete objevovat přírodu s pestrou vegetací.
V nově vytvořené mozaice různých biotopů se usídlily různé druhy
rostlin a živočichů. Roste zde 28 různých druhů stromů a přes 17
druhů keřů. Kromě zalesněných ploch a uměle vytvořených biotopů zde vznikly i sukcesní plochy, kde je prostor ponechán přirozenému vývoji.
Stanoviště s půdním profilem patří k těm nejzajímavějším na trase.
Zde získáte jednoznačně přehled o vlastnostech půdy na výsypkách. Jejich vývoj po ukončení dobývání hnědého uhlí sleduje od
roku 1960 Přírodovědné muzeum (Naturkundemuseum) Görlitz.
Výsledky výzkumů ukazují osídlování výsypek a hald nejrůznějšími
půdními organizmy dle stádia rekultivace.

nahoře:
kozák březový
(Foto: K. Sbrzesny)
vlevo dole:
informační tabule
(Foto: NSZ)
vpravo dole:
technická památka
»Bagr 1452«
(Foto: NSZ)

start v obci Schönau – Bertsdorf:
• KVG linka 41 z Zittau nebo Bernstadt do Schönau-Berzdorf – pivovar
Parkování

• parkoviště v Tauchritz, Schönau-Berzdorf

Kontakt

• www.berzdorfersee.eu
• www.schoenau-berzdorf.de

pohled přes
Berzdorfer See
(Berzdorfské jezero)
na Landeskrone
(Zemská koruna)
(Foto: NSZ)
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Přírodní prožitková
stezka Berzdorf
> okružní trasa Jauernick-Buschbach >
Schwarzer Berg (Černá hora) > Jauernick-Buschbach

4

km

1,5
h

1

Témata

• flóra, fauna, biotopy

Zajímavosti

• vznikající rekreační prázdninová oblast Berzdorfer See (Berzdorfské jezero)
• Informační centrum Berzdorfer See na nádraží Hagenwerder se stálou expozicí sdružení Förderverein e. V. Technisches Denkmal und Museums Kraftwerk
Hirschfelde (Technická památka a muzeum elektrárny Hirschfelde) – je součástí výukové trasy Lernstraße Energie – informace: www.lernstrasse-energie.de)
• barokní vodní zámek Tauschritz

Chráněné oblasti

• chráněná alej třešní
• západně: Chráněná přírodní oblast »Rutschung P«

Literatura

• publikace »Der Naturerlebnispfad Berzdorf
(Přírodní prožitková stezka Berzdorf)«
od Helgy Zymkowski-Zylander a Willi Zylander, Markersdorf / Görlitz 2004
• publikace je k dispozici také v češtině a polštině.

Dostupnost

• obecní úřad, turistická informační střediska

Naučná stezka
Jako doplnění naučné stezky »Berzdorfer Halden (Berzdorfské haldy)«, str. 42, která
je tématicky věnována přírodě rekultivované oblasti po dobývání hnědého uhlí v okolí
obce Berzdorf a svým obsahem je zaměřena především na dospělé návštěvníky, byla
na severovýchodním břehu Berzdorfer See (Berzdorfské jezero) vybudována přírodní
prožitková stezka, která je svým obsahem a formou orientována naopak na děti, mládež a rodiny s dětmi. Vstup na tuto trasu je z Jauernick-Buschbach v katastru obce
Markersdorf.
Stezka se nachází jižně od Jauernick-Buschbach a vede podél okraje vrcholu Schwarzer
Berg (Černá hora) lesem, polními cestami a na jihu podél rekultivované rekreační oblasti Berzdorfer See (Berzdorfské jezero).
Okružní trasa zde představuje návštěvníkům svět rostlin, živočichů a ekologické souvislosti v území i ve spojení s rekultivací bývalých dolů hnědého uhlí u Berzdorfu. Interaktivní prvky zvou malé i velké návštěvníky k poznávání různých biotopů, jejich fauny
a flóry. Pestře strukturované informační tabule motivují k samostatným aktivitám odklápěním, otáčením, mačkáním nebo šeptáním a probouzí zvědavost a chuť k bližšímu
zkoumání přírody.
Přírodní naučná stezka byla navržena tak, aby se mohla využívat i při mezinárodních
akcích pro mládež. Proto byla informační brožura ke stezce s obsahem informačních
tabulí vydána i v češtině a polštině. S tímto doprovodným materiálem může být trasa
využívána v rámci mezinárodních exkurzí, projektových dnů a setkávání.
Přírodní prožitková stezka je také turistickým produktem, který mohou využít návštěvníci nově vznikající rekreační oblasti v okolí Berzdorfer See (Berzdorfské jezero).
Proznačení
Naučná stezka je proznačena 20 interaktivními tabulemi.
Zajímavosti
Schwarzer Berg (Černá hora) s výškou 394 m n. m., je využívána obyvatelstvem i
návštěvníky pro výlety do přírody. Při pěkném počasí je odtud výhled na Žitavské hory
a Krkonoše.
Vznik
Naučná stezka vznikla díky aktivitě dvou vědeckých pracovnic: Dr. Birgit Balkenhol a
Dipl.-Biol. Helga Zumkowski-Xylander, ve spolupráci s Obcí Markersdorf a Přírodovědným muzeem Görlitz a AUR Görlitz. Realizace stezky byla podpořena Německou
spolkovou nadací pro životní prostředí v letech 2001 – 2004.

třešňová alej v obci
Jauernick-Buschbach
(Foto: NSZ)
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Start / Cíl

• vstup v Jauernick-Buschbach, autobusová zastávka »Schwarzer Berg«
(Černá hora)

Zajímavosti

• díky interaktivním prvkům a lehce srozumitelným textům a obrázkům je
stezka určena především předškolním a školním dětem a rodinám s dětmi

Veřejná doprava

•
•
•
•

Informace

• www.markersdorf.de
• www.berzdorfersee.eu

turistická cesta na
Schwarzer Berg
(Černá hora)
(Foto: NSZ)
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vlak: nádraží Görlitz
ODEG linka Zittau – Cottbus – Görlitz
autobus: zastávka Jauernick »Schwarzer Berg (Černá hora)«
NVG linka 146 / Görlitz – Pfaffendorf – Friedersdorf

Co byste měli vědět …
Alej třešní (str. 46) je na jaře potěšením pro oči. Při stavbě silnice
z Friedersdorfu do Tauchritz bylo vysázeno více než 100 těchto
ovocných stromů a od roku 1994 jsou předmětem ochrany. Kvetoucí třešně s výhledem na Berzdorfer See (Berzdorfské jezero)
jsou každý rok skutečně zážitkem.
Interaktivní naučné tabule představují i další cenné biotopy, jako
jsou meze, ladem ležící lokality, louky s ovocnými stromy a zdůrazňují jejich význam v přírodě. Informují také o obojživelnících, netopýrech, pavoucích, mravencích, kobylkách i sršních. Cílené otázky a odklapovací kartičky motivují návštěvníka k zamyšlení a vyhledávání odpovědí. Návod ke stezce je v doprovodném materiálu.
Trasa vede po západním okraji bývalého dolu hnědého uhlí u Berzdorfu, cca. 2 km východně od Jauernick-Buschbach. Zde byla na
ploše 112 ha vyhlášena Chráněná přírodní oblast »Rutschung P«,
ve které se nachází 39 ha vodních ploch a násypy, jež vznikly
částečně sesuvy půdy a také byly součástí rekultivačních opatření.
Výška těchto útvarů dosahuje až 225 m. Vznikla zde mozaika biotopů, skládající se z mladých lesních porostů, ruderálních ploch s
travinami a křovinami, přírodními tůňkami i mokřady. Vyskytuje
se zde 53 druhů ptáků, 13 druhů obojživelníků a plazů, jako např.
čolek velký (Triturus cristatus) a zmije obecná (Vipera berus).

vpravo nahoře:
informační tabule
(Foto: NSZ)
vlevo:
pohled od
třešňové aleje přes
Berzdorfer See
(Berzdorfské jezero)
(Foto: NSZ)
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Naučná stezka
Lesní prožitková stezka vede romantickým údolím Nisy v okolí kláštera St. Marienthal
rázovitými úseky lesa, kde se na informačních tabulích dozvíme zajímavé informace o
přírodě a lese. Na mnohých stanovištích je návštěvník motivován procházet přírodou
s otevřenýma očima a prožívat všemi smysly to, co je v lese vidět, slyšet a cítit.
Od Internationales Begegnungszentrum (Mezinárodní setkávací centrum) St. Marienthal půjdete nejdříve vpravo kolem domu St. Franziskus a houpaček směrem k údolí
Nisy, až se dostanete po cca. 500 m k úvodní tabuli lesní prožitkové stezky. Zde začíná
»prožitek lesa« s 19 stanovišti a nabídkou kreativních aktivit. Můžete např. poznávat
živočichy podle siluet, zahrajete si pexeso nebo stromové puzzle, vyzkoušíte si dřevěný
xylofon, poklepeme na 5 m dlouhý kmen stromu.
Naučná stezka je určena návštěvníkům každého věku, převážně však rodinám s dětmi
a předškolním či školním skupinám dětí. Zajímavostí také je, že pro stavbu lesní prožitkové stezky byly použity dopravníky z bývalého dolu hnědého uhlí v Berzdorfu.

Lesní prožitková
stezka Ostritz
> okolí kláštera St. Marienthal

3

km

1,5
h

2

Trasa

• není okružní trasa

Témata

• les, půda, rostliny a živočichové, ekologické souvislosti

Zajímavosti

• klášter St. Marienthal
• energeticky ekologické modelové město Ostritz – St. Marienthal
• pěší hraniční přechod Ostritz / Krzewina Zgorzelecka

Chráněné oblasti

• Chráněná krajinná oblast »LSG Neißetal und Klosterwald«
(Údolí Nisy a klášterní les)

Literatura

• leták s mapou, audioprůvodce k lesní prožitkové stezce

Dostupnost

• IBZ Ostritz (Mezinárodní setkávací centrum)

Proznačení
Lesní prožitková stezka je značena 19 číslovanými stanovišti. Ke každému je krátké vysvětlení. Maskotem stezky je lesní mravenec, jehož obrázek na sloupcích značí vedení
trasy. V IBZ (Mezinárodní setkávací středisko) Ostritz je možné si zapůjčit audio-průvodce a po cestě poslouchat doplňující informace.
Zajímavosti
Klášter St. Marienthal (viz foto) se nachází v bezprostřední blízkosti startu a cíle lesní
naučné stezky. Je to nejstarší budova řádu cisterciáků v Německu. Byl založen v roce
1234 a od té doby je v provozu. V nabídce pro návštěvníky jsou i prohlídky s průvodcem. Prohlídku byste si neměli nechat ujít.
Vznik
Lesní naučnou stezku, která byla otevřena na jaře 2004, vybudovalo Internationales
Begegnungszentrum St.Marienthal (Mezinárodní setkávací centrum St. Marienthal).
Stavba trasy byla podpořena z dotačních zdrojů Svobodného státu Sasko, Evropské
unie a vlastních prostředků IBZ St. Marienthal.

údolí Nisy u Ostritz
(Foto: NSZ)
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Start / Cíl

• zastávka Ostritz St. Marienthal (na silnici B 99)
• vstup u kláštera St. Marienthal

Veřejná doprava

• autobus KVG 21 / Zittau – Ostritz – Görlitz, KVG 44 / Bernstadt – Ostritz
• vlak: 220 (ODEG) zastávka Krzewina Zgorzelecka (PL)

Zajímavosti

• pro zahraniční návštěvníky je k dispozici audio-průvodce v polštině,
češtině a angličtině

Parkování

• parkoviště nad klášterem St. Marienthal, přímo u silnice B 99

Informace

• www.ibz-marienthal.de

Co byste měli vědět …
Lesní prožitková stezka se nachází v Chráněné krajinné oblasti
»Neißetal und Klosterwald« (Údolí Nisy a klášterní les). Celková
plocha je 460 ha, délka cca. 7 km. Východní hranici území tvoří
řeka Nisa, která je zároveň hraničním tokem s Polskou republikou.
V tomto úseku řeka vytváří zajímavý kaňon. I přes staletý vliv tří
blízko ležících hnědouhelných elektráren v Hagenwerder, Hirschfelde a Turow (Polsko) se zde zachovala výjimečná společenstva
rostlin a živočichů, která jsou v Horní Lužici jedinečná.
Díky horskému mikroklimatu se zde vyskytují i netypické druhy
rostlin a živočichů, ke kterým patří např.: mokrýš vstřícnolistý
(Chrysusplenium oppositifolium), zeměžluč lékařská (Centaurium
erythraea) a četné druhy nižších živočichů, jako např. střevlík vypouklý (Carabus convexus) a střevlík nosatý (Cychrus attenuatus).
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) (foto) se v Horní Lužici
nachází pouze v Žitavských horách a údolí Nisy. Jeho výskyt signalizuje zachovalé přírodní a horské mikroklima. Patří mezi silně
ohrožené druhy obojživelníků, kteří upřednostňují vlhké a chladné
prostředí soutěsek. Také ostatní zástupci chráněných obojživelníků nalézají v údolí Nisy ideální podmínky výskytu. K nim patří například skokan ostronosý (Rana arvalis), ropucha zelená (Bufo viridis) a mlok velký (Triturus cristatus).

mlok skvrnitý
(Foto: K. Sbrzesny)

údolí Nisy
(Foto: NSZ)
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Naučná stezka
Start naučné stezky se nachází na vlakové stanici Zoblitz. Po 500 m chůze se dostanete
k okraji lesa, kde je možnost parkování pro návštěvníky přijíždějící autem. Na trase
dlouhé 5 km najdete malé dřevěné informační tabulky s údaji k přírodním zajímavostem. Na prvním úseku se v posledních letech několik tabulek ztratilo, proto jsou v terénu nyní postupně doplňovány. Stezka vede zpočátku lesem po rovné cestě s mírným
stoupáním, až dojde k úzké příjezdové silnici horského hotelu.
Naučná stezka představuje na tabulích 1 – 15 například původní druhy stromů, na
vhodných místech informuje o významných vrcholech, ke kterým patří Hengstberg a
Georgenberg, i vyhlídkách. Jinde poukazuje na lesní společenstva, popisuje přírodní
habrové doubravy s javorníkem podléškou (Hepatica nobilis) v bylinném patře nebo
olšiny s lýkovcem jedovatým (Daphne mezereum). Od horského hotelu vede přírodní
naučná stezka k vrcholu. Další, asi 3 km dlouhá odbočka, vedoucí od hotelu směrem
na Georgenberg, nabízí prohlídku zříceniny kapličky.
Proznačení
Naučná stezka je proznačena zeleným šikmým pruhem. Dřevěné informační tabule
jsou postupně obnovovány.

