LABSKÁ STEZKA, SPREEWALD A LUŽICE NA KOLE
Naše cesta nás povede celým Německem, od Baltského moře až zpět k našim hranicím. Pojedeme
podél mořských pláží, podél Labe, mezi rybníky i lužními lesy, hlavními hanzovními městy a středisky
obchodu, městy na solné stezce i okrsky s lužickou tradicí. Navštívíme mnohé přírodní parky i
historická města, prohlédneme si památky dávné i nedávné minulosti včetně památníků rozdělení této
země. Ochutnáme množství cyklistických tras a cyklostezek, od Pobaltské cyklotrasy, přes Poutnickou
a především Labskou cyklostezku, která je hlavním úsekem našeho putování. Přesto ještě navštívíme
cyklostezku Okurkovou ve Sprévském lese a Stezku mezi městy v Horní Lužici.
Rozmanitost našeho putování a především Labská cyklostezka s vzrušující historií, poutavou
přírodou s jedinečnými výhledy a unikátním kulturním dědictvím bude nezapomenutelným zážitkem!
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.-2.den (25.7.-26.7.2018): Praha - Lübeck - Travemünde. Přes celé Německo na sever až k moři
do historického centra hanzovních měst Lübecku - města marcipánu. Jeho centrum zapsané
v UNESCO se rozkládá na ostrově uprostřed delty kanálů řeky Trávy u pobřeží. Prohlédneme si
obrovité gotické cihlové katedrály, starobylé hanzovní hrázděné domy, zachovalou čtvrť Koberg ze 13.
století, majestátní Holštýnskou bránu, která je zbytkem středověkého opevnění a jiné. Můžeme
navštívit muzeum marcipánu a mnoho dalších památek, například solné sklady, či rozložitou cihlovou
budovu radnice. Na kole se vypravíme podél pobřeží na severovýchod za romantikou přímořské
atmosféry přístavního městečka Travemünde na pobřeží Baltu, které je dnes významným rekreačním
a lázeňským městem. Jeho písčité pláže zpestřují známé barevné proutěné košíky. Nedaleko
najdeme také nejstarší maják v Německu a muzeum námořní dopravy.
3.den (27.7.2018): Lübeck - Pilgerroute - Hamburk. Autobusem k Labi do Neuendeich. Na kole po
přípojné větvi Svatojakubské poutnické cesty z Elmshorn do Hamburku, která se záhy připojuje
k Labské cyklostezce v úseku dolního Labe. Prohlédneme si německou bránu do světa - staré
hansovní město Hamburk s atmosférou jednoho z nejkrásnějších měst této země. Hamburk je jako
město velmi rozmanitý, ale všude krásný a pohostinný. Přístav s nákladními a výletními loděmi,
moderní budovy, Přístavní město či historická čtvrť Speicherstadt, která je čtvrtí cihlových budov a
ocelových mostů, protkanou sítí dopravních kanálů (nominována na zápis do UNESCO). Staré město
s bohatě zdobenou radnicí, dominantní barokní kostel sv. Michala, původní byty obchodníků, most
Trostbrücke, či budova hamburské burzy. V případě dostatku času také jezero Alster - ráj jachtařů a
vodních sportů, s možností okružní jízdy parníkem. Autobusem přesun na místo ubytování.
4. den (28.7.2018): Zollenspieker - Geesthacht - Lauenburg. Autobusem se přesuneme do
chráněné oblasti Zollenspieker, kde nám přívoz Zollenspieker - Hoopte nabízí možnost překročení
Labe. Podél parku větrných turbín s možností zajížďky k památníku koncentračního tábora
Neuengamme. Jeden z nejstarších obecních kostelů z cihel, kamení a dřeva najdeme u Altengamme.
Dále chráněnými oblastmi polabskými luk s pískem i dunami a kolem zdejší továrny na výrobu
střelného prachu až do historického města Geesthacht s muzeem Alfreda Nobela, kde vymyslel
dynamit. Město má jez s plavební komorou i staré město s hrázděnými domy. Dále na kole kolem
elektrárny Krümmel a lesní cyklostezkou v přírodní rezervaci Hohes Elbufer, kde břehy opravdu
stoupají vysoko nad řeku (výhledy) až do městečka loďařů Lauenburgu na staré solné cestě, kudy ve
středověku putovala sůl do Lübecku. V Lauenburgu najdeme mimo jiné nejstarší dochovanou plavební
komoru Evropy - Palmschleuse.
5.den (29.7.2018): Lauenburg - Bleckede - Darchau, Hitzacker. Na kole z Lauenburgu směrem na
Boizenburg - bývalé pohraniční město NDR s muzeem. Dále kolem pohraničních a vyhlídkových věží
biosférickou rezervací UNESCO. Neu Bleckede je jedním z význačných bodů železné opony. Z
Bleckede se zámkem dále po Labské cyklostezce jen minimálně obydleným územím s množstvím
fauny. Říční krajinou labské nivy do Darchau s věží a přívozem. Případně můžeme vpodvečer
navštívit i vinařské Hitzacker. Autobusem přesun na místo ubytování.
6. den (30.7.2018): Dömitz - Schnackenburg - Wittenberge. Autobusem do Dömitz nedaleko
německého trojmezí s impozantní pětiúhlou pevností z cihel a vodním příkopem, kotvištěm výletních
lodí a nedalekým torzem kovového železničního mostu na druhém břehu. Na kole z Mödlich s jeho
staletým dubem biosférickou rezervací Říční krajina Labe, kde ticho krajiny ruší jen množství ptactva.
