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Každá procházka je 
cestou v čase 
Görlitz je pro mnohé nejen nejhezčím městem Německa, ale i 

urbanistickým uměleckým dílem evropského formátu.

Památkově chráněná zóna nabízí bohatou historii a nablýskanou 

současnost. Görlitz bylo po dlouhou dobu jedním z nejzámožně-

jších měst regionu, hospodářsky vzkvétající a politicky silné. Se 

100 000 obyvateli předčilo město na Nise svého času velikostí 

dokonce i dnešní saskou metropoli Drážďany.

Za svůj rozmach v raném novověku město vděčilo obchodu s plát-

nem a barvířským borytem. Díky své výhodné poloze na Nise a 

stezce Via Regia, vedoucí z Kyjeva až do Santiaga de Compostela, 

se Görlitz stalo významným centrem obchodu, kultury, architek-

tury a řemesel. Obchodní stezka zajišťovala čilé kontakty města 

se vzdálenými regiony Evropy. V 16. století se proslavil zdejší 

rodák, křesťanský mystik Jacob Böhme. Pracoval jako obyčejný 

švec a kromě svého řemesla rozvíjel své teorie o „Jednotě člověka 

a přírody“, které došly uznání široko daleko.

V 19. století zažilo město nový mohutný rozmach. V důsledku 

industrializace, stavby železnice a divadla se z poklidného Gör-

litz stává bohaté město plné kultury a nových myšlenek. Kolem 

roku 1850 byly strženy středověké hradby, aby se město mohlo 

rozrůstat nad rámec historického centra. V duchu Gründerského 

období tu vznikaly továrny, banky, akciové společnosti, vzkvétal 

obchod a vývoz. Stavěly se celé nové čtvrti a za několik málo des-

etiletí narostl počet obyvatel až na 85 000. Na začátku 20. století 

tak Görlitz byl bohatým a skvostným centrem pruské Horní Lužice 

a po Vratislavi druhým největším městem Dolního Slezska. Na 

východním okraji Německa se Görlitz ocitnul na konci 2. světové 

války, kdy se Nisa stala státní hranicí. Tato řeka nyní rozdělila i 

samotné město: na východě leží Zgorzelec, na západě Görlitz.      

Až do převratu v roce 1989 byly historické stavby ponechávány 

rozpadu. Sjednocení Německa přineslo zvláště pro staré město 

požehnání. Přispěl k tomu i anonymní dárce, který od roku 1995 

do roku 2016 věnoval ročně „milion pro staré město“ (dnes cca. 511 000 

EUR), aby se město mohlo zaskvět opět v plné kráse. Se svými 

více než 4 000 památkami z období gotiky, renezance, baroka a 

Gründerského období je dnes město nádhernější, než kdy bylo.

Od rozšíření EU v roce 2004 nabývá evropské město stále více na 

významu jako místo setkávání východu a západu. Německo-polské 

město se prezentuje jako živé centrum s bohatou kulturní nabíd-

kou. Jako Görliwood město poskytuje pravidelně národním i me-

zinárodním filmovým produkcím autentické a rozmanité kulisy a 

dokáže nadchnout filmaře i herce svou srdečnou pohostinností. 

Vítáme Vás v Görlitz!