Přírodní naučná stezka u Rotstein
(Červený kámen)
> Zoblitz (nádraží) > Rotstein > Zoblitz

5

km

h

2

Trasa

• není okružní trasou
• relativně prudký výstup po lesních cestách ze zastávky Zoblitz
• sestup možný po příjezdové komunikaci směrem Dolgowitz

Témata

• flóra a fauna Rotsteinu

Zajímavosti

•
•
•
•
•

Chráněné oblasti

• Chráněná přírodní oblast NSG Rotstein
• oblast ochrany flóry, fauny a biotopů FFH 30 E »Basalt- und Phonolithkuppen
der östlichen Oberlausitz« (Čedičové a znělcové kupy východní Horní Lužice)

Literatura

• leták »Naturlehrpfad Rotstein (Přírodní naučná stezka Rotstein)«
vydavatel: Station Junger Naturforscher und Techniker Reichenbach / O. L.
(Stanice mladých přírodovědců a techniků)

Dostupnost

• Gemeindeverwaltung (Obecní úřad) Sohland a. Rotstein

Foto nahoře
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Zajímavosti
– četné botanické klenoty, především na jaře kvetoucí rostliny
– Georgenberg se zbytky kapličky z 11. století (3 km od horského hotelu)
– rozhledna u horského hotelu a další vyhlídkové body
Vznik
Naučná stezka byla založena »Station junger Naturforscher und Techniker« (Stanice
mladých přírodovědců a techniků) v Reichenbachu. Po roce 1990 jsou tabule naučné
stezky obnovovány sdružením Rotsteinverein.

větrný mlýn v obci Sohland am Rotstein
Haubner Mühle (Haubnerův mlýn) s ubytováním
přírodní koupaliště v obci Reichenbach / O. L.
Markersdorf s Dorfmuseum (Muzeum vesnice) (10 km)
pohoří Königshainer Berge (15 km)

pohled na Rotstein (Foto: P. Emrich)
PŘÍRODNÍ NAUČNÁ STEZKA U ROTSTEIN (ČERVENÝ KÁMEN)
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Start / Cíl

• zastávka Zoblitz
• vstup z návštěvnického parkoviště v Dolgowitz

Veřejná doprava

• vlak: nádraží Löbau
• autobus: zastávka Zoblitz
• NVG linka 130 / Löbau – Reichenbach – Görlitz

Zajímavosti

• výlet na Rotstein (Červený kámen), doporučujeme kvůli kvetoucím jarním
rostlinám hlavně v dubnu a květnu

Parkování

• na okraji lesa v Zoblitz (není veřejné parkoviště)
• návštěvnické parkoviště v Dolgowitz

Informace

• sdružení Rotsteinverein přes kontakt: wzinke@online.de
• www.sohland-rotstein.de

Co byste měli vědět …
Rotstein (Červený kámen) byl díky své botanické pestrosti vyhlášen chráněnou přírodní oblastí již v roce 1912 a je tak nejstarší
chráněnou přírodní oblastí Saska. Horský vrchol má tvar podkovy
a skládá se ze tří částí: chráněný Rotstein (Červený kámen, 455 m),
Hengstberg (Hora hřebce, 421 m) a Georgenberg (Hora Jiřího,
396 m). Poslední dva vrcholy již chráněny nejsou.
Rotstein (Červený kámen) je druhově nejbohatší vrchol Horní Lužice. Pestrou čedičovou květenu můžete obdivovat hlavně v raném
jaru. K botanickým klenotům patří lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) s fialovými květy. Modře kvetoucí jaterník podléška (Anemone hepatica) se v takovém množství nevyskytuje na žádném jiném vrcholu Horní Lužice. Počátkem dubna zde najdete také plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), který má léčivé účinky
v případě onemocnění dýchacích cest. Zvláštností je kopytník evropský (Asarum europaeum), který poznáte podle ledvinovitých
tmavě zeleně svítivých lístků a nahnědlých květů. Árón plamatý
(Arum maculatum) se vyznačuje červenými plody. K botanickým
zvláštnostem vrcholu Rotstein (Červený kámen) patří také tis (Taxus baccata). Výskyt těchto jedovatých stromů je v Horní Lužici
na ústupu, ale na Rotstein je zachováno jedno z největších společenstev.

nahoře:
rozhledna
(Foto: NSZ)
vlevo:
jaterník podléška
(Foto: K. Sbrzesny)
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K naučné stezce
Velká naučná stezka »Kolem Löbau« začíná u paty kopce Löbauer Berg a na 44 km
prochází kolem kopce Löbauer Berg (Lobavská hora), symbolu města Löbau.
Okružní turistická trasa je koncipována tak, že vede krajinnými klenoty a historickými místy. Návštěvníkovi se také cestou otevírají překrásné pohledy na kopec
Löbauer Berg (Lobavská hora) a město Löbau. 27 informačních tabulí seznamuje
s přírodními a historickými souvislostmi v přírodě a krajině. Do detailu zpracované
texty a vyprávění jsou orientovány na turisty, milovníky přírody i historie. Stezka je
vhodná i pro exkurze nebo projektový den se staršími žáky a školními skupinami.
Cestou se setkáte se šesti vyhlídkovými plošinami a 30ti odpočívadly s lavičkami,
kde si můžete odpočinout.
Proznačení
Průběh trasy je značen šikmým zeleným pruhem. Na začátku každého úseku se
nachází přehledná informační tabule.

Velká přírodní naučná stezka
»Rund um Löbau (Kolem Löbau)«
> Löbau > Kittlitz > Großdehsa > Löbau

44
km

Trasa

11
h

1

• naučná stezka se 3 etapami (15 km, 10 km, 19 km)
• členění do 3 úseků:
úsek 1: Löbau – Kittlitz – 15 km
úsek 2: Kittlitz – Großdehsa – 10 km
úsek 3: Großdehsa – Löbau – 19 km

Témata

• historie krajiny, příroda a krajina kolem Löbau

Zajímavosti

• kopec »Löbauer Berg (Lobavská hora) s restaurací a rozhlednou
• malá naučná stezka na Löbauer Berg (Lobavská hora)
• město Löbau s historickým jádrem města

Chráněné oblasti

•
•
•
•

Literatura
Dostupnost

Zajímavosti na cestě
Ke krajinným zajímavostem, které na návštěvníka cestou čekají, patří kopec Löbauer
Berg (Lobavská hora) s rozhlednou a 2 horskými restauracemi, krajinné klenoty, jako
je Georgewitzer Skala, lokalita Kittlitz se zámkem a zajímavým kostelem, Bubenik,
376 m vysoký čedičový kopec mezi obcemi Großdehsa a Lawalde a mnoho pěkných vyhlídek.
Vznik
Naučná stezka vznikla v letech 1989/90, zadavatelem byl Městský úřad Löbau.
Stezku realizovala TÜV-Akademie.

na lokalitě
Georgewitzer
Skala u Bellwitz
(Foto: NSZ)

Chráněná krajinná oblast LSG Löbauer Berg
Chráněná krajinná oblast LSG Bubenik
Chráněná přírodní oblast NSG Georgewitzer Skala
leták »Wandern auf dem großen Naturlehrpfad Rund um Löbau
(Turistika na Velké naučné stezce kolem Löbau)«
• v turistických informačních centrech v Löbau

Löbauer Berg
(Foto: P. Emrich)
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Löbauer Wasser (Lobavská voda) a Georgewitzer Skala
Pestrou krajinu kolem kopce Löbauer Berg (Lobavská hora) charakterizuje na několika úsecích tok Löbauer Wasser (Lobavská voda)
a jeho prameniště. Tok Löbauer Wasser vzniká soutokem toků
Großschweidnitzer Wasser a Cunnersdorfer Wasser v obci Liebesdörfel, části Ebersdorfu, která leží jihovýchodně od Löbau. Dále
protéká na sever kolem Ebersdorfu, centrem Löbau, kolem kopce
Löbauer Berg (Lobavská hora) a dále do Georgewitz.
Georgewitzer Skala je skalnaté údolí (Skala = od slovanského skála, jak Slované tok nazývali). Tato forma údolí, kde si tok prodral
cestu skalními masivy, se v Horní Lužici, vyskytuje poměrně často.
V délce 1,3 km zde tok Löbauer Wasser narušoval tisíce let geologické podloží, tvořené západolužickým granodioritem příp. dvojslídným granodioritem. Vytvořil se hluboký kaňon s prudkými svahy, skalními stěnami a soutěskami, procházející od jihu na sever s
přírodním kamenitým dnem potoka. Na obou stranách potoka vystupují zalesněné skalní stěny, vysoké až 210 – 240 m. Vytvořila
se zde zajímavá mozaika biotopů s údolními lesy a halinovými
doubravami se solitérními skalami. Hlavně studenokrevní živočichové, jako např. zmije jedovatá (Vipera berus) nebo mlok skvrnitý
(Salamandra salamandra) využívají slunečné dny k prohřátí na
slunci.
Oblast byla díky své přírodní pestrosti vyhlášena v roce 1961 chráněnou přírodní oblastí.

13

14

56

start / Cíl

• Löbau (Wendisch-Paulsdorf)

Veřejná doprava

Start v Löbau, zastávka Wendisch-Paulsdorf:
• vlak: nádraží Löbau
• autobus: NVG linka 130 / Löbau – Reichenbach – Görlitz
start v Kittlitz:
• autobus: KVG linka 64 / Löbau – Kittlitz – Weißenberg a zpět
start v Großdehsa:
• autobus: linka 110 / Löbau – Cunewalde – Bautzen

Parkování

• Löbauer Berg (Lobavská hora)

Informace

• www.loebau.de
• www.loebau-foto.de

nahoře:
dymnivka dutá
(Foto: NSZ)
uprostřed:
ovocný sad
(Foto: NSZ)
dole:
údolí Georgewitzer
Skala
(Foto: NSZ)
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K naučné stezce
Odbočku ke Vlastivědné naučné stezce Löbauer Berg (Lobavská
hora) lze zkombinovat s naučnou stezkou »Rund um Löbau
(Kolem Löbau)« nebo s přímým výstupem na kopec Löbauer
Berg (Lobavská hora). Naučná stezka, orientovaná na vlastivědu,
upozorňuje na informačních tabulích návštěvníka na botanické
a geologické zajímavosti. Na několika místech nabízí i pohled
do historie, včetně pověstí. Historicky zajímavý je Schafberg
(Ovčí hora) se zbytky osídlení z doby bronzové.

uprostřed:
Geldkeller
(Sklep s penězi)
(Foto: NSZ)
dole:
rozhledna
König-FriedrichAugust-Turm
(Foto: NSZ)

Proznačení
Trasa naučné stezky je v terénu proznačena zeleným šikmým
pruhem. Na startu stezky stojí přehledná úvodní tabule.

Vlastivědná naučná stezka
Löbauer Berg (Lobavská hora)
> Löbau > Kittlitz > Großdehsa > Löbau

Zajímavosti na cestě
Litinová rozhledna krále Friedricha Augusta (König-FriedrichAugust-Turm) se nachází vedle restaurace na vrcholu kopce Löbauer Berg (Lobavská hora). Rozhledna byla restaurována a od
roku 1996 je opět v provozu. Díky stavebnímu stylu je jedinečná
v Evropě a návštěvníkovi nabízí na dvou vyhlídkových galeriích
výborný výhled do Hornolužické pahorkatiny, na Jizerské hory
i Krkonoše.
Vznik
Naučná stezka vznikla z iniciativy Města Löbau.

4

km

58

1,5
h

2

Start / Cíl

• Löbau, naproti památníku »Friedenshain«

Veřejná doprava

• vlak: 234 / Dresden – Bautzen – Görlitz + autobus linka 67
• autobus: na autobusové nádraží v Löbau
NVG linka 130 / Löbau – Eichenbach – Görlitz
autobus; linka 110 / Löbau – Cunewalde – Bautzen
KVG linka 27 / Löbau – Zittau
Městská doprava KVG linka 67 / Löbau-Ost – zastávka Löbau-Ost

Parkování

• parkoviště »Friedenshain«

Chráněné oblasti

• Chráněná krajinná oblast LSG »Löbauer Berg (Lobavská hora)«
• oblast ochrany flóry, fauny a biotopů FFH 30 E »Basalt- und Phonolithkuppen
der östlichen Oberlausitz« (Čedičové a znělcové kupy východní Horní Lužice)

Literatura

• není k dispozici
• tip: »Stadt- und Regionalführer (Průvodce městem a regionem)« s všeobecným
přehledem turistických tras na kopci Löbauer Berge v plánu města

Informace

• www.loebau.de
• www.loebau-foto.de

Mapa

• viz str. 56

Löbauer Berg (Lobavská hora)
Löbauer Berg (Lobavská hora, 448 m. n. m) se svou litinovou rozhlednou je symbolem města Löbau, které je také označováno jako
»město pod kopcem«. Dva vrcholy: Löbauer Berg (Lobavská hora)
a Schafberg (Ovčí hora) jsou spolu propojeny sedlem. Löbauer
Berg (Lobavská hora) je největší kupovitý čedičový útvar Horní Lužice z doby třetihor. Čedič s mocností až 100 m leží na podkladu
z granodioritu. Patří k botanicky nejzajímavějším vyvýšeninám
Horní Lužice. Dnes převládajícím lesním společenstvem je bučina
se strdivkami.
Kromě plicníku lékařského (Pulmonaria officinalis) s jeho fialovými
květy zde nalezneme také jaterník podléšku (Hepatitis nobilis) a
měsíčnici vytrvalou (Lunaria rediviva).