Můžeme využít některou z vyhlídkových věží k jejich pozorování. Na kole do městečka Lenzen s
radnicí s věží a hradem, kde se nachází také množství hrázděných domů. Střední částí Labské

cyklostezky unikátním přírodním parkem meandrů Labe kolem přívozu v Schnackenburgu s muzeem
rozdělení země se strážními věžemi. Wahrenberg s největší čapí populací a jednou z nejkrásnějších
písečných pláží na Labi. Do Wittenberge s muzeem šicích strojů (Singer), se středověkou kamennou
bránou, radnicí i dominantou nejvyšší hodinové věže pevninské Evropy.
7.den (31.7.2018): Wittenberge - Rühstädt - Havelberg - Tangermünde. Na kole rozšířenou říční
krajinou údolí a biosférickou rezervací Středního Labe kolem vyhlídky do korun stromů v Hinzdorf do
„Vesnice čápů“ Rühstädt se zámeckým parkem. Pokud již bude cesta otevřena, je možné jet dalších
10 kilometrů po ostrově mezi řekami Labem a Havolou (jinak podél Labe). Kolem bobřích staveb a
soutoku řek Labe a Havoly přijedeme do historického hansovního města Havelbergu se starobylým
centrem na ostrově a románskou katedrálou. Dále pak pokračujeme na kole podél Labe až do Sandau
s rozložitým kostelem s červených cihel. Přívozem přejedeme do městečka Büttnershof. Odsud nás
převeze autobus na prohlídku sídelního města císaře Karla IV. - Tangermünde. Hansovní město
červených a hrázděných domů se zachovalým opevněním a středověkými branami, s dechberoucí
katedrálou a hradem, kde Karel IV. strávil více času než třeba na Karlštejně. Navečer přesun
autobusem na ubytování.
8.den (1.8.2018): Hohenwearthe, Magdeburg. Autobusem podél Labe a z Rogätz s 900let starou
kamennou věží na kole kolem "mimoúrovňového křížení dvou řek" na prohlídku jednoho z nejstarších
měst Německa Magdeburgu. Prohlídka města - gotický císařský dóm a románský klášter, socha
Magdeburský jezdec před radnicí na Starém náměstí, "Zelená citadela" architekta Hundertwassera.
Vpodvečer přesun autobusem na místo ubytování v oblasti Spreewald.
9.den (2.8.2018): Spreewald - jižní okruh oblastí Oberspreewald. Na kole z Lübben do
Oberspreewaldu a podél lánů okurkových polí směrem k srdci oblasti. Navštívíme město Lübbenau a
jeho historické jádro, barokní kostel i klasicistní zámek s nádherným rozsáhlým parkem. Pokračujeme
po Okurkové cyklostezce kolem malého skanzenu v Lehde, jehož dřevěnice a roubenky s rákosovými
střechami nám připomenou historii této lužickosrbské oblasti. Za pozornost stojí také obnovené
kruhové slovanské hradiště - hrad Raddusch. Další zastávkou jsou termální lázně Burg s možnostmi
projížďky na pramicích. Dřevěné domky, mlýn, kreativní objekt Weidenburg či Bismarkova věž s
vyhlídkou. Etapu zakončíme ve Straupitz s větrným mlýnem holandského typu, kde se dodnes lisuje
lněný olej. Autobusem zpět na ubytování.
10.den (3.8.2018): Spreewald - severní okruh oblastí Unterspreewald. Velice rozmanitou krajinou
Sprévského lesa, kde jako pozůstatek doby ledové vznikla bažinatá krajina s množstvím říček a
kanálů a kde se vyskytuje velké bohatství ptačích druhů. Celá oblast je biosférickou rezervací
UNESCO. Na kole vyrazíme z „brány Spreewaldu“ - historického města Lübben s kostelem z 15.
století a vodním zámkem na sever Okurkovou cyklostezkou. Bez výrazných převýšení si můžeme užít
pohodovou cestu podél vodních toků a polí se zeleninou a okurkami přes Krausnick a kolem vodních
ploch do Schlepzig s roubenými domy, kostelíkem a přístavem. Variantně může celá skupina zvolit
návštěvu nejoblíbenějšího německého mega-aquaparku Tropical Islands.
11.-12.den (4.-5.8.2018): Horní Lužice. Budyšín - Praha. Autobusem do rybničné oblasti nad
Kamencem. Po cyklostezce "Krabat" do města Kamenz - rodiště spisovatele a filozofa Lessinga.
Celému městu dominuje kostel Panny Marie. Za prohlídku stojí centrum města s radnicí a kašnou s
českým lvem, měšťanské domy, či bašta jako jeden ze zbytků opevnění. Na kole se dále vydáme mezi
městy historického spolku Lužického šestiměstí na dávné významné obchodní cestě zpět do
Budyšína. Při jízdě po Stezce mezi saskými městy mineme barokní kostelík v Nebelschütz a barokní
cisterciácký klášter St. Marienstern v Panschwitz-Kuckau. Poslední den si můžeme zvolit jako
odpočinkový, nebo si prohlédneme na kole centrum Horní Lužice - tisíciletého města Budyšína s jeho
mnoha věžemi, hradbami i historickým centrem města s jeho středověkými uličkami. Možnosti
vyhlídek z věží, unikátní vodárenská věž či muzeum hořčice a srbské speciality. Před polednem
autobusem zpět domů.