    1071        První písemná zmínka

    1303        Udělení městských práv

    1346        Založení Svazu šestiměstí společně s Budyšínem,   

       Kamenzem, Lubaní, Löbau a Žitavou 

    1547        Ztráta všech celních a cestářských privilegií 

       jako trest za stavovský odboj v Horní Lužici 

1525, 1691, 1717        Zničující požáry města

    1815        Po vídeňském kongresu začlenění města do 

       pruské provincie Slezsko 

    1847        Zahájení nové epochy rozvoje města starostou 

       Demianim, stržení městských hradeb, 

       napojení na železniční síť   

    1849        Počátky vagonky v Görlitz – C. Lüders

    1871        Se vznikem říše rozmach a proměna města v 

       Gründerském období 

    1945        Rozdělení města na polský Zgorzelec a německý Görlitz

    1989        Od převratu rekonstrukce velké části města

    1992        Založení Vysoké školy Zittau/Görlitz

    1998        Proklamace Evropského města Görlitz/Zgorzelec

    2003        První hollywoodská filmová produkce v Görlitz

    2007        Přistoupení Polska k Schengenské dohodě, 

       zrušení hraničních kontrol

    2016        Připsání poslední částky z „milionu pro staré město“,   

       který daroval anonymní dárce na opravu 

       historických budov 

       2018        Slavnostní jubileum 20 let Evropského města 

       Görlitz-Zgorzelec 

Bohatá 
historie 
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Shromážděné poklady
SLEZSKÉ MUZEUM GÖRLITZ
• Brüderstraße 8,  tel. +49 3581 87 91 0

• www.schlesisches-museum.de 

• Otevřeno: út až ne 10.00 až 17.00 h

 pondělí 10.00 h prohlídka pro veřejnost

 900 let slezské historie, stará umělecká řemesla, cenná renezanční 

architektura a moderní design expozice – to je  Slezské muzeum v Gör-

litz. Důležitým záměrem muzea je vést dialog o minulosti a budoucnosti 

Slezska.  

SENCKENBERGOVO PŘÍRODOVĚDNÉ MUZEUM GÖRLITZ
• Am Museum 1, tel. +49 3581 47 60 51 00

• www.naturkundemuseum-goerlitz.de 

• Otevřeno: út - pá 10.00 až 17.00 h, so/ne 10.00 až 18.00 h 

 Přírodně upravené diorámy představují rozmanité a krásné biotopy 

Horní Lužice. Návštěvníci tu zažijí přírodu tváří v tvář vlkům a dalším 

obyvatelům tohoto regionu. Další atrakcí je vivarium, expozice deštného 

pralesa a savany a sloup přibližující, jako průřez ve třicetinásobném 

zvětšení,  život v půdě. 
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KULTURNĚHISTORICKÉ MUZEUM | www.museum-goerlitz.de

 Bašta Kaisertrutz | Platz des 17. Juni 1 | tel. +49 3581 67 14 20  

• Otevřeno: út - ne 10.00 až 16.00 h (v sezoně déle)

Návštěvníci se vydají na cestu časem přes 14000 let kulturní historie města 

a regionu. Galerie moderny představuje na 200 děl výtvarného a užitého 

umění 20. a 21. století.

 Barokní dům  | Neißstraße 30 | tel. +49 3581 67 14 10

• Otevřeno: út - ne 10.00 až 16.00 h (v sezoně déle)

Expozice prezentují měšťanskou kulturu baroka a umění a vědu na přelomu 

18. a 19. století.

 Hornolužická knihovna věd | nad barokním domem 

Neißstraße 30 | tel. +49 3581 67 13 50

• Otevřeno: út - ne 10.00 až 16.00 h (v sezoně déle)

Obdivuhodná knihovna s historickými regály je největší aktivní knihovnou 

města se 140 000 historických a vlastivědných svazků, m. j. světově nejroz-

sáhlejší sbírkou spisů zhořeleckého křesťanského mystika Jacoba Böhme. 

 Reichenbašská věž | Platz des 17. Juni 4

• Otevřeno: út - ne 10.00 až 17.00 h (od dubna do října)

Věž je součástí starého městkého opevnění a slouží dnes jako vyhlíd-

ková věž.

 Mikulášská věž | Nikolaigraben/Nikolaistraße

• Otevřeno: od dubna do prosince, každou 2. a 4. sobotu v měsíci ve 

14:00, 15:00 a 16:00 h

Věž je součástí starého městského opevnění a slouží dnes jako vyhlídková 

věž a výstavní prostor.

MUZEUM FOTOGRAFIE
• Löbauer Straße 7 | tel. + 49 3581 87 87 61

• www.fotomuseum-goerlitz.de 

• Otevřeno: út - ne 12.00 až 16.00 h

 Regionální fototechnické a optické odvětví patřilo svého času k nejvýz-

namnějším v Německu. Expozici techniky doplňují přechodné výstavy.  