VLASTIVĚDNÁ NAUČNÁ STEZKA LÖBAUER BERG (LOBAVSKÁ HORA)
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Naučná stezka Oppacher Brunnenpfad
(Oppašská stezka po pramenech)
»Po stopách Pegase«
> Oppach > Haus des Gastes (Dům hostů) > Jägerhaus (Myslivna) >
mlýn Niedermühle > kopec Wilhelmshöhe > mlýn Buschmühle >
Haus des Gastes (Dům hostů)
4,4
km

60

1– 2
h

1

2

Trasa

• okolí Oppachu

Témata

• příroda a krajina pohoří Oberlausitzer Berglandes (Hornolužická pahorkatina)
• původ a využívání vody v okolí Oppachu

Zajímavosti

•
•
•
•
•
•

Chráněné oblasti

• LSG »Oberlausitzer Bergland«
(Chráněná krajinná oblast Hornolužická pahorkatina)

Literatura

• leták, k dostání v Haus des Gastes (Dům hostů) v Oppachu; na obecním úřadě

K naučné stezce
Oppacher Brunnenpfad (Oppašská stezka po pramenech) přivede návštěvníky do
světa vody. Podél naučné stezky jste na přehledných tabulích informováni o vodě,
přírodě, krajině, geologii a hydrologii Hornolužické pahorkatiny, i o původu a využívání
minerálních vod v okolí Oppachu. Průvodcem stezkou je Pegas, okřídlený legendární
kůň, který je také firemním logem firmy »Oppacher Mineralquellen und Co KG«, kde
se minerální voda dále zpracovává.
Místem startu je Haus des Gastes (Dům hostů) v Oppachu. Zde najdete informace o
průběhu trasy a o jednotlivých stanovištích naučné stezky. Na osmi informačních
tabulích s interaktivními prvky jsou návštěvníkovi představeny všechny důležité informace k tématu minerálních vod. Najdete zde také mnohé příklady významu vody pro
život, stejně jako informace o širokém využití vody člověkem. Jedním s témat je také
získávání přírodních minerálních vod.
Naučná stezka vede harmonickou krajinou s překrásnými výhledy na Hornolužickou
pahorkatinu. Vyplatí se zastavit u tabule č. 2 a odpočinout si na příjemném odpočívadle.
Odtud se nabízí krásný výhled na Oppach a jeho části, ležící pod Kälbersteine, Pickaberg, Bieleboh.
Proznačení
Na stezce vás provází malé cedulky s maskotem stezky Pegasem (modrý na bílém podkladě), které jsou připevněny na kůlech, hlavně na rozcestích.
Vznik
Naučná stezka byla otevřena v září 2006, zřizovatelem je Obec Oppach. Náměty pro
naučnou stezku, která je součástí koncepce rozvoje cestovního ruchu, pochází od turistického sdružení »Fremdenverkehrsverein Oppach«. Projekt byl podpořen ze zdrojů
EU, Svobodného státu Sasko a firmy »Oppacher Mineralquellen GmbH & Co. KG«.

Rundweg Gondelteich (okružní trasa kolem rybníka »Gondolová jízda«)
hora Pickaer Berg
skály Kälbersteine
koupaliště Oppacher Freibad
jízdárna v Neusalza-Spremberg (Muzeum)
Kottmar s prameny Sprévy

NAUČNÁ STEZKA OPPACHER BRUNNENPFAD (OPPAŠSKÁ STEZKA PO PRAMENECH)»PO STOPÁCH PEGASE«
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15

15

Start / Cíl

• SP Schützenhaus (Střelnice) – Haus des Gastes (Dům hostů) Oppach

Zajímavosti

• kvíz k tématu naučné stezky (papír a tužku s sebou!)
• hra pro nejmenší s názvem »Oppašská voda je život«

Veřejná doprava

• vlak: nádraží Neusalza-Spremberg
• autobus: zastávka Oppach »Heiterer Blick«
KVG linka 50 / Löbau – Oppach – Ebersbach
KVG linka 51 / Zittau – Eibau – Ebersbach (Goldener Löwe)
pak přestup na linku 50

Parkování

• parkoviště u Haus des Gastes (Dům hostů)

Informace

• www.oppach.de

prožitkový prvek
na stanovišti 1
(Foto: NSZ)
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Landschaftsschutzgebiet Oberlausitzer Bergland
(Chráněná krajinná oblast Hornolužická pahorkatina)
Hornolužická pahorkatina je žulové pohoří s vrcholy v nadmořské
výšce 400 – 550 m n.m. Největší plocha chráněné oblasti se nachází v okrese Bautzen. Pohoří tvoří několik hřbetů, které procházejí
západovýchodním a západo-severozápadním směrem. Mezi hřbety se nachází údolí, propojená širšími průsmyky se sousedním údolím. Vrchol Czorneboh (561 m n.m.) je nejvyšším bodem severního
hřebenu. K jižnímu hřebenu patří Taubenberg (Holubí hora) (485
m n.m.), mezi nimi se táhne hřbet Höhenzug s horou Biehleboh
(499 m n.m.) na východě, Valtenberg (587 m n.m.) na západě.
Uprostřed protíná tento hřbet Spréva, takže Kälbersteine padají
západně k obci Schirgiswalde. Hornolužická pahorkatina je chudá
na přirozené stojaté vody, existují zde ovšem vodou naplněné bývalé kamenolomy.
V pohoří pramení několik toků: Spréva, Löbauer Wasser (Lobavská
voda) a Wesenitz. Všechny ústí do Severního moře.

vyhlídka s
pohledem na hřeben Pickaer Berg –
Bieleboh
(Foto: NSZ)

NAUČNÁ STEZKA OPPACHER BRUNNENPFAD (OPPAŠSKÁ STEZKA PO PRAMENECH)»PO STOPÁCH PEGASE«
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16

16
K naučné stezce
Z Obercunnersdorfu vedou dvě okružní trasy k idylickým výhledům na severním svahu
kopce Kottmar. Malá okružní trasa vede od místa startu u Obecního úřadu Obercunnersdorf nahoru ke Kottmarskému lesu. Na okraji lesa začíná Chráněná krajinná oblast
LSG Kottmar a vy jdete cestou na severním svahu směrem na západ, až dojdete ke klesající cestě ke koupališti Obercunnersdorf. Na tabulích s obrázky a texty, stejně jako
na odpočívadlech vás naučná stezka seznamuje s původními rostlinami a živočichy.
Představí vám různé druhy stromů, keřů a ostatních dřevin, živočichy lesa, okrajů lesa
i křovin.
Start Malé okružní trasy je také u Obecního úřadu. Půjdete směrem na Kottmar, až
dojdeme k okraji lesa, kde se nachází dvě vyhlídky – »Buschwiesenquelle« a dále
východně u »Kottmarhäuser (Kottmarské domky)«. Odtud vede stezka alejí a lesem dolů, kolem zahrádkářské kolonie »Waldfrieden (Lesní pokoj)« a dále na východ
k Schwarzer Teich (Černý rybník), který se nachází severně od obce Ruppersdorf. Na
zpáteční cestě do Obercunnersdorfu doporučujeme návštěvu bývalého mlýna, který
je dnes vyhlídkovým bodem. Nachází se zde místo na grilování, které můžete na
závěr výletu využít (ohlášení je nutné v turistickém informačním středisku).
Proznačení
Naučná stezka je v terénu proznačena šikmým zeleným pruhem.

Přírodní naučná stezka
Obercunnersdorf
> Okružní trasa Obercunnersdorf > Kottmar
Malá okružní trasa

Velká okružní trasa

4

8

km

Trasa

2
h

1

km

4
h

1

• na výběr jsou 2 různě dlouhé naučné stezky:
Malá okružní trasa 4 km
Velká okružní trasa 8 km

Témata

• flóra a fauna východní Horní Lužice, regionální zajímavosti

Zajímavosti

• Kottmar (583 m. n. m.) s vyhlídkou a pramenem Sprévy
• památkově chráněná obec Obercunnersdorf s hornolužickými
podstávkovými domy
• koupaliště Obercunnersdorf
• pohádková stezka Kottmar
• větrný mlýn Kottmarsdorf

Chráněné oblasti

• Chráněná krajinná oblast LSG Kottmar

Literatura

• leták »Naturlehrpfad Obercunnersdorf
(Přírodní naučná stezka Obercunnersdorf)«

Dostupnost

• Turistické informační středisko Obercunnersdorf,
Tel. 0049 35875 60954

Zajímavosti na cestě
Malá naučná stezka vede převážně lesem a končí přímo na koupališti, kde se můžete
vykoupat nebo si zahrát minigolf. Delší naučná stezka vede po okraji lesa k překrásným
výhledům, na kterých jsou umístěna odpočívadla, následně alejí Kottmarallee k zahrádkářské kolonii »Waldfrieden (Lesní pokoj)«, kde se dozvíte informace o druzích dřevin
a ochraně přírody.
Vznik
Naučná stezka vznikla v roce 1994 na základě iniciativy vlastivědného spolku »Heimatbund Obercunnersdorf e.V.«

pohled na Kottmar
(Foto: K. Sbrzesny)
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16

16

Start / Cíl

• Obecní úřad Obercunnersdorf / koupaliště Obercunnersdorf

Veřejná doprava

• vlak: nádraží Löbau
• autobus: zastávka Obercunnersdorf, informační středisko
• KVG linka 56 / Löbau – Neugersdorf

Parkování

• parkoviště u obecního úřadu
• parkoviště u koupaliště

Informace

• www.obercunnersdorf.de

Co byste měli vědět …
Kottmar (583 m. n. m.) leží na okrajích dvou velkých přírodních
prostorů: Oberlausitzer Bergland (Hornolužická pahorkatina) na
západě a Ostlausitzer Hügelland (Východolužická pahorkatina) na
východě. Jedná se o vyhaslou sopku z doby třetihor a zároveň o
nejseverněji ležící velkoplošný výskyt znělce v Horní Lužici. Kromě rozhledny a restaurace se zde nachází »Kottmarschanzen
(Kottmarské skokanské můstky)«, které byly v 60. letech minulého
století postaveny dobrovolníky. V roce 2004 byly skokanské můstky obnoveny lyžařským klubem »Ski-Club Kottmar«. Na západním
svahu Kottmaru se nachází jeden ze tří, nejvýše položený, pramen
Sprévy (480 m), obklopený starou bučinou.
Kottmar je částí Hornolužického rozvodí, protože se tok »Cunnersdorfer Wasser« a jeden ze tří pramenů Sprévy vlévají do Sprévy,
která teče do Severního moře, zatímco potok Petersbach odtéká
do Nisy a s ní pak do Baltického moře. Pro Chráněnou krajinnou
oblast LSG Kottmar je charakteristický výskyt mnoha druhů ptáků.
Hnízdí zde například: káně lesní (Buteo buteo), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (Accipiter nisus), puštík obecný
(Strix aluco), žluna šedá (Picus canus), hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), čížek lesní (Carduelis spinus) a strnad zahradní (Emberiza
hortulana).

nahoře:
kamenný kříž
na Weinbergu
(Foto: NSZ)
dole:
informační tabule
skokan hnědý
(Foto: NSZ)

pohled od skokanského můstku
»Kottmar-Schanze«
(Foto: K. Sbrzesny)
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17

17
K naučné stezce
»Zinzendorf-Lehrpfad (Zinzendorfská naučná stezka)« je věnována hraběti Nikolaus
Ludwig von Zinzendorf, který kdysi přidělil právo na založení obce Herrnhut. Vede částí
bývalých Zinzendorfských lesů. Start stezky je u Kirchsaal v centru Herrnhutu a prochází
přes zámek Niederruppersdorf, obec Euldorf s budovou »Eulkretscham« a mlýnem
»Eulmühle«, Chráněnou krajinnou oblastí »LSG Eulholz« opět k výchozímu bodu. Podél
stezky najdete 12 informačních tabulí, které představují přírodní, historické a kulturní
zajímavosti. Část trasy, kterou vytvořili herrnhutští žáci je věnována původním druhům
stromů a keřů.
Naučná stezka vede převážně krásnými lesy, dotýká se údolí potoka Petersbach a nabízí
také řadu výhledů do pestré krajiny Horní Lužice s jejími vrcholy. Kromě nejrůznějších
druhů rostlin a živočichů, které jsou na informačních tabulích prezentovány, se seznámíte také s geologickými zvláštnostmi a historicky zajímavými místy, ke kterým patří
»Bandengruben (Příkop band)« nebo »Alte Gabler Straße (Stará stezka do Jablonného
v Podještědí)«, která bývala obchodní cestou a jejíž trasu lze poznat podle zbytků cest
v terénu. Na jednom úseku se trasa setkává s »Skulpturenpfad (Naučná stezka se sochami)«, regionální raritou, podél které se nachází nábožensky orientované sochy.

Zinzendorfská naučná stezka
Herrnhut
> Euldorf / Eulkretscham > Herrnhut > Ruppersdorf > Euldorf

8

km

h

2

Témata

• historie hraběte Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, lokální historie, geologie a
botanika, druhy stromů

Zajímavosti

•
•
•
•

Chráněné oblasti

• Chráněná přírodní oblast »NSG Hengstberg«
• Chráněná krajinná oblast »LSG Eulholz«
• oblast ochrany flóry, fauny a biotopů FFH 114 E »Pließnitzgebiet«
(Oblast řeky Pließnitz)

Literatura

• leták »Auf Endeckungstour durch die ehemaligen Zinzendorfschen Wälder
(Objevujeme bývalé Zinzensdorfské lesy)«

Dostupnost

• »Touristinformation (Turistické informační středisko) Herrnhut «

panská zahrada
(Foto: NSZ)
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3

Zajímavosti na cestě
Ke stavebním zajímavostem, ke kterým stezka vede, patří Vogtshof,
vila Glitsch, viadukt (postaven jako část železničního spojení Zittau – Löbau v letech 1846 –1848), vodní zámek Ruppersdorfer
Wasserschloss, dnes dětský domov a »Herrschaftshaus (Panský
dům)« s krásnou zahradou, který provozuje od roku 1998 Herrnhutská diakonie.

