
 

Spolek Přátelé přírody, z. s. pořádá týdenní autobusový zájezd  

za přírodou, historií a kulturou na pomezí Německa, Polska a Čech 

sobota – čtvrtek 15. - 20. 8. 2020 

 
Ubytování s polopenzí: „Schullandheim Reichwalde“, Boxberg  

Doprava: společná zájezdovým autobusem, nástupní místa: Olomouc, Jablonec n. N. 

Účastnický poplatek: 4 900 Kč pro členy spolku, nečlen + 200 Kč 

Záloha: 2000 Kč, splatná po potvrzení volného místa 

Letní zájezd členů a příznivců našeho spolku bude směřovat do kraje na pomezí Německa, Polska a 
Čech. Historicky české území Horní a Dolní Lužice se nyní dělí mezi Německo a Polsko. Budeme 
objevovat německou část Lužice, jež nyní leží v Sasku a Braniborsku. Pojeďte s námi na netradiční 
aktivní dovolenou! 

Na cestách budeme celkem šest dní. První a poslední den strávíme cestou mezi domovem a naší 
základnou v Boxbergu. Cestou se ale zastavíme na zajímavých místech. Během pěti dnů pobytu v 
Lužici poznáme atmosféru historických měst zasazených v krajině protkané jezery, v nichž se budeme 
koupat, projdeme se zdejšími krajinářskými parky a jinou přírodou, navštívíme saskou metropoli 
Drážďany a hrdiny Karla Maye… a večery strávíme u kytary a pivka nebo jinou relaxací. Zdejší kraj je 
zajímavý rovněž tím, že ho obývají Slované – menšina Lužických Srbů, kteří dotvářejí zdejší kolorit. 
Další styčnou plochou pro nás je, že Horní a Dolní Lužice byla do 17. století součástí České koruny.  
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Předběžný program zájezdu (pořadí dnů se může změnit) 

Sobota Ranní odjezd z Olomouce, zastavení v Jablonci n. Nisou a budeme všichni. Bautzen (Budyšín) 
navštívíme hned první den cestou na ubytování. Město na řece Sprévě je neformální metropolí Horní 
Lužice. Budyšín se vyznačuje jedinečnou okolností soužití dvou kultur, jimiž jsou většinová kultura 
německá formovaná žitou tradicí reformace, literatury, hudby a výtvarného umění a menšinová 
lužickosrbská kultura se svébytnou literaturou a folklórem. Prohlédneme si zdejší městský hrad, kostely, 
bašty středověkého opevnění a parky. K typickým místním specialitám patří teichelmauke, plince, tykance 
a budyšínská hořčice. 

Neděle Bad Muskau (Mužakow) - pohraniční město na levéím břehu Nisy. Nejvýznamnější pamětihodností 
je krajinářský park knížete Pücklera, který je největším středoevropským parkem v anglickém stylu a 
figuruje na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Dvoutřetinová pravobřežní část připadla v 
roce 1945 Polsku, ale obě části jsou spojené mostem a lze je nadále považovat za park jediný. 
Samostatnými významnými objekty v parku jsou zrekonstruovaný novogotický zámek a arboretum. V 
zámku se nachází stálá velmi originální výstava "Pückler!"; věnovaná zakladateli parku, zahradnímu 
géniovi, ale také cestovateli, spisovateli, neortodoxnímu milovníkovi života a žen. Na německo-polském 
pomezí si můžeme udělat pěší výlet po přírodních zajímavostech zdejšího geoparku. 

Pondělí Senftenberg (Zly Komorow) a Senftenberské jezero. Město na řece Černý Halštrov se zachovalými 
hradbami, zámkem, renesanční pevností a muzeem, kdysi centrum hnědouhelné těžby. Ve městě je možné 
navštívit  zoopark, aquapark a mnoho dalších zajímavostí. Uděláme si zde okružní prohlídku. 
Senftenberger See je největší umělé jezero ve střední Evropě s komplexem ostrovů. Jezero vzniklo r. 1973 
zatopením povrchového dolu Niemtsch. Pláže kolem jezera dosahují délky až 7 km, je zde pěkně upravený 
přístav a zázemí pro návštěvníky. Vyhlídkové plavby po jezeře nabízí loď Santa Barbara. 

