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Přírodovědná exkurze pro dospělé s názvem 
„Cyklovýlet – Berzdorfské jezero“ 

 
Termín:  
Neděle 4. 9. 2011 

 

 
Start: 
v 9.00 hod., z Horního náměstí v Hrádku nad Nisou, GPS 50°51'14.756"N, 14°50'36.393"E 
 
 
Předpokládaný návrat: 
Mezi 17. a 18. hod 

 

 
Trasa:   
Hrádek nad Nisou – Žitava – Hirschfelde – Marienthal – Ostritz – Leuba – Hegenwerder – Berzdorfské jezero a zpět  
 
 
Délka a náročnost:   
Cca 65 km tam i zpět, lehkým terénem podél toku Nisy bez kopců a stoupání. Terén vede po asfaltových a pískových 
cyklostezkách je tedy vhodnější trekové či horské kolo. Výlet vhodný pro středně trénované cyklisty. Trasu lze kdykoliv 
zkrátit a vrátit se individuálně zpět.  
 
 
S sebou:   
Cyklistickou přilbu, pláštěnku, náhradní duši nebo lepení, základní nářadí, fotoaparát, pití a jídlo na celý den (cestou 
možnost občerstvení – s sebou eura) popř. plavky.  
 
 
Kontakt: 
Organizátor - Společnost pro Lužické hory, http://www.spolecnostlh.cz/. 
Bližší informace a možnost přihlášení na exkurzi -  Ing. Tereza Holubcová 724 189 951, splh2@centrum.cz. 
V případě pošmourného počasí, prosím, kontaktujte výše uvedené telefonní číslo ohledně potvrzení konání cyklovýletu.  
 
 
Popis trasy: 
Spolu s vedoucím správy Chráněné krajinné oblasti Lužické hory Ing. Tomášem Bestou vyrazíme podél řeky Nisy krajem 
zvaným Trojzemí a projedeme okrajem města Žitavy směrem na Hirschfelde. Cestou mineme několik zastávek naučné 
stezky „Hornictví včera a dnes“, popisující důlní činnost a zpracování uhlí v minulosti a nyní se zaměřující na energetické 
využití. Pojedeme v těsné blízkosti polské elektrárny Turów, kterou si zde můžeme prohlédnout. V Hirschfelde můžeme 
pro změnu obdivovat krásné náměstí s podloubími, tvořenými domy s podstávkou. Odtud pojedeme nejkrásnější částí 
trasy, sevřeným údolím Nisy ke klášternímu komplexu St. Marienthal. Zde si prohlédneme původní vodní pilu, výrobu 
elektřiny pomocí vodní turbíny, klášterní vinici a ostatní budovy kláštěra. Můžeme také ochutnat místní klášterní pivo. 
Dále vyrazíme po cyklostezce přes Ostritz a Leubu do městečka Hagenwerder na břehu Berzdorfského jezera. Uvidíme 
zbytky po těžbě hnědého uhlí – obrovské rypadlo, budovu bývalé elektrárny, ale hlavně 960 ha velkou vodní plochu, 
která je bývalým, dnes již zatopeným dolem. V okolí se stále ještě rozvíjí turistická infrastruktura – pláže, cyklostezka 
podél jezera a další, i když pozůstatky minulosti jsou zde stále ještě patrné. 
Po prohlídce okolí a zaslouženém odpočinku, popřípadě osvěžení v jezeře se vydáme stejnou cestou nazpět. 
 
 
Plánek revitalizace Berzdorfského jezera: 
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Mapa trasy: 

 