»Heimatmuseum der Stadt Herrnhut (Vlastivědné muzeum města Herrnhut)«
»Völkerkundermuseum Herrnhut (Národopisné muzeum) Herrnhut«
»Skulpturenpfad (Stezka soch)«
zámek Zinzendorfschloss Berthelsdorf

Proznačení
Naučná stezka je značena šikmým zeleným pruhem.
Vznik
»Zinzendorf-Lehrpfad (Zinzendorfská naučná stezka)« vznikla díky »Forstverwaltung der Evangelischen Brüder-Unität Herrnhut
(Lesní správa Jednoty evangelických bratří Herrnhut)«.

socha v panské
zahradě
(Foto: NSZ)
ZINZENDORFSKÁ NAUČNÁ STEZKA HERRNHUT
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17

17
vlevo:
u potoka
Petersbach
(Foto: NSZ)
uprostřed:
viadukt
(Foto: NSZ)
dole:
sněženky
(Foto: NSZ)

Start / Cíl

• parkoviště Euldorf / Eulkretscham nebo parkoviště na náměstí v Herrnhutu

Veřejná doprava

• vlak: nádraží Löbau
• autobus: KVG linka 27 Löbau – Zittau
KVG linka 46 / Bernstadt – Herrnhut – EIbau
KVG linka 54 / Eibau – Obercunnersdorf

Parkování

• parkoviště na náměstí

Informace

• www.herrnhut.de

pohled přes
»Langsamer Tod«
(Pomalá smrt)
směrem na
Ruppersdorf
(Foto: NSZ)
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Co byste měli vědět …
Les, ležící jihovýchodně od Herrnhutu, pojmenovaný jako »Eulholz
(Soví dřevo)« patří do revíru Lesního podniku Jednoty evangelických bratří. »Eulholz (Soví dřevo)« leží v nadmořské výšce kolem
300 m n. m. a je chráněnou krajinnou oblastí, kterou protéká potok
Petersbach a vytváří zde zajímavá údolí. Ještě před 120 lety bývaly
přilehlé louky a lesy zaplavovány. Přirozený výskyt sněženek, bledulí a devětsilu se zachoval právě z tohoto období. Na okraji nivního lesa najdeme porost ptačince hajního a olše lepkavé.
Potok Petersbach tvoří na západní straně také hranici s Chráněnou
přírodní oblastí »Hengstberg«, ve které je chráněn submontánní
porost dubu zimního (Quercus petraea), jedle bělokoré (Abies
alba) a buku lesního (Fagus silvatica). Mezi 50ti hnízdícími druhy
ptáků zde najdeme žlunu zelenou (Picus viridis), žluvu hajní (Oriolus
oriolus), budníčka lesního (Phylloscopus sibilatrix), včelojeda lesního (Pernis apivorus) a ostříže lesního (Falco subbuteo), včelojeda
lesního a ostříže lesního. Kdo se tudy vydá na výlet, uvidí zajímavá
lesní společenstva i jednotlivé stromy nejrůznějších tvarů. Zvláštností je např., že z jednoho kmene tu rostou dva stromy stejného
nebo i odlišného druhu. Tyto formy pochází z dřívějšího využívání
těchto lesů.

ZINZENDORFSKÁ NAUČNÁ STEZKA HERRNHUT
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18

18
K naučné stezce
Lesní naučná stezka se nachází severně od města Seifhennersdorf v oblasti komunálních lesů Obce Neugersdorf a začíná u rekreačního střediska Querxenland v Seifhennersdorfu. Symbolem naučné stezky je mravenec, který vás provede po 4,5 km dlouhé
trase Neugersdorfským lesem. 17 naučných tabulí s četnými obrázky a ilustracemi
je určeno hlavně rodinám s dětmi, skupinám dětí i školním třídám. Dozvíte se řadu
informací o významu lesa, lesních škůdcích, vývoji stromu na příkladu smrku a jednoduchou formou poznáme lesní živočichy, jejich stopy, potravu i houby. Stezka vede
převážně po lesních cestách hustým porostem ale i kolem rybníků. Podél cesty se nachází naučné tabule informující o funkci lesa, rostlinách a živočiších.
Návštěvu lesní naučné stezky můžete spojit s Karáskovou okružní trasou, která je
dlouhá 4,5 km a na lesní stezku navazuje na východě. Zde se dozvíte o působení
legendárního loupežníka Karáska, a také budete informováni o geologických a historických zajímavostech. Doporučujeme také návštěvu 2 km vzdáleného »KarasekMuseum (Karáskovo muzeum)« v Seifhennersdorfu.

Lesní stezka a Karáskova okružní stezka
(Waldlehrpfad und Karasek-Ringweg)
> okružní trasa severně od města Seifhennersdorf v oblasti
komunálních lesů Obce Neugersdorf

4,5
km

2
h

Zajímavosti na cestě
V horkých letních dnech se nabízí návštěva přírodního koupaliště »Wald- und Erlebnisbad am Silberteich« v Seifhennersdorfu, které leží u rekreačního areálu Querxenland.
Proznačení
Lesní naučná stezka je proznačena šikmým zeleným pruhem a symbolem mravence.
»Karasek-Ringweg (Karáskova okružní trasa)« je rovněž proznačena šikmým zeleným
pruhem a symbolem loupežníka.

2

Trasa

• celodenní výlet v kombinaci se 4,5 km dlouhou »Karasek-Weg
(Karáskova cesta)« a návštěvou »Karasek-Museum (Karáskovo muzeum)«

Téma

• lesní naučná stezka

Zajímavosti

• kopec »Windmühlberg (Hora větrných mlýnů)« s pěkným výhledem
na Žitavské hory
• »Großer Stein (Velký kámen)« se skalním útvarem
»Goethekopf (Goetheova hlava)«
• kopec Röthigberg (Frenzelsberg)
• «Karasek-Museum Seifhennersdorf (Karáskovo muzeum v Seifhennersdorfu)«
s originální hornolužickou světnicí
• »Puppen-Museum (Muzeum panenek)«

Literatura

• informační leták s plánem trasy

Dostupnost

• »Karasek-Museum Seifhennersdorf (Karáskovo muzeum v Seifhennersdorfu)«

Vznik
Obě naučné stezky vznikly v letech 1994/95 za spolupráce městského muzea a Střediska pro rozvoj cestovního ruchu a finanční podpory Vládního prezídia Dresden a
MěÚ Seifhennersdorf.

v Neugersdorfském lese
(Foto: K. Sbrzesny)
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Start / Cíl

• rekreační areál »Querxenland (Země trpaslíků)«

Veřejná doprava

• vlak: nádraží Seifhennersdorf
Trilex-Bahn KBS 236 / Seifhennersdorf – Rybniště – Großschönau – Zittau
z nádraží v Seifhennersdorfu vede cca. 2 km značená cesta k
areálu »Querxenland«
• autobus: z Zittau na zastávku Seifhennersdorf nádraží
KVG linka 24 / Zittau – Oderwitz – Seifhennersdorf
• autobus: z obcí Oppach, Ebersbach, Eibau na zastávku »Seifhennersdorf
Silberteich« (cca. 1 km značená cesta k areálu »Querxenland«)
KVG linka 49 / Eibau – Seifhennersdorf – Ebersbach

Parkování

• parkoviště u areálu »Querxenland (Země trpaslíků)«

Informace

• www.karaseks-revier.de

Co byste měli vědět …
Loupežník Karásek podnikal před cca. 200 lety v jihovýchodním
výběžku Saska, v česko-saském pohraničí, mnoho loupeživých výprav a přepadení. Zaměřoval se převážně na bohaté lidi, ke kterým
patřili majitelé půdy, směnárníci nebo faktoři (obchodníci s vlákny).
Protože dal pár tolarů někdy také chudým, lid ho začal nazývat
»ušlechtilý loupežník«. Většina lupu ale zůstávala samozřejmě v
jeho vlastní kapse. Ani opticky nevypadal jako typický loupežník.
Vždy byl oblečený v mysliveckém, čistý a výmluvný a tak učaroval
nejedné ženě.
Neugersdorfské lesy patřily kdysi k hraničním lesům mezi Žitavskou
a Budyšínskou oblastí. Mezi Seifhennersdorfem a Neugersdorfem
se zachoval zbytek lesního porostu, skládající se převážně z jehličnatých stromů. Lidově se to tu nazývá »Seifhennersdorfer Bauernbüsche (Seifhennersdorfská sedlácká buš)«. Kolem roku 1800 vznikla u silnice do Neugersdorfu výletní restaurace »Waldschlösschen
(Lesní zámeček)«, kde se později konaly prázdninové tábory. Dnes
se zde nachází rekreační areál pro děti a mládež »Querxenland
(Země trpaslíků)«.

vlevo nahoře:
naučná tabule
(Foto: K. Sbrzesny)
vpravo nahoře:
loupežník Karásek
(Foto: NSZ)
uprostřed:
ukazatel
(Foto: K. Sbrzesny)

rybník u
městského lesa
(Foto: NSZ)

74

LESNÍ STEZKA A KARÁSKOVA OKRUŽNÍ STEZKA

75

19
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K naučné stezce
Naučná stezka Schülerbusch (Les školáků) se nachází mezi Pethau (část Žitavy) a Mittelherwigsdorfem. Dostanete se na ní, pokud z Žitavy pojedete po silnici B 96 směrem
na Mittelherwigsdorf. Když opustíte Žitavu, po levé straně najdete polní cestu, která
vede k hoře Schülerberg (Hora školáků). U vchodu do ekocentra (ulice Neusalzaer Straße 60) se nachází úvodní tabule k průběhu naučné stezky, která vede přes skalnaté
vrcholy kopce Schülerberg (Hora školáků) (310 m n. m.) nad bývalým znělcovým lomem
do údolí Schülertal (Údolí školáků) a podél pramenné oblasti potoka Schülerbach
(Potok školáků). U paty kopce leží louka Schülertalwiese, obklopená terasami Mandavy,
na kterých se vyskytuje řada vzácných rostlin. Údolím Schülertal, které patří do LSG
Mandautal (Chráněná krajinná oblasti Údolí Mandavy) a do oblasti ochrany flóry, fauny a biotopů, prochází stezka podél řeky Mandava (Mandau).
Stanice naučné stezky »Heidenwall (Pohanský val)«, na hoře Schülerberg a »Alte Schanze (Stará hradba)« na severozápadně ležícím kopci Schanzenberg (Hradební hora)
představují kulturně historické zajímavosti.
Proznačení
Průběh naučné stezky je vyznačen šikmým zeleným pruhem.

Přírodní naučná stezka Schülerbusch
(Les školáků)
> ekocentrum Schülerbusch > hora Schülerberg > pramenná oblast potoka
Schülerbach > koleno Mandavy > údolí Schülertal > terasy Mandavy >
sportoviště v Mittelherwigsdorfu
2

km

1,5
h

1

Témata

• geologické, krajinářské, botanické a zoologické zajímavosti oblasti v okolí
ekocentra a údolí Mandavy

Zajímavosti

• Žitava s pamětihodnostmi v historickém centru města
• Olbersdorfer See (Olbersdorfské jezero)

Chráněné oblasti

• Naturpark Zittauer Gebirge (Přírodní park Žitavské hory)
• LSG Mandautal (Chráněná krajinná oblast Údolí Mandavy)
• oblast ochrany flóry, fauny a biotopů FFH 113 E »Mandautal«
(Údolí Mandavy)

Literatura

• leták k naučné stezce Schülerbusch (Les školáků)
• leták ke Barfußweg (Smyslová stezka)
• ekocentrum Schülerbusch a Obec Mittelherwigsdorf

Dostupnost

Zajímavosti
Ekocentrum Schülerbusch, které vybudovalo a provozuje ekologické občanské sdružení Naturschutzverein Zittauer Bergland e. V., zve turisty na okružní procházku areálem ekocentra, ve kterém objevíte informační tabule i zajímavé prvky, jejichž cílem je
představit možnosti ekologicky orientovaného životního stylu. K tématům patří např.
biozahrada, bylinková spirála, nádrž na dešťovou vodu, biologická čistírna odpadních
vod.
Vznik
Naučná stezka byla zřízena občanským sdružením »Naturschutzverein Zittauer Bergland e. V.«.

vlevo:
informační tabule u
ekocentra
(Foto: NSZ)
vpravo:
vstup do ekocentra
(Foto: NSZ)
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Start / Cíl

• ekocentrum Schülerbusch Mittelherwigsdorf

Veřejná doprava

• vlak: nádraží Zittau
• autobus: zastávka Zittau – Pethau, Watzdorfheim
KVG linka 1 / Zittau – Hainewalde – Großschönau – Waltersdorf

Parkování

• parkoviště u nákupního střediska Mittelherwigsdorf

Informace

• www.naturpark-zittauer-gebirge.de
• www.mittelherwigsdorf.de
• Naturschutzverein »Zittauer Bergland e.V.«
Tel. 0049 3583 701995

na smyslové stezce
Mandavou
(Foto: NSZ)

78

Co byste měli vědět…
Hora Schülerberg (Hora školáků) dostala své jméno od školních
slavností, které zde od 17. století organizují žitavské školy. Již v roce
1361 se zde nacházel lom Města Žitava, ze kterého byl dodáván
kromě jiného stavební materiál na městské opevnění. Na vrcholu
byly nalezeny zbytky pravděpodobně středověkého hradu, o němž
první písemná zmínka pochází z roku 1839, stejně jako středověký
mlýn obilí. V bývalém spodním lomu jsou zdaleka viditelné až 35
m vysoké, téměř kolmé znělcové sloupce. Povrch horniny pokrývá
šedobílý zvětralý povlak. U paty kopce se nachází z krajinářského
hlediska krásné údolí »Schülertal (Údolí školáků)«, geomorfologicky zajímavý úsek údolí Mandavy. Zde se vyvinul na jihozápadních
svazích druhově pestrý smíšený les. U paty kopce »Schülerberg
(Hora školáků)« a u starých skokanských můstků jsou markantní
»Mandau-Terassen (terasy Mandavy)«. Mandava, pramenící severozápadně od Rumburku v České Republice, teče ze Seifhennersdorfu směrem Großschönau přes Hainewalde a dále do Mittelherwigsdorfu a v Žitavě vtéká do Nisy.
Hmatová stezka
Návštěvu naučné stezky můžete zkombinovat s návštěvou hmatové stezky, která byla zřízena v roce 1997 Obcí Mittelherwigsdorf.
Zajímavá procházka po hmatové stezce začíná u startu, na ulici
Schenkstraße směrem na »Schanzenberg (Hradební hora)«. Na
cca. 3 km dlouhé stezce se nachází celkem 14 různých prožitkových stanovišť, kde se návštěvník pohybuje bosýma nohama po
kamenech, kládách i v blátě, dokud nedojde k Mandavě, kterou
musí přebrodit. Na konci stezky, u sportoviště v Mittelherwigsdorfu, se nachází veřejné grilovací místo.

nahoře:
skalní formace na
hoře Schülerberg
(Foto: NSZ)
vlevo dole:
prožitkový prvek v
areálu Schülerbusch
(Foto: NSZ)
vpravo dole:
černýš hajní
(Foto: NSZ)
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20

20
K naučné stezce
Naučná stezka »Olbersdorfer See (Olbersdorké jezero)« má návštěvníkovi přiblížit
krajinu po těžbě hnědého uhlí. Na naučné stezce představuje 13 informačních tabulí
s texty a obrázky k hornictví zajímavosti v přírodě a krajině po těžbě hnědého uhlí.
Hornická naučná stezka vede krajinou, která byla po desetiletí měněna těžbou hnědého uhlí. Poté, co byla těžba hnědého uhlí v Olbersdorfu v roce 1991 zastavena, probíhala celková rekultivace plochy. V roce 1999 se zde konala 2. Saská zemská výstava
pod heslem »Krajina po těžbě« u příležitosti sanace bývalých dolů. U startu naučné
stezky, bývalého hlavního vchodu do zemské zahradnické výstavy v areálu Zittauer
Westpark, informuje přehledná mapa a ukazatelé o průběhu naučné stezky. Stezka
vede podél hospodářské cesty u kempu až po most přes potok Grundbach a dále přes
nově vytvořené údolí potoka Grundbach. Dále vede přes silnici »Alte Burgstraße (Stará
zámecká cesta)«, která byla důležitou historickou obchodní cestou a spojením mezi
Čechami a cestou Via Regia, kolem jezera Grundbachsee, vyvýšenin Grundbachhöhe
a Olbersdorfer Höhe. Dále projdete kolem vyhlídky Kirchbergaussicht, až Vás dovede
naučná stezka na západní břeh jezera a místo startu.

