
Olbersdorfské jezero je nejen obohacením krajiny v 
pøírodním parku “Žitavské hory”, nabízí zároveò pøíjemné využití 
volného èasu. 

Jako modelový pøíklad využití krajiny po tìžbì 
hnìdého uhlí byla v roce 1999 v Olbersdorfu uspoøádána 
Pøehlídka zahradnictví. I historická technika        byla využita 
pøi tvorbì rekreaèního areálu. Pøi našem dnešním výletì 
poznáme okolí jezera. Start je u nejoblíbenìjšího hotelu “Haus 
am See/ Dùm na jezeøe”.     První úsek naší cesty probíhá 
kolem Westpark-Center a rybníku Pethauer Teich, který je 
rájem pro rybáøe. Cesta volnoèasovým areálem podél Mandavy 
je lemována záhony kvìtin. Cestou se dostaneme až ke kempu 
“SeeCamping Zittauer Gebirge”, kde si mùžeme zasurfovat, 
vykoupat se, ale také si pùjèit kolo a vyjet na projížïku. V areálu 
se nachází také stylová restaurace “Captain Hook”, která nabízí 
speciality, ale i klidný odpoèinek.

Olbersdorfské jezero bylo zatopeno v letech 1996-
99, má plochu 60 ha, objem vody èiní 6 miliónù m3. Nejhlubší 
místo je hluboké 40 m. Pùjdeme smìrem k první malé 
vyvýšeninì, Olbersdorfské vyvýšeninì, kde pøijdeme na 
zpìvnìnou cestu, Zittauer Weg/ Žitavská cesta. Již ve 
støedovìku spojovala tato stará zámecká cesta obchodní stezku 
Alte Leipaer Straße/Stará Lipská silnice se Žitavou. Na místì, 
kde Grundbach/ Základní potok vytvoøil malé jezero 
Grundbachsee, vystoupáme vlevo na Grundbachhöhe/ 
Grundbachský pahorek (319 m) a vychutnáme si výhled na 
krajinu.

Pak vede cesta dolù do Olbersdorfu, který má asi 
6000 obyvatel. I když je Olbersdorf poprvé zmínìn již v roce 
1323, je jeho rozvoj úzce spjat s Oybinem, což dnes v dùsledku 
tìžby, dokládá jen málo zajímavostí. Proto stojí v obci dnes již 
jen 20 podstávkových domù. I centrum obce, stojící vedle 
zastávky úzkokolejky “Olbersdorf Oberdorf”, bylo novì 
zrekonstruováno. 

Dáváme pozor na zelené turistické znaèení a 
putujeme kolem novì postaveného kostela a zahrádek k horský 
høebínek na východní stranì obce. Zde nás èeká vynikající 
rozhled na sousední Jizerské hory. Je to Mittelstraße/ Støední 
cesta, která ve støedovìku spojovala na této stranì obce 
obchodní stezku Alte Leipaer Straße/ Stará Lipská silnice s 
Žitavou. Na kopci Butterhübel/ Máslový kopec, vysokém 330 
m se dostaneme do nejvyššího bodu dnešního výletu. 
Napoleonova lípa nám poskytne místo k odpoèinku. 

Ze starých šachet, cihelen èi silikátových pecí již moc 
neuvidíme, stojí zde jen bývalá restaurace. U lokality 
Niederviebig opustíme Mittelstraße/ Støední cesta a vrátíme se 
zpìt do obce. 

Zde se podíváme z Kirchbergaussicht/ Vyhlídka na 
Kostelní hoøe na krajinu, kde se více než 100 let tìžilo hnìdé 
uhlí. Je to i místo, kde stával kostel vysvìcený 15.10. 1883, 
který byl v roce 1984, vzhledem k zahájení tìžby hnìdého uhlí, 
postaven na jiném místì.
 Kostel pøipomíná jen špièka kostelní vìže.

Na tomto místì se nacházelo také centrum obce. 
P ù j d e m e  d á l e  p o  
severovýchodním bøehu 
podél obce kolem místa, 
kde byla v roce 1908 
tìžba hnìdého uh l í  
zahájena. Poslední úsek 
cesty vede pøibližnì po 
korunì valu, kde fungoval 
v  m i n u l o s t i  j e d i n ý  
dopravník uhlí, až k hotelu 
“Haus am See/ Dùm na 
jezeøe”.

       Olbersdorf, Hotel “Haus am See”      Westpark, Zittau      Captain Hook      
       Grundbachhöhe     Kirchberg       Niederviebig, Olbersdorf     , Zittau   hránice mìsta   a zpìt

INFORMACE:

Tourismuszentrum Zittau
Markt 1
02763 Zittau
Tel.: 0049(0)3583 / 752 200 

 info@zittauer-gebirge-tour.de

Informace 
o vlakovém a autobusovém
spojení Vám rádi poskytneme
v našich infocentrech.

LITERATURA:

Zittau mit Links
Ein Begleiter durch Stadt, Gebirge und 
Umgebung, 
Detlef Krell,
Neisse Verlag, Zittau 2000

MAPY:

“Zittauer Gebirge” (Nr. 39)
Wander- und Radwanderkarte mit 
Wintersportangaben, M 1:25 000,
SACHSEN KARTOGRAFIE, Dresden 

STRAVOVÁNÍ

Hotel  “Haus am See”,
Olbersdorf

Erlebnisrestaurant 
 “Captain Hook”, Olbersdorf

SeeCamping Zittauer Gebirge
Olbersdorf

Sport & Freizeit
Westpark-Center Zittau

: PARKOVIŠTÌ

Start a cíl
 je parkovištì u hotelu 
“Haus am See”,
Olbersdorf

:

 REKREAÈNÍ AREÁL OLBERSDORFSKÉ JEZERO
Výlet pro rodiny s dìtmi
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NATURPARK
ZITTAUER GEBIRGE
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Trat’ový úsek asi 11,5 km
km     popis úseku                                       oznaèení 

  0      Hotel “Haus am See”

2,0     Restaurant “Captain Hook”

4,5     Grundbachsee

5,0     Olbersdorf, Schafstall

7,0     Mittelstraße

9,5     Olbersdorf, Niederviebig

10,5   Kirchberg

11,5   Hotel “Haus am See”
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Hörnitz

 REKREAÈNÍ AREÁL OLBERSDORFSKÉ JEZERO
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