 

MUZEUM HRAČEK 

• Rothenburger Straße 7 | tel. +49 3581 40 58 70

• www.spielzeugmuseum-goerlitz.de

• Otevřeno: st - pá 10.00 až 13.00 h, 14.00-16.00 h

          so/ne 14.00 až 17.00 h

 Sandmann a jeho kamarádi, autíčka, dřevěné a plechové hračky zvou k 

návštěvě. Specialitou je dílnička výrobce hraček a pouze čtyři metry čtve-

reční velká miniaturní krajina pod sklem.
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Mezi Slunečními varhana-
mi a Svatým hrobem 
SVATÝ HROB
•        Heilige-Grab-Straße 79, www.evkulturstiftunggr.de 

•        Otevřeno: po - so 10.00 až 16.00 h

         ne a svátky 11.00 až 16.00 h (v sezoně déle)

 Svatý hrob je součástí středověkého areálu, k němuž patří rovněž kostel 

Sv. Petra a Pavla a křížová cesta. Celý areál je napodobeninou nejdůležitěj-

ších částí velkého kostela Sv. Hrobu v Jeruzalémě. Syn zhořeleckého obchod-

níka věnoval městu tuto kopii po své pouti do Jeruzaléma. Byla vysvěcena v 

roce 1504 a v průběhu staletí nebyla ani zničena, ani přestavována.  

MIKULÁŠSKÝ HŘBITOV
•        Otevřeno: 06.30 až 18.00 h (v sezoně déle)

 Mikulášský hřbitov je nejstarším hřbitovem města. Byl využíván až do 

poloviny 19. století. Najdeme tu více než 600 většinou barokních náhrobků 

a 16 hrobek, mnohé z nich jsou mimořádné kvality. Pod starými stromy se 

nachází nejeden hrob známé osobnosti, např. křeťanského mystika Jacoba 

Böhme.  

 

CHRÁM SV. PETRA
• Bei der Peterskirche 9, tel.  +49 3581 42 87 010 nebo 42 87 012

• www.sonnenorgel.de

• Otevřeno: po - so 10.00 až 16.00 h (v sezoně déle)

 ne/svátky 11.45 až 16.00 h (v sezoně déle)

• Varhany o dvanácté: ne 12.00 h, od dubna do října út, čt, ne, svátky 12.00 h

 Pozdně gotický, pětilodní halový kostel, postavený v letech 1425 až 

1497, je největším svého druhu v Sasku a je výraznou dominantou města 

Görlitz. Za zmínku stojí zejména „Sluneční varhany“ věhlasného italského 

stavitele varhan Eugenia Casparini (1997 – 2006 postaveny nově firmou 

Mathis Orgelbau AG). Varhany se pravidelně prezentují a hrají během 

„Varhan o dvanácté“. 

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
•      Klosterplatz 21, tel.  +49 3581 42 87 010 nebo 42 87 012

 Bývalý klášterní kostel františkánského kláštera byl postaven v letech 

1234 až 1245 na dnešním Horním náměstí (Obermarkt). Dnes okouzlí 

návštěvníka bohatou výzdobou z nejrůznějších období a sakrálními umě- 

leckými předměty. Do budoucna by měla být jedna část kostela zrekonstruo-

vána a využívána jako muzeum.

SYNAGOGA 
•        Otto-Müller-Straße 3, www.synagoge-goerlitz.de

• Otevřeno: ne 11.00 až 13.00 h (od Velikonoc do října)

 Boží stánek vysvěcený v roce 1911 vyprojektovali architekti William Los-

sow a Max Hans Kühne pro tehdy rychle rostoucí židovskou obec. Během 

Křišťálové noci v roce 1938 nebyla jako jediná v Sasku zničena a představuje 

dnes památku národního významu. Od roku 1991 se opravuje a bude znovu 

otevřena pravděpodobně v roce 2020 jako kulturní fórum.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
•        Biesnitzer Straße, tel. +49 3581 401012

• Otevřeno: pá 7.00 až 14.00 h, ne - čt 7.00 až 18.00 h

 Plocha byla získána v roce 1849 od židovské obce. V roce 1852 se zde 

uskutečnil první pohřeb a hřbitov je využíván až dodnes.