Naučná stezka »Olbersdorfer See
(Olbersdorfské jezero)
> Zittau-Westpark > most Grundbachbrücke > údolí Grundbachtal > jezero
Grundbachsee > kopec Grundbachhöhe > kopec Olbersdorfer Höhe >
vyhlídka Kirchbergaussicht > hotel Haus am See > pláž na severním břehu
10,5 3– 4
km

Trasa
Témata
Zajímavosti

Literatura
Dostupnost

80

h

1

• možnost zkratky: od mostu Grundbachbrücke podél potoka Grundbach –
okružní trasa kolem »Olberdorfer See (Olbersdorfské jezero)«
(4,5 km, cca. 1,5 h)
• historie hornictví, zajímavosti v přírodě a krajině po těžbě hnědého uhlí
• Žitava s pamětihodnostmi v historickém jádru města
tip: »Große Zittauer Fastentuch 1472 (Velké Žitavské postní plátno 1472«
• Städtische Museen Zittau (Městská muzea Žitava), muzeum
»Dr. Curt Heinke-Museum«, Museum für Naturkunde des Zittauer Landes
(Muzeum pro přírodovědu Žitavské země)«
• brožura »Der ehemalige Tagebau Olbersdorf - Lehrpfad zur Bergbausanierung
und -folgelandschaft (Bývalá těžba v Olbersdorfu – naučná stezka k
rekultivaci a krajině po těžbě)« (k dispozici jen omezeně, lze zapůjčit)
• Gemeindeverwaltung (Obecní úřad) Olbersdorf, Naturschutzzentrum Zittauer
Gebirge g.GmbH (Centrum ochrany přírody Žitavské hory)«

Proznačení
Průběh naučné stezky je vyznačen šikmým zeleným pruhem.
Zajímavosti na cestě
Na cestě čekají na návštěvníka mnohé pěkné vyhlídky, např. vyvýšenina Olbersdorfer
Höhe (308 m n.m.) s krásným výhledem na Žitavskou kotlinu až po jižně ležící Žitavské
hory, dále např. vyhlídka Kirchbergaussicht, místo, kde dříve stával vesnický kostel, který byl v roce 1986 stržen, s výhledem na rekultivovanou plochu. Dále můžete využít
zajímavou turistickou nabídku volnočasového areálu »Olberdorfer See (Olbersdorfské
jezero)«.
Vznik
Vznik naučné stezky byl financován společností LMBV mbH. Na odborném zpracování
se podíleli:
– Naturschutzzentrum Zittauer Gebirge g.GmbH
(Centrum ochrany přírody Žitavské hory)
– LMBV mbH
– dobrovolníci
Stezka byla dokončena v roce 1999 u příležitosti 2. Saské zemské zahradnické výstavy pod heslem »Krajina po těžbě«.
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Co byste měli vět…
V dolech v Olbersdorfu bylo v období 1908 –1991 vytěženo celkem
21,5 miliónů tun hnědého uhlí. S plochou 298 ha byl důl v Olbersdorfu nejmenším dolem v bývalé NDR. Mohutné lopatkové kolo
bagru a další umístěné exponáty prezentují ještě dnes historii
těžby hnědého uhlí. V roce 1991 byla zahájena rozsáhlá rekultivace areálu bývalého dolu. Některé tabule naučné stezky informují
o biotopech, které byly v rámci rekultivace nově vytvořeny, ke kterým patří revitalizovaný potok Grundbach, pobřežní oblasti jezera
s chráněnými přírodními plochami, které byly zcela ponechány přírodnímu vývoji, tzv. sukcesní plochy.

Start / Cíl

• areál Zittau – Westpark
(u bývalého hlavního vchodu 2. Saské zemské zahradnické výstavy)

Veřejná doprava

• vlak: nádraží Zittau
úzkokolejka SOEG, zastávka Zittau – Vorstadt
vlak SOEG KBS 238 / Zittau – Bertsdorf – Kurort Oybin
• autobus: zastávka Olbersdorf Freizeit-Oase
KVG městská linka A / Zittau – Hörnitz
• autobus: zastávka Olbersdorf – Poststraße
KVG linka 6 / Zittau – Olbersdorf – Kurort Oybin

Parkování

• s parkovacím poplatkem na parkovišti u kempu u Olbersdorfer See
(Olbersdorfské jezero)

Informace

• www.olbersdorf.de
• www.olbersdorfer-see.de
• www.naturpark-zittauer-gebirge.de

lopatkové kolo
(Foto: K. Sbrzesny)
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Geologie
Geologické podloží oblasti se skládá z žuly. V době křídy, tedy před
cca. 80 milióny let, byl povrch Horní Lužice pokryt mělkým mořem.
Ukládal se pískovec. Před cca. 30 milióny let, ve třetihorách, došlo
k poklesu země v prostoru zlomu, vznikla Žitavská pánev. V tomto
údolí rostl bujný prales s mokřadními cypřiši a mamutími stromy,
ze kterých později vzniklo hnědé uhlí. V mokřadu zůstaly odumřelé části rostlin. Za nepřístupu vzduchu neshnily, přeměnily se nejdříve v rašelinu, později na hnědé uhlí. Vrstva uhlí v Žitavské pánvi
dosahovala mocnosti až 120 m a byla překryta vrstvami jílu a hlíny.
V současné době probíhá těžba hnědého uhlí v regionu v dolech
Turow na polské straně.
Tip
V rekreačním areálu »Olbersdorfer See (Olbersdorfské jezero)«
objevíte pestrou turistickou nabídku. Na severozápadním břehu se
nachází restaurace s letní zahrádkou a bar Open-Air-Bar »Sandbank
(Písečná lavice)«, plážové občerstvení, škola surfování s půjčovnou jízdních kol, pláž se hřištěm, stejně jako hotel »Haus am See
(Dům u jezera)«, v sousedství pak areál Westpark se »Sport & Freizeitcenter (Sportovním a volnočasovým střediskem)«, s tenisovou
halou a bowlingovou dráhou.

nahoře:
hřiště na pláži
(Foto: NSZ)
uprostřed:
sukcesní plocha
(Foto: NSZ)
dole:
sléz
(Foto: NSZ)
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K naučné stezce
Lesní naučná stezka prochází podél Alte Leipaer Straße (Stará Lipská silnice), která byla
kdysi významnou obchodní stezkou mezi Žitavou a Čechami. Na 40 větších i menších
tabulích jsou návštěvníkovi zprostředkovány informace o lesnictví, historii lesního hospodářství, historické lokální zajímavosti a ekologické souvislosti. Cestou se seznámíte
s původními i nepůvodními druhy stromů a získáte přehled o pestrosti a dynamice
našich lesů.
Hlavní úsek naučné stezky začíná v bezprostřední blízkosti zastávky úzkokolejky
»Oybin-Niederdorf«. Zde vede Alte Leipaer Straße (Stará Lipská silnice) na rozcestí s
cestou Armesünderweg (Cesta odsouzenců k smrti) do lesa.
Bezplatné parkování při příjezdu autem je na nádraží v Bertsdorfu. Odtud vede cca. 1 km
dlouhá cesta podél tělesa úzkokolejky směrem na Oybin-Niederdorf. Celková délka
trasy od úvodní tabule až po konec stezky na křižovatce »Stern (Hvězda)« na silnici
Jonsdorfer Straße je 3,5 km, výškový rozdíl na trase je 200 m.
Proznačení
Průběh naučné stezky je vyznačen šikmým zeleným pruhem.

Lesní naučná stezka »Alte Leipaer Straße
(Stará Lipská silnice)«
> Olbersdorf, nádraží Bertsdorf > úzkokolejka, zastávka Niederoybin >
Alte Leipaer Straße (Stará Lipská silnice) > křižovatka »Stern (Hvězda)« >
Hain / ulice Jonsdorfer Straße
4,5
km

2
h

2

Témata

• lesnictví, lesní hospodářství, druhy stromů,
ekologické souvislosti, historické zajímavosti

Zajímavosti

•
•
•
•
•

Chráněné oblasti

• LSG Zittauer Gebirge (Chráněná krajinná oblast Žitavské hory)
• Naturpark Zittauer Gebirge (Přírodní park Žitavské hory)

Literatura

• leták k lesní naučné stezce »Alte Leipaer Straße
(Stará Lipská silnice)«

Dostupnost

• Sächsisches Forstamt Löbau (Saský lesní úřad Löbau);
SML Dresden (MŽP Drážďany)

hora Oybin se zříceninou hradu a kláštera a Camera obscura
Märchenspiele Oybin (Pohádkové hry)
Töpferberg (Hrnčírská hora) s Töpferbaude (Hrnčířská bouda)
Bergkirche (Horský kostel) na hoře Oybin
návštěvnické středisko »Haus des Gastes Oybin« s informačním střediskem

Zajímavosti na cestě
Cestou se nabízí možnosti pro různé odbočky k pěkným vyhlídkám a výletům do okolí.
Doporučujeme odbočku na Weißer Stein (Bílý kámen) (516 m n.m.), na který dojdete
po cestě, vedoucí nad přístřeškem u studánky »Hungerbrunnen (Hladová studna)«.
Skalní formace Weißer Stein (Bílý kámen) se skládá z pískovce s vysokým podílem křemene a nabízí pěknou vyhlídku na pohoří. Dalšími turistickými cíli jsou: Robertfelsen
(Robertova skála) a Ameisenberg (Mravenčí hora) i odbočka přes Katzenkerbe (Kočičí
vrub) k Pferdeberg (Koní hora).
Vznik
Přírodní naučná stezka byla vytvořena kolem roku 1980 tehdejším Státním lesním podnikem Löbau.

Alte Leipaer Straße
(Stará Lipská silnice)
(Foto: K. Sbrzesny)

84

LESNÍ NAUČNÁ STEZKA »ALTE LEIPAER STRASSE (STARÁ LIPSKÁ SILNICE)«

85

21

21

Start / Cíl

• nádraží Bertsdorf/Olbersdorf
křižovatka »Stern (Hvězda)«, silnice Jonsdorfer Straße

Veřejná doprava

• vlak: zastávka Kurort Oybin-Niederdorf
SOEG KBS 238 / Zittau – Bertsdorf – Kurort Oybin
• autobus: zastávka Kurort Oybin-Niederdorf
KVG linka 6 / Zittau – Olbersdorf – Kurort Oybin
KVG linka 13/7 / Großschönau – Jonsdorf – Oybin – Lückendorf

Parkování

• nádraží Bertsdorf
• parkoviště u křižovatky »Stern (Hvězda)«,
ulice Jonsdorfer Straße

Informace

• www.oybin.com

výhled z
Ameisenberg
(Mravenčí hora)
(Foto: NSZ)
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Žitavský městský les
Lesní naučná stezka se nachází v revíru Olbersdorf Žitavských
městských lesů, který má rozlohu přes 4300 ha. Žitavské hory
s plochou přes 3500 ha leží uvnitř městských lesů a jsou největší
souvislou lesní oblastí Žitavských městských lesů. Město Žitava,
dnes největší vlastník lesa v Sasku, vlastnilo již ve 14. století lesy v
Žitavských horách. Když v roce 1366 na rozkaz císaře Karla IV. vznikl
celestýnský klášter na hoře Oybin, byly převedeny velké lesní plochy tomuto klášteru. Koncem 16. století požádalo Město Žitava o
vrácení těchto klášterních lesů. Žádosti bylo vyhověno a město se
tak stalo většinovým vlastníkem lesů v Žitavských horách.
Alte Leipaer Straße (Stará Lipská silnice) prochází hlavní částí revíru Olbersdorf uprostřed Žitavských hor. Kromě Alte Gabler Straße
(stará obchodní cesta do Jablonného v P.) patří k nejstarším spojením mezi Žitavou a Čechami.
V 11. století začalo osídlování oblasti německým obyvatelstvem.
Severně od pohoří vznikla Žitava, v jižní části předhůří bylo založeno město Česká Lípa. Rozvoj měst podpořil rozvoj obchodu a
řemesel. Obchodní stezka vedla údolím mezi Oybinem a Jonsdorfem. Byla napojena na další obchodní stezky, vedoucí na jih i západ
do Rakouska a Bavorska. V severním směru vedly z Žitavy obchodní stezky až k Baltickému moři.
Ještě dnes je možné v terénu poznat původní vedení stezky. Hrad
Oybin sloužil tenkrát k ochraně staré obchodní silnice, ke které se
z hradu jezdilo přes tzv. Katzenkerbe (Kočičí vrub).
U studánky Hungerbrunnen (Hladová studna) (Foto) se nachází
pamětní kámen, který je lidově nazýván »Brotstein (Chlebový kámen)«. Je vzpomínkou na velkou vlnu drahoty a nouze v roce 1539.
Kámen představuje bochník chleba s žebrajícím dítětem a podle
legendy má připomínat záchranu vdovy s jejími dvěma dětmi strážným andělem. Vedle stojící dub »Luthereiche« byl pojmenován po
Martinovi Lutherovi, který zde měl podle legendy kázat.

nahoře:
úzkokolejka
(Foto: NSZ)
uprostřed:
tabule u
»Hungerbrunnen
(Hladová studna)«
(Foto: NSZ)
dole:
»Brotstein
(Chlebový kámen)«
(Foto: NSZ)
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Přeshraniční naučná stezka
»Lausitzer und Zittauer Gebirge
(Lužické a Žitavské hory)«
> Oybin > Töpfer (Hrnčíř) > Scharfenstein-Felsengassen (Ostrý kámen –
Skalní soutěsky) > Lückendorf > Hartau > Petrovice

10
km

6,5
h

2

Trasa

• 10 km v Zittauer Gebirge (Žitavské hory), pokračování 10 km v Lužických
horách
• zkratky u Töpfer (Hrnčíř) a u Scharfenstein (Ostrý kámen) směrem do Oybina

Zajímavosti

•
•
•
•

Chráněné oblasti

• Naturpark Zittauer Gebirge (Přírodní park Žitavské hory) (D)
• Chráněná krajinná oblast Lužické hory