Úterý Drážďany, Tharandt, Radebeul. V Drážďanech (pův. Drežďany od praslovanského slova drezga: „les, 
houština“), historickém sídle saských knížat na obou březích Labe, navštívíme staré město s Rezidenčním 
zámkem, výstavními kostely, budovou Semperovy opery a barokním komplexem Zwinger. Podíváme se do 
Drážďanského vřesoviště, více než 6000 ha rozlehlého přírodního areálu na severovýchodě města, jímž 
protéká řeka Priessnitz. Přejedeme do městečka Tharandt, rodiště Emila Richarda Augusta von 
Oehlschlägel, kde nás bude zajímat starý hrad, zámek a Švýcarský dům. Duch Divokého západu na nás 
dýchne v Radebeulu, kde se nachází vila Shatterhand s muzeem spisovatele Karla Maye. 

Středa Cottbus (Chotěbuz) a jezera u Neuendorfu. Chotěbuz je druhé nejlidnatější město Braniborska a 
kulturní centrum dolnolužických Srbů. Nachází se zde také Srbské muzeum, které nabízí pohled na 
půldruhého tisíce slovanských dějin v oblasti dnešního Německa. V centru města, dosti zničeném za druhé 
světové války, se prolínají pozůstatky středověké i barokní zástavby s vilami Gründerzeit, panelovými 
domy ze socialistické éry i nejmodernější architekturou. Za městem, poblíž vesnice Neuendorf a města 
Peitz (Picnjo), se nachází soustava jezer rozdělených hrázemi. Po hrázích i okolo jezera vedou turistické 
stezky. V Neuendorfu je zajímavý kostel, v Peitzi zbytky opevnění s pevnostní věží a zámeček. Na jezerní 
krajinu lze pohlédnout z výšky vyhlídkové věže. 

Čtvrtek Na zpáteční cestě domů, pokud nebudeme spěchat, můžeme navštívit městečko Hohnstein 
(Honštejn) na německo-českých hranicích, kde se nachází stejnojmenný středověký hrad. Okolí městečka 

je protkáno turistickými stezkami vedoucími přírodou Saského Švýcarska.  

Ubytování Bydlet budeme v Boxbergu, místní části Reichwalde (Rychwałd). Boxberg byl založen 

Lužickými Srby ve 13. století. V blízkosti obce se nachází jezero Bärwalder See vzniklé zatopením 

hnědouhelného dolu; je největším jezerem Saska. Rekreační areál „Schullandheim Reichwalde“ nabízí 

ubytování s polopenzí ve vícelůžkových pokojích v budově, většinou s patrovými postelemi, společné 

sociální zařízení, jezero hned nadosah (www.schullandheimreichwalde.de). 

Kontakt na pořadatele: Hynek PEČINKA, tel. 602 431 149, hynek@pratele-prirody.cz 
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Platby a storno podmínky 

Po potvrzení vaší rezervace místa zaplaťte zálohu 2000 Kč a do 31. 5. 2020 doplaťte účastnický 

poplatek (ten činí celkem 4900 Kč pro člena + 200 Kč pro nečlena spolku), oboje na náš účet č. 

2400489043/2010 (Fio banka), var. symbol 200815. 

Storno podmínky: Při odhlášení 40 a méně dní před akcí činí stornopoplatek 60 % ceny akce, pokud účastník za 
sebe sám nesežene náhradníka. Záloha účastnického poplatku se vrací jen tehdy, pokud účastník za sebe 
sám sežene náhradníka. O případných odůvodněných výjimkách z těchto pravidel rozhodne na žádost účastníka 
vedoucí akce. 
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