Literatura

• brožura »Grenzüberschreitender Lehrpfad Lausitzer und Zittauer Gebirge
(Přeshraniční naučná stezka Lužické a Žitavské hory)«
• vydaná Naturschutzzentrum Zittauer Gebirge g.GmbH
(Centrum ochrany přírody Žitavské hory), dostupná v Naturschutzzentrum
Zittauer Gebirge a v informačních střediscích

hora Oybin se zříceninou hradu a kláštera
Lückendorf, jediná obec na jižní straně Žitavských hor
Popova skála (565 m n.m.) výrazný útvar v severovýchodní části Lužických hor
zámek Lemberk s Bredovským zámečkem a stálou expozicí

K naučné stezce
Nejkrásnější turistické trasy v Lužických horách a v Přírodním parku Žitavské hory byly
touto naučnou stezkou vzájemně propojeny a vícejazyčně proznačeny. Turisté a milovníci přírody jsou zváni k objevování impozantní skalní krajiny s přírodními krásami
a krásnými výhledy.
Na německé straně probíhá naučná stezka mezi hraničními přechody v Hartau a
Lückendorfu jižní částí Přírodního parku Žitavské hory. Na trase dlouhé 10 km se
návštěvník seznámí s charakteristickými prvky krajiny nejmenšího přírodního parku
v Německu. K nim patří krajina pískovcových skal s mnoha geologickými zajímavostmi, jako např. skalní věže, skalní soutěsky i jeskyně, lesní vegetace, rozsáhlé horské
louky s trojštětem žlutavým, které jsou většinou spásány ovcemi a jsou důležité pro
luční druhy ptáků, ke kterým patří např. chřástal polní. Malebné jsou horské vesničky
s jejich typickou lidovou architekturou.
Na hraničních přechodech v Hartau a Lückendorfu můžete po naučné stezce přejít do
sousedních Lužických hor, kde je návštěvník na 16 tabulích informován o přírodovědných i kulturně historických zajímavostech této oblasti.
Naučná stezka protíná na 2 místech státní hranici mezi ČR a Spolkovou republikou
Německo: hraniční přechody Hrádek nad Nisou – Hartau a Lückendorf – Petrovice.
Proznačení
Naučná stezka vede převážně po značených turistických cestách a je proznačena symbolem naučných stezek, šikmým zeleným pruhem.
Zajímavosti na cestě
K zajímavostem v Zittauer Gebirge (Žitavské hory) patří impozantní pískovcová skalní
města v okolí obce Oybin se skalním útvarem Töpfer (Hrnčíř), skalními soutěskami Kleine a Große Felsengasse (Malá a Velká skalní soutěska), Scharfenstein (Ostrý kámen)
s vyhlídkou a vzdušné lázně Lückendorf.
Vznik
Naučná stezka vznikla v letech 2000 – 2002 ve spolupráci Naturschutzzentrum Zittauer
Gebirge g.GmbH (Centrum ochrany přírody Žitavské hory) a Správou CHKO Lužické
hory a byla podpořena ze zdrojů EU v rámci programu INTERREG IIIA.

pohled od Große
Felsengasse (Velká
skalní soutěska)
na Oybin (Foto: NSZ)
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vlevo:
pohled na Große
Felsengasse (Velká
skalní soutěska)
(Foto: NSZ)
vpravo nahoře:
tabule naučné stezky u Edmundshütte
(Edmundova bouda)
(Foto: NSZ)
vpravo uprostřed:
vřes
(Foto: K. Sbrzesny)
vpravo dole:
skalní brána na
Töpfer (Hrnčíř)
(Foto: NSZ)
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Start / Cíl

• parkoviště na hraničním přechodu Hartau – Hrádek nad Nisou
• parkoviště u kostela v Lückendorfu
• vstup u zastávky úzkokolejky Niederoybin, návštěvnické parkoviště Oybin

Zajímavosti

• na dvou místech (Hrádek nad Nisou – Hartau a Lückendorf – Petrovice)
protíná státní hranici
• na německé straně proznačení čtyřjazyčné D / CZ / PL / EN
• na české straně proznačení dvoujazyčné D / CZ

Veřejná doprava

• vlak: SOEG, zastávka Oybin nebo Kurort Oybin-Niederdorf
• autobus: zastávky v Hartau, Lückendorf (otočka) nebo Oybin nádraží
KVG městská linka C / Zittau – Hartau – Eichgraben
KVG linka 7 / Zittau – Eichgraben – Lückendorf
• KVG linka 13 /16 / Großschönau – Jonsdorf – Oybin – Lückendorf

Parkování

• Hartau, parkoviště u hraničního přechodu
• Oybin, centrální návštěvnické parkoviště
• Lückendorf, u kostela

Informace

• www.naturschutzzentrum-zittau.de
• www.luzicke-hory.cz

Co byste měli vědět…
Informační tabule, jako tato u Edmundshütte (Edmundova bouda), prezentuje typické biotopy a zde se vyskytující charakteristické rostliny a živočichy. Na suchých a kamenitých půdách najdete
zajímavé druhy rostlin i živočichů.
Na chudém podloží projdete koberci borůvčí a vřesu, kolem borovic rozmanitých tvarů, které mohou růst na velmi malých stanovištích, např. na skalních výchozech. Borovice jinde ve smíšených
lesích v Žitavských horách téměř nenajdete.
Naučná stezka vede kolem impozantních vrcholů a zajímavých
skalních formací, kterým lidé dali zajímavá jména. K nim patří např. »Brütende Henne (Slepice na vejcích)«, »Echse (Ještěrka)«,
»Papagei (Papoušek) a »Felsentor (Skalní brána)« (Foto) i vrchol
Töpfer (Hrnčíř) (580 m n.m.). Na tomto vrcholu si vychutnáte široký výhled do krajiny. Pro hladové je zde možnost občerstvení, pro
unavené odpočinku.
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K naučné stezce
Na 8 km dlouhé okružní trase vede naučná stezka zajímavou a pestrou krajinou v okolí
Waltersdorfu v Přírodním parku Žitavské hory.
Stezka začíná pod Luží na návštěvnickém parkovišti ve Waltersdorfu / Oberdorfu.
O typických biotopech a přírodovědných zajímavostech informuje 15 tabulí, např.
o geologii, fauně a flóře v Chráněné přírodní oblasti Luž a okolí Waltersdorfu. Trasa
vede přes Roter Steinbruch (Červený lom), který je svědkem těžby pískovce, dále k
lokalitě Alte Wache (Stará strážnice) na česko-německé hranici a na vrchol Luže. Při
sestupu z Luže projdeme lokalitou Lauscheborn (Kašna Luže), dále po hřebeni po cestě Heideweg (Stepní cesta) k 521m vysoké hoře Ottoberg (Ottova hora), podél přírodního horského potoka Pfarrflössel (Farní plavení) a kolem Sängerhöhe (Výšina pěvců)
(497m). Dále vede naučná stezka směrem do centra obce, odtud nahoru ke kopci
Butterberg (Máslová hora) a zpět k výchozímu bodu na parkovišti.

Přírodní naučná stezka »Rund um
Waltersdorf (Kolem Waltersdorfu)«
s rašelinnou loukou na Brazilce
> parkoviště Waltersdorf > Roter Steinbruch (Červený lom) > Alte Wache
(Stará strážnice) > vrchol Luže > Ottoberg (Ottova hora) > Sängerhöhe
(Výšina pěvců) > parkoviště Waltersdorf
8

km

4
h

2

Témata

• NSG Lausche (Chráněná přírodní oblast Luž) – geologie, flóra a fauna,
Waltersdorf a okolí

Zajímavosti

• Denkmalspfad (Naučná stezka k památkám) Waltersdorf s hornolužickými
podstávkovými domy
• Mühlenmuseum (Muzeum mlýnů) Waltersdorf
• vodní areál Trixi-Park Zittauer Gebirge v Großschönau s pláží a krytým
aqua-parkem se saunami

Chráněné oblasti

•
•
•
•

Naturpark Zittauer Gebirge (Přírodní park Žitavské hory)
LSG Zittauer Gebirge (CHKO Žitavské hory)
NSG Lausche (Chráněná přírodní oblast Luž)
oblast ochrany flóry, fauny a biotopů FFH 32 E »Hochlagen des Zittauer
Gebirges« (Vyšší polohy Žitavských hor)

Literatura

• brožura »Rund um Waltersdorf (Kolem Waltersdorfu)«

Dostupnost

• informační a návštěvnická střediska v Žitavských horách, Dům přírodního
parku ve Waltersdorfu

Proznačení
Průběh naučné stezky je značen šikmým zeleným pruhem. Výstup na Luž je značen
zeleným pruhem.
Zajímavosti
Návštěvníky čeká na cestě řada výhledů do pestré krajiny kolem Waltersdorfu, včetně
krajinných zajímavostí, ke kterým patří Roter Steinbruch (Červený lom), pramenná oblast Lauscheborn (Kašna Luže), holý vrchol kopce Ottoberg (Ottova hora), potok Pfarrflössel (Farní plavení) i Sängerhöhe (Výšina pěvců) s výraznými čedičovými sloupci.
Všimněte si také mnoha podstávkových domů se zdobenými pískovcovými zárubněmi.
Rašelinná louka »Brazilka«
Na hraničním přechodu »Alte Wache (Stará strážnice)« se vyplatí odbočka na české
území. Pokud půjdete po turistické cestě směrem na Dolní Světlou, po cca. 200 m dorazíte na rašelinnou louku v lokalitě Brazilka, kde se nachází pramenná oblast potoka
Svitávka. V roce 1999, v rámci česko-německého projektu, proběhla revitalizace lokality a kolem rašeliniště byla zřízena cca.750 m dlouhá naučná stezka se 4 informačními
tabulemi. Po zavodnění lokality se zde vyskytují charakteristické druhy rostlin, ke kterým patří rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), rašeliníky, řada druhů ostřic a
sítin a všivec lesní (Pedicularis sylvatica).
Vznik
Stezka vznikla v letech 1994 – 1995 za účasti Naturschutzzentrum Zittauer Gebirge
g.GmbH (Centrum ochrany přírody Žitavské hory), které bylo tehdy součástí Okresního úřadu Žitava.

pohled z
Brazilky na Luž
(Foto: NSZ)
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23

23
vlevo nahoře:
arnika horská
(Foto: NSZ)
vpravo nahoře:
příkop na Brazilce
(Foto: NSZ)
uprostřed:
naučná tabule
(Foto: NSZ)
dole:
buky na Luži
(Foto: NSZ)

Start / Cíl

• Waltersdorf / Oberdorf – návštěvnické parkoviště

Veřejná doprava

• vlak: nádraží Großschönau
Trilex Rybniště / Seifhennersdorf – Liberec – Großschönau
• autobus: zastávka Waltersdorf parkoviště
KVG linka 1 / Zittau – Hainewalde – Großschönau – Waltersdorf
KVG linka 13/7 / Großschönau – Jonsdorf – Oybin – Lückendorf

Parkování

• Waltersdorf / Oberdorf – návštěvnické parkoviště

Informace

• www.naturpark-zittauer-gebirge.de
• www.erholungsort-waltersdorf.de
• www.naturschutzzentrum-zittau.de

Informační a
návštěvnické
středisko
Přírodního parku
Žitavské hory
(Foto: NSZ)
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Co byste měli vědět …
Naučná stezka vede Přírodním parkem Žitavské hory kolem malebné obce Waltersdorf až na nejvyšší vrchol Žitavských hor, na Luž
(792 m n.m.).
Přímo přes vrchol Luže prochází česko-německá státní hranice.
Vrchol Luže byl na saské straně vyhlášen chráněnou přírodní oblastí
(NSG). Předmětem ochrany je zachovalá přírodní bučina na znělcovém podloží. Díky druhové pestrosti, výskytu četných horských
druhů rostlin a živočichů je Luž, kromě NSG Jonsdorfer Felsenstadt
(Chráněná přírodní oblast Jonsdorfské skalní město) nejvýznamnější chráněnou oblastí Žitavských hor.
K botanickým zajímavostem patří výskyt arniky horské (Arnica
Montana). Tato žlutě kvetoucí léčivá rostlina roste na chudých horských loukách na svahu Luže a v Sasku se vyskytuje jen ojediněle.
Za zmínku stojí i výskyt vzácných horských živočichů, ke kterým
patří rejsek alpský (Sorex alpinus) nebo ploštěnka horská (Crenobia alpina).
Informační a návštěvnické středisko Přírodního
parku Žitavské hory
V objektu »Niederkretscham« ve Waltersdorfu se nachází turistické
středisko s nabídkou exkurzí a výletů do Přírodního parku Žitavské
hory, informačních a vzdělávacích materiálů i suvenýrů. O této
neobvykle velké budově je první písemná zmínka z roku 1409.
V budově vzniká stálá expozice o Přírodním parku Žitavské hory.
Již dnes je tento výrazný objekt centrálním bodem pro obyvatele
i návštěvníky Žitavských hor.
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24

Přírodní naučná stezka Jonsdorfer
Mühlsteinbrüche (Jonsdorfské lomy
mlýnských kamenů)
> nádraží Jonsdorf > obecní úřad > lokalita Kroatzbeerwinkel > Bärloch
(Mědvědí díra) > Weißer Bruch (Bílý lom) > Carolafelsen (Carolina skála)
> Alpenpfad (Alpská stezka) – expozice hornin > obecní úřad
4,5
km

h

2

Trasa

• možnost prohlídky expozice k těžbě mlýnských kamenů v lomu Schwarzes
Loch (Černá díra), je nutné se předem objednat (viz kontakt)

Témata

• geologie a historie produkce mlýnských kamenů

Zajímavosti

• Schmetterlingshaus (Motýlí dům) Jonsdorf
• historická tkalcovna »Schauwerkstatt Weberstube« Jonsdorf

Chráněné oblasti

• Naturpark Zittauer Gebirge (Přírodní park Žitavské hory)
• NSG Jonsdorfer Felsenstadt (Chráněná přírodní oblast Jonsdorfské skalní město)
• oblast ochrany flóry, fauny a biotopů FFH 32 E »Hochlagen des Zittauer
Gebirges« (Vyšší polohy Žitavských hor)

Literatura

• brožura »Naturlehrpfad durch die Mühlsteinbrüche und Felsenstadt
(Přírodní naučná stezka lomy mlýnských kamenů a skalním městem)«
• tabule k historii lomů mlýnských kamenů

Dostupnost

• Turistické informační středisko Oybin

kovárna v
bývalém lomu
(Foto: K. Sbrzesny)
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3– 4

K naučné stezce
Na okraji »NSG Jonsdorfer Felsenstadt (Chráněná přírodní oblasti Jonsdorfské skalní
město«) vede naučná stezka oblastí bývalých kamenolomů v Jonsdorfu. Naučná stezka má 70 stanovišť s bílými čísly, která jsou v terénu označena výraznými body. Tyto
body upozorňují na geologické a botanické zajímavosti nebo pozůstatky po těžbě kamene. Krátké informativní vysvětlení najdete v brožuře »Naturlehrpfad durch die Mühlsteinbrüche und Felsenstadt (Naučná stezka lomy mlýnských kamenů a skalním městem)«. Na některých lokalitách naleznete informační či přehledné tabule, které prezentují geologické památky i historické a geologické zajímavosti.
Vstup na naučnou stezku doporučujeme od Obecního úřadu v Jonsdorfu. Zpočátku
se budete držet vlevo, pak projdete parkem, poté lokalitou »Kroatzbeerwinkel« a pak
vpravo směrem ke sportovišti. Odtud pokračujete po značení naučné stezky po schodech nahoru, přímo do nejstaršího kamenolomu.
Po návštěvě všech lomů se vyplatí odbočit k »Gesteinsschauwand (expozice hornin)«.
Naučná stezka zasahuje v úseku »Alpenpfad (Alpská stezka)« do chráněné oblasti
»NSG Jonsdorfer Felsenstadt (Chráněná přírodní oblast Jonsdorfské skalní město)« s
vyznačenými zónami ochrany hnízdění. Pohybujte se po značené trase, v době hnízdění a výchovy mláďat je vstup do vyznačených zón zakázán.
Proznačení
Naučná stezka je v terénu značena čísly a značkami, umístěnými na
skalách. Doplňující informace najdete v brožuře k naučné stezce.
Zajímavosti na cestě
Na cestě Vás překvapí krajina pískovcových skal s bizarními skalními útvary, ke kterým patří: »Drei Tische (Tři stoly)«, »Mausefalle
(Past na myši)«, »Teekanne (Čajová konvice)«, »Taube (Holub)«,
»Berhardiner (Bernardýn)«, »Zwerg (Trpaslík)« a »Orgel (Varhany)«, stejně jako historické pozůstatky po těžbě kamene ve všech
4 kamenolomech: »Bärloch (Medvědí díra)«, »Weißer Bruch (Bílý
lom)«, »Kellerbergbruch (Lom na Sklepní hoře)« a »Schwarzes
Loch (Černá díra)«.
Vznik
Oblast lomů mlýnských kamenů byla naučnou stezkou zpřístupněna již kolem roku 1950. Naučná stezka byla rozšířena v 90. letech
minulého století díky aktivitám vlastivědného horského občanského sdružení »Heimatfreunde des Jonsdorfer Gebirgsvereins 1880
e. V.« a doplněna o různé turistické atrakce. Kamenolom »Schwarzes Loch (Černá díra)« je dnes venkovní expozicí, kde jsou od roku
1998 nabízeny i prohlídky.

pískovcový útvar
»Kleine Orgel«
(Foto: NSZ)
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24

24
vlevo:
skalní útvar
»Wankender Henning (Vrávorající
Henning)«
(Foto: NSZ)
uprostřed:
mlýnský kámen u
Obecního úřadu
Jonsdorf
(Foto: NSZ)
vpravo:
Gesteinsschauwand
(expozice hornin)
(Foto: K. Sbrzesny)

Start / Cíl

• Gemeindeamt (Obecní úřad) Jonsdorf

Veřejná doprava

• vlak: úzkokolejka SOEG, nádraží Jonsdorf
vlak SOEG KBS 238 Zittau – Bertsdorf – Kurort Oybin – Kurort Jonsdorf
• autobus: zastávka Jonsdorf nádraží
KVG linka 3 / Olbersdorf – Neugersdorf – Oppach
KVG linka 5 / Zittau – Olbersdorf – Kurort Jonsdorf
KVG linka 13/7 / Großschönau – Jonsdorf – Oybin – Lückendorf

Parkování

• parkoviště u kostela v Jonsdorfu (cca. 100 m od nádraží úzkokolejky)

Informace

• www.jonsdorf.de

v lomu »Schwarzes
Loch (Černá díra)«
(Foto: K. Sbrzesny)
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Co byste měli vědět…
Těžba kamene probíhala ve 4 kamenolomech: »Bärloch (Medvědí
díra)«, »Weißer Bruch (Bílý lom)«, Kellerbergbruch (Lom na Sklepní hoře)« a »Schwarzes Loch (Černá díra)«. Již v roce 1560 byla
objevena nebývalá kvalita místního pískovce. Pískovec je relativně
měkká hornina, která snadno podléhá zvětrávání. Kontaktem s
horkou lávou, která pronikala prasklinami v pískovci v době třetihor, změnil pískovec své vlastnosti. Říká se, že byl »ufritován«. Pískovec se tímto procesem stal velmi tvrdým, proto se výborně hodil
pro výrobu mlýnských kamenů. Jonsdorfské mlýnské kameny měly tak vynikající vlastnosti, že byly exportovány i do Ruska a Anglie.
V roce 1918 byla těžba mlýnských kamenů zastavena.
Cestou pískovcovým městem objevíte řadu pískovcových útvarů,
kterým dali obyvatelé dle své bujné fantazie nejrůznější názvy.
Pískovcový útvar »Große und Kleine Orgel (Velké a Malé varhany)«
je chráněn jako geologická památka. Je to jeden z nejznámějších
pískovcových útvarů v Žitavských horách. Jeho vznik souvisí s vulkanickou aktivitou v Žitavských horách v době třetihor. Stoupající
magma proniklo do měkkých prasklin v pískovci. Tím se pískovec
zahřál a po ochlazení pukl do několika sloupců.
Gesteinsschauwand (expozice hornin) informuje o nejdůležitějších
regionálních druzích hornin a jejich vzniku. Expozice byla vytvořena občanským sdružením Jonsdorfer Gebirgsverein 1880 e. V.
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25

25
K naučné stezce
Přeshraniční naučná stezka »Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem«
spojuje mateřskou školu »Studánka« v Jablonném v Podještědí s mateřskou školou
»Zwergenhäusel« v Lückendorfu na saské straně. Trasa vede zajímavými místy v okolí
města Jablonné v Podještědí a obce Lückendorf. Stezka je rozdělena na 4 úseky:
Lemberk, Kněžice, Petrovice a Lückendorf. Zčásti prochází naučná stezka po mezinárodní naučné stezce Lužické a Žitavské hory, která byla vybudována Správou CHKO
Lužické hory a Naturschutzzentrum »Zittauer Gebirge gGmbH« (Centrum ochrany
přírody Žitavské hory)

Přírodní naučná stezka
»Ahornzwerg und Hochwaldmännlein
(Javorníček a Hochwaldský mužíček)«
> Jablonné v Podještědí > Lemberk > Kněžice > Petrovice > Lückendorf

Úsek Lückendorf
MŠ Schkola Zwergenhäusel Lückendorf, která se nachází v Lückendorfu, části Niederaue, je výchozím bodem pro putování po naučné stezce na německé straně. Trasa vede
loukami s překrásnými výhledy, podél okraje lesa a následně zpět k mateřské škole.
Na okruhu dlouhém cca. 1,5 km najdete 9 stanovišť k následujícím tématům: ekozahrada, motýlí louka, meteorologická stanice, smyslová stezka, lesní živočichové, svět
ptáků, zahrada zvuků, stromoví skřítci a hmyzí hotel. Tato stanoviště jsou označena
symboly, které se nachází také na pracovních listech k naučné stezce. V pracovních
listech s ilustracemi najdete úkoly, hry, pohádky a pověsti, které děti motivují k práci
a zábavě ke konkrétnímu tématu stanoviště. K dalším úsekům stezky, která pokračuje
na českém území, půjdete od mateřské školy k hraničnímu přechodu Petrovice / Lückendorf.
Proznačení
Naučná stezka je značena šikmým zeleným pruhem.

10
km

100

6,5
h

1

Trasa

•
•
•
•
•
•
•

dvoujazyčná naučná stezka
4 úseky, dlouhé vždy 1,5 – 2 km
úsek 1: Lemberk (6 stanovišť)
úsek 2: Kněžice (6 stanovišť)
úsek 3: Petrovice (6 stanovišť)
úsek 4: Lückendorf (9 stanovišť)
4 dvoujazyčné tabule na české straně

Témata

• poznávání přírody a biotopů

Zajímavosti

• zámek Lemberk (CZ), hora Hvozd s rozhlednou

Chráněné oblasti

• Naturpark Zittauer Gebirge (Přírodní park Žitavské hory)
• LSG Zittauer Gebirge (D) (Chráněná krajinná oblast Žitavské hory)
• Chráněná krajinná oblast Lužické hory

Literatura

• CD a dvoujazyčné pracovní listy k naučné stezce

Dostupnost

• v kanceláři Společnosti pro Lužické hory (www.spolecnostlh.cz)
• v informačním středisku v Jablonném v Podještědí a v Zittau
• v Naturschutzzentrum Zittauer Gebirge gGmbH
(Centrum ochrany přírody Žitavské hory)

Vznik
Přírodní naučná stezka vznikla v roce 2002 jako součást projektu Společná setkávání
českých a německých dětí se zaměřením na poznávání přírody, který realizovala MŠ
Studánka Jablonné v Podještědí a MŠ Zwergenhäusel Lückendorf. Projekt byl podpořen ze zdrojů Německé spolkové nadace pro životní prostředí (www.dbu.de). Vydání
dvoujazyčných pracovních listů bylo podpořeno z Operačního programu pro podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou s Svobodným státem Sasko.
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Úseky naučné stezky v Lužických horách
Petrovice
Směrem od Lückendorfu, za hraničním přechodem Petrovice /
Lückendorf odbočíte po turistické cestě doleva po značené naučné stezce. Trasa vede lesní cestou pod Strážným a Loupežnickým
vrchem a napojuje se na NS Lužické a Žitavské hory. Dále vede polní cestou, loukami a končí nedaleko Petrovické návsi.
Kněžice
Trasa vede lesní cestou kolem Petrovického vrchu směrem na Kněžice, potom loukami a opět lesem, a končí na hrázi Kněžického
rybníka.

Start / Ziel

• Jablonné v Podještědí / Lückendorf

Veřejná doprava

• vlak: nádraží Zittau nebo Oybin
• autobus: zastávka Lückendorf Kretscham
KVG linka 7 / Zittau – Eichgraben – Lückendorf
KVG linka 13/7 / Lückendorf – Oybin – Jonsdorf – Großschönau

Parkování

• Lückendorf

Informace

• www.naturschutzzentrum-zittau.de
• www.spolecnostlh.cz

Javorníček a Hochwaldský mužíček
(Jana Modrá)

Lemberk
Z Kněžic vede trasa přes Kněžičky k Pivovarskému rybníku. V těsné
blízkosti se nachází zámek Lemberk. Dále se pokračuje okolo Zdislaviny studánky k Markvartickému rybníku a částí města Markvartice na náměstí Míru v Jablonném v Podještědí.
K naučné stezce
Naučná stezka je určena pro předškolní a školní děti, jejichž putování provází na české straně skřítek Javorníček (symbol MŠ
Studánka) a na saské straně Hochwaldský mužíček, pohádková
bytost Žitavských hor. Javorníček prožívá na cestě různá dobrodružství, setkává se s mnohými zvířátky a pohádkovými bytostmi,
např. vodníkem Puškovorečkem, jezinkou Bezinkou, bludičkou
Mechulkou a vílou Sedmikráskou. Při putování s Javorníčkem a
Hochwaldským mužíčkem děti poznávají s pomocí pohádkových
bytostí přírodu, život v rybníce, lese nebo na louce.

stanice naučné
stezky v Lückendorfu
(Foto: Schkola
Lückendorf)
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K naučné stezce
Naučná stezka vznikla v původním, tradičním způsobem obhospodařovaném ovocném sadu u paty hory Hutberg (Klobouková hora). Sady na horských loukách jsou typickým krajinným prvkem Horní Lužice i ostatních saských středohoří. Jejich tradici můžeme vysledovat do několika minulých staletí. V posledních letech se ale často stávají
obětí stavebních projektů a pomalu mizí z krajiny. Proto dnes patří k jejím chráněným
částem. Aby se zdůraznil jejich význam, byl v Großschönau takový ovocný sad na horské
louce zpřístupněn občanům i návštěvníkům.
Proznačení
Na 25 informačních tabulích jsou představeny tradiční staré a pro region typické druhy
ovocných stromů a jejich plody. Dalším tématem jsou rostlinné i živočišné druhy takových přírodních stanovišť. Dvě větší tabule informují o významu sadů jako prostoru pro
výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů, stejně jako o důvodu vzniku naučné stezky.

Obstgehölzlehrpfad
(Naučná stezka ovocných stromů)
Großschönau
> Großschönau, ulice David-Goldberg-Straße > turistická cesta na horu
Hutberg (Klobouková hora)

0,4
km
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0,5
h

1

Start / Cíl

• Großschönau, ulice David-Goldberg-Straße / turistická cesta na horu Hutberg

Témata

• význam ovocných sadů s regionálními typickými druhy ovocných stromů
• naučná stezka je tříjazyčná (D – CZ – PL)

Zajímavosti

• muzeum Deutsches Damast- und Frottiermuseum Großschönau
• muzeum Motorrad-Veteranen und Technik-Museum Großschönau
• aqua-park Trixi-Park Zittauer Gebirge v Großschönau s pláží, krytým bazénem,
wellness-centrem
• Informační a návštěvnické středisko Přírodního parku Žitavské hory ve
Waltersdorfu

Chráněné oblasti

• Naturpark Zittauer Gebirge (Přírodní park Žitavské hory)

Veřejná doprava

• vlak: nádraží Großschönau
linka Trilex / Zittau – Varnsdorf – Eibau (v hodinovém intervalu)
• autobus: zastávka Großschönau nádraží
KVG linka 1 / Zittau – Hainewalde – Großschönau – Waltersdorf
KVG linka 13/7 / Großschönau – Jonsdorf – Oybin – Lückendorf

Parkování

• různé možnosti přímo v obci (u muzea vedle kostela)

Informace

• www.lpv-zittauergebirge.de

Zajímavosti na cestě
Návštěvu naučné stezky lze spojit s výstupem na horu Hutberg (Klobouková hora).
Turistický ukazatel s červeným pruhem, nacházející se u informační tabule »Streuobstwiesen (Sady na loukách)«, Vás navede na vrchol hory (317,5 m n.m.). Za výstup budete odměněni krásným výhledem na Žitavské hory s jejich nejvyšším vrcholem Luží.
V roce 2010 zde byla instalována panoramatická tabule s vyznačením vrcholů v okolí.
Bývalá restaurace je v současné době využívána občanským sdružením »Großschönauer Karnevalklub«, které zde příležitostně pořádá různé kulturní a společenské akce.
Vznik
Přírodní naučná stezka vznikla v roce 2010 v rámci přeshraničního projektu »Stromy
v Trojzemí«, ve kterém byly partnery občanské sdružení Pozemkový spolek LPV »Zittauer
Gebirge und Vorland (Žitavské
hory a podhůří)« a Město Hrádek nad Nisou.

OBSTGEHÖLZLEHRPFAD (NAUČNÁ STEZKA OVOCNÝCH STROMŮ) GROSSSCHÖNAU
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Přírodní a kulturní naučná stezka
Bertsdorf-Hörnitz
> Hörnitz, parkoviště u východního vchodu > zámecký hotel Alt-Hörnitz
> Koitsche > evangelický farní kostel Bertsdorf > obecní úřad >
autobusová zastávka pod horou Breiteberg (Široká hora)
9

km

h

1

Start / Cíl
|Témata
Zajímavosti

• Hörnitz u brodu přes Mandavu
• příroda, kultura a historie
• naučná stezka je dvoujazyčná (česko-německá)

Pamětihodnosti

• Breiteberg (Široká hora) (510 m n.m.) s rozhlednou a horskou chatou
• stezka pověstí »Querxe (Skřítci)« na hoře Breiteberg (Široká hora)

Chráněné oblasti

Parkování

• Naturpark Zittauer Gebirge (Přírodní park Žitavské hory)
• LSG Zittauer Gebirge (CHKO Žitavské hory)
• oblast ochrany flóry, fauny a biotopů FFH 32 E »Hochlagen des Zittauer
Gebirges« (Vyšší polohy Žitavských hor)
• autobus: Hörnitz: zastávka Kremser, Bertsdorf: zastávka Niederdorf
KVG linka 4 / Zittau – Bertsdorf
• parkoviště v Hörnitz u brodu / u Koitsche, parkoviště u OÚ v Bertsdorfu

Literatura

• leták k naučné stezce

Dostupnost

• Gemeindeverwaltung (Obecní úřad) Bertsdorf-Hörnitz

Informace

• www.bertsdorf-hoernitz.de

Veřejná doprava

Foto nahoře
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Přírodní a kulturní stezka v obci Bertsdorf-Hörnitz představuje 12 zajímavostí a pamětihodností z přírody, historie a kultury v obci Bertsdorf-Hörnitz. Trasa naučné stezky
spojuje obě části obce Bertsdorf a Hörnitz, které se v roce 1994 sloučily v jednu obec.
Naučná stezka prezentuje na 13 dvoujazyčných tabulích zajímavé objekty, které jsou
svědky venkovské kultury, i přírodní hodnoty lokality. Na jednotlivých tabulích se nacházejí výřezy mapy, ze kterých je zřejmá situace v místě i další průběh trasy.
Zajímavosti na cestě
Výlet obcí Bertsdorf-Hörnitz, »Nejkrásnější vesnicí Saska 2003«, »Zlatou vesnicí 2004«,
obcí, která získala zlatou medaili »Entente Florale 2005« se zkrátka vyplatí. Více než
200 dobře udržovaných podstávkových domů s krásnými fasádami a kvetoucími
zahrádkami před domem propůjčují místu venkovský šarm s typickým hornolužickým
charakterem. Naučná stezka začíná v Hörnitz na ulici Alte Burgstraße (Stará zámecká
cesta), která jako obchodní stezka vedla z Prahy přes Českou Lípu na obchodní stezku
Via Regia. Stezka vede návštěvníka k pamětihodnostem, ke kterým patří zámek AltHörnitz, dnes zámecký hotel, ke kostelu a dalším svědkům venkovské architektury.
Západně od obce se nachází hřeben se znělcovými kopci, jako např. Koitsche (375 m
n.m.), na kterém jsou pěkné vyhlídkové body a cenné biotopy, ve kterých se vyskytují
původní druhy rostlin a živočichů.
Vyplatí se odbočka od tabule 13 v lokalitě Bertsdorf na kopec Breiteberg (Široká hora)
(510 m n.m.). Krátká stezka na Breitebergu vypráví příběhy skřítků od Ludwiga Bechsteina, kteří jsou maskotem Přírodního parku Žitavské hory. Naučná stezka vznikla v rámci
přeshraničního česko-německého projektu, podpořeného z Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

pohled přes Bertsdorf na Breiteberg (Foto: K. Sbrzesny)
PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ NAUČNÁ STEZKA BERTSDORF-HÖRNITZ
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Vybraná literatura

Bad Muskau Touristik
Schlossstraße 6, 02953 Bad Muskau
Tel. 0049 35771 50492
www.badmuskau.info

Tourist-Information Spreequell-Land
Hauptstraße 214 a, 02739 Eibau
Tel. 0049 3586 702051
www.faktorenhof-eibau.de

Autorenkollektiv unter der Leitung von Prof. Dr.
Dr. Edgar Lehmann: Die südöstliche Oberlausitz
mit Zittau und dem Zittauer Gebirge. Werte der
deutschen Heimat. Band 16. Berlin 1970.

Görlitzinformation
Obermarkt 32, 02826 Görlitz
Postanschrift: Fleischerstraße 19, 02826 Görlitz
Tel. 0049 3581 47570
www.europastadt-goerlitz.de

Tourist-Information Herrnhut
Comeniusstraße 6, 02747 Herrnhut
Tel. 0049 35873 2288
www.herrnhut.de

Bastian, O; Porada, Haik Thomas; Röder, Matthias;
Syrbe, Ralf-Uwe: Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Eine landeskundliche Bestandsaufnahme im Raum Lohsa, Klitten, Großdubrau und
Baruth. 2005. Reihe: Landschaften in Deutschland.
Werte der deutschen Heimat. Oberlausitzer Heideund Teichlandschaft. Bd. 67.

Tourist-Information Niesky
Zinzendorfplatz 8, 02906 Niesky
Tel. 0049 3588 25580
www.niesky.de
Tourist-Information Obercunnersdorf
Hauptstraße 65, 02708 Obercunnersdorf
Tel. 0049 35875 60954
www.obercunnersdorf.de
Wetterkabinett Oderwitz
Hintere Dorfstraße 15, 02791 Oderwitz
Tel. 0049 35842 20790
www.oderwitz.de
Tourist-Information Oybin / Lückendorf
Hauptstraße 15, 02797 Oybin
Tel. 0049 35844 73311
www.oybin.com
Natur- und Touristinformation
Turnerweg 6, 02956 Rietschen
Tel. 0049 35772 40235
www.erlichthof.de
Tourist-Information Großschönau
Erholungsort Waltersdorf
Hauptstraße 28, 02799 Großschönau
OT Waltersdorf
Tel. 0049 35841 2146
www.grossschoenau.de
www.erholungsort-waltersdorf.de
Tourist-Information Zittau
Markt 1 (Rathaus), 02763 Zittau
Tel. 0049 3583 752200
www.zittau.eu

Tourist-Information Jonsdorf
Auf der Heide 11, 02796 Kurort Jonsdorf
Tel. 0049 35844 70616
www.jonsdorf.de
Tourismusbüro Kromlau
Halbendorfer Straße 6, 02953 Kromlau
Tel./Fax 0049 3576 222828
www.kromlau-online.de
Tourist-Information Löbau
Altmarkt 1, 02708 Löbau
Tel. 0049 3585 450140
www.loebau.de
Tourist-Information Findlingspark Nochten
Parkstraße 7, 02943 Nochten
Tel. 0049 35774 74711
www.findlingspark-nochten.de
Stadtinformation Reichenbach / O.L.
Görlitzer Straße 4, 02894 Reichenbach / O.L.
Tel. 0049 35828 88790
www.reichenbach-ol.de
Tourismusinformation & Gründerzentrum
Weißwasser
Schmiedestraße 3, 02943 Weißwasser
Tel./ Fax 0049 3576 404413
www.touristinfo.stadtverein-weisswasser.de

Brozio, Fritz: Naturschutz im Landkreis Weißwasser.
Naturschutzgebiete und Naturschutzstrategie.
HBW 8.1992
Bültemeier, Angela: Der Zittauer Stadtwald.
Stadtverwaltung Zittau. 2001.
Dunger, Ingrid , Gutte, Peter, Kosmale, Susanne,
Riebe, Holm, Weber, Rolf: Botanische Wanderungen
in deutschen Ländern 3. Sachsen. Herausgeber:
Prof. Dr. Joachim Pötsch; Doz. Dr. Erich Weinert.
Urania-Verlag. Leipzig, Jena, Berlin 1995
Gebauer, Axel: In der Teichlausitz. Bautzen 2006
Gerth, A.: Geologische Exkursionen in der
Oberlausitz und im Elbsandsteingebirge.
Spitzkunnersdorf 2006.
Emmrich, G.: Naturschutz im Landkreis Weißwasser.
Landschaften, Lebensräume, geschützte Arten.
HWB 11.1994.
Die Königshainer Berglandschaft. Kleiner Wegweiser durch die Geschichte und Gegenwart der
Königshainer Berge und ihrer umliegenden Dörfer.
Herausgeber: Görlitzinformation
Die schönsten Wanderwege im Niederschlesischen
Oberlausitzkreis. Görlitz 2001. Tourist-Information
Niesky 2001.
Micklitza, Kerstin und André: Die Lausitz entdecken.
Unterwegs zwischen Spreewald und Zittauer
Gebirge.Treschner-Verlag Berlin 2007.
Mitschke, Heiner et. Al.: Von der Muskauer Heide
zum Rotstein. Heimatbuch des Niederschlesischen
Oberlausitzkreises. Lusatia Verlag Bautzen 2006.

Naturpark Zittauer Gebirge: Natur und Landschaft
erleben. Naturparkinformation 10. 2008.
Naturschutzbehörde des Landkreises Löbau-Zittau:
Lausche-Hochmoor/Deutsch-tschechisches Projekt.
Faltblatt. 2001.
Naturschutzzentrum »Zittauer Gebirge« gemeinnützige GmbH/Společnost pro Lužické hory:
Hentschel, S., Modrá, J.: Auf Entdeckungsreise
durch das Lausitzer und Zittauer Gebirge. 2005.
Naturschutzzentrum »Zittauer Gebirge« gemeinnützige GmbH/Společnost pro Lužické hory:
Den Steinen auf der Spur. Naturerlebniswelten im
Naturpark »Zittauer Gebirge« und Landschaftsschutzgebiet »Lužické hory – Lausitzer Gebirge«.
Exkursionsmaterial. Großschönau. 2008.
Regierungspräsidium Dresden, Umweltfachbereich
Bautzen: Würdigung des geplanten Naturparkes
»Zittauer Gebirge«. 2007.
Rölke, P. et al.: Natur- und Wanderführer Zittauer
Gebirge. Dresden. 2006.
Sächsisches Staatsministerium für Landwirtschaft,
Ernährung und Forsten: Forstlicher Lehrpfad
»Alte Leipaer Straße« im Revier Olbersdorf des
Zittauer Stadtwaldes. Faltblatt. 1996.
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft: Naturschutzgebiete in Sachsen.
2009.
Schmeißer, J. u. Thiele, M.: Wanderführer Zittauer
Gebirge. Gebiets- und Wanderführer. Oybin. 2001.
Schmidt, Werner: Görlitz und seine Umgebung.
Ergebnisse der landeskundlichen Bestandsaufnahme im Raum Görlitz und Ostritz. Weimar 1994.
Reihe: Werte der deutschen Heimat, Bd. 54.
Sprigade, Walter: Wanderführer Oberlausitz.
Deutscher Wanderverlag Stuttgart. 1993.
Správa CHKO Lužické hory: Mezinárodní naučná
Stezka Lužické a Žitavské hory. Jablonné v Podještědí. 2003.
Steinemann, Manfred: Wanderungen auf den
Rotstein. Oberlausitzer Verlag Spitzkunndersdorf.
2009.

Münster, Werner: Naturschutzgebiet Rotstein.
1956.

108

109

Tato publikace vznikla v rámci projektu »Práce s veřejností v ochraně přírody v Euroregionu Nisa«,
který je partnery projektu: Okresem Görlitz a Společností pro Lužické hory realizován v letech 2009 – 2012.
Kromě publikace »Naučné stezky v okrese Görlitz« budou v rámci projektu vydány další populárně naučné
publikace:
Biotopy v okrese Görlitz
V této brožuře budou představeny charakteristické biotopy, ke kterým patří smíšené horské lesy, skalní města
a horské louky na jihu, stejně jako krajina rybníků a vřesovišť v severní části. Publikace tak prezentuje typické,
vzácné a většinou chráněné biotopy okresu.
1. vydání v němčině a češtině.
24 výletů Lužickými a Žitavskými horami
Tato publikace obsahuje 12 přírodovědných výletů v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, stejně jako
12 přírodovědných výletů v Přírodním parku Žitavské hory.
2. vydání v češtině.
Geologické zajímavosti Libereckého kraje
Oblast Libereckého kraje patří v České republice ke geologicky a geomorfologicky nejzajímavějším a nejbohatším regionům.
1. vydání v němčině.
Památné stromy Libereckého kraje
V Libereckém kraji se nachází kolem 250 chráněných stromů a skupin stromů. Celkem je chráněno 740
stromů. Cílem publikace je zprostředkovat význam stromů a skupin stromů v krajině, motivovat k vnímání
stromů jako důležité součásti krajiny a k jejich vyhledávání.
1. vydání v němčině.
Naučné stezky Libereckého kraje
V Libereckém kraji se nachází přibližně 30 proznačných naučných stezek. Publikace má motivovat návštěvníky a obyvatelstvo k poznávání cenných přírodních oblastí a k získávání informací o ochraně přírody
a krajiny.
1. vydání v němčině.
Dvoujazyčný kalendář
Ve spolupráci obou partnerů vznikly tři kalendáře pro roky 2010; 2011/2012 a 2013 s fotografiemi krajiny
i přírodními detaily.
Naučná stezka skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem z Jablonného v Podještědí
do Lückendorfu
V rámci projektu byla ve spolupráci s KČT naučná stezka oficiálně proznačena značením naučných stezek
a 4 dvoujazyčnými informačními tabulemi. Ke stezce byly vytištěny doprovodné pracovní listy v češtině i
němčině, které jsou distribuovány do českých a saských zařízení, pracujících s dětmi a mládeží.