Zážitky 
pro celou rodinu
ZOO OCHRANY PŘÍRODY GÖRLITZ-ZGORZELEC
• Zittauer Straße 43 | tel. +49 3581 66 93 000 | www.zoo-goerlitz.de 

• Otevřeno: 9.00 až 16.00 h (v sezoně déle)

 Přírodně upravené, přístupné výběhy na pouhých 5 ha nadchnou malé i 

velké. Atrakcí je tibetská vesnička, stodola pro objevitele, hřiště s domácí-

mi zvířaty nebo lužický selský dvůr. 

ZHOŘELECKÁ HISTORICKÁ PARKOVÁ ŽELEZNICE
• An der Landskronbrauerei 118 | tel. +49 3581 407090 

• www.goerlitzerparkeisenbahn.de

• jezdí od dubna do října

 Historická železnice jezdí v parku vedle pivovaru Landskron již více 

než 40 let. Po okružní jízdě se můžete vyřádit v lesním lanovém centru 

a sjet si po obrovském tobogánu ve tvaru hlemýždě. 
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KINDER-SPIEL-LAND
• Geschwister-Scholl-Str. 15, tel. +49 3581 750 1030

• www.kinder-spiel-land.de

• Otevřeno: denně 14.00 až 19.00 h

 Herní svět pod střechou slibuje v každé roční době napínavá dob-

rodružství na trampolínách, lezeckých prvcích, motokárách a dalších 

atrakcích.  

HŘIŠTĚ

 Görlitz má mnoho krásných a dobře vybavených hřišť pro malé i velké 

dobrodruhy. Při procházkách starým městem nabízejí např. hřiště v 

městském parku nebo na nábřeží vítané přestávky pro hraní.

LANDESKRONE 
 Čedičový kužel je zdálky viditelným symbolem města. Prý se tu skrývá 

dokonce i poklad. Přírodní rezervace je dnes krásnou oblastí pro pěší 

výlety, a to uprostřed města.

VOLNOČASOVÝ PARK KULTURINSEL EINSIEDEL
• 02829 Neißeaue/Zentendorf | tel. +49 35891 49 11 3

• www.kulturinsel.com 

• Otevřeno: od března do října denně od 10 h

 Fantazijní dobrodružný krajinný park zve k objevování, vyzkoušení a 

údivu: kouzelný zámek, sýrová hora nebo více než 500 m podzemních 

tajných chodeb – to jsou jen některé z jeho pokladů. 

 

NEISSE-TOURS
• Tormersdorfer Allee 1, 02929 Rothenburg | tel. +49 700 01 81 88 88

• www.neiße-tours.de 

 Sjíždění Nisy je příslibem dobrodružství a zážitků z přírody. Indivi-

duální výpravy na klidných úsecích nebo přejemi – na této hraniční řece 

je všechno možné.
  Další dobrodružství pro rodiny najdete na www.go-

erlitz.de nebo v tipech pro volný čas v Horní Lužici 

www.freizeitknueller.de 



Kulturní vyžití 
po celý rok 
GERHART-HAUPTMANN-THEATER GÖRLITZ-ZITTAU 
• Demianiplatz 2 | tel. +49 3581 47 47 47

• www.g-h-t.de

 Divadlo nabízí širokou škálu kulturních programů v oblasti hudeb-

ního divadla, činohry, koncertů a tance. V krásné zhořelecké budově 

divadla – „Malé Semperově opeře“ – sídlí hudební divadlo nabízející 

operu, operetu i muzikál, taneční soubor a jediný orchestr tohoto kul-

turního prostoru, Nová lužická filharmonie.

LITERATURHAUS ALTE SYNAGOGE
• Langenstraße 24 | tel. +49 163 6351660

• www.literaturhaus-goerlitz.de

 Nedávno opravená budova byla 57 let svatostánkem (do roku 1911). 

Dnes je místem setkávání všech příznivců kultury a literatury. Konají se 

tu čtení, přednášky, diskuzní večery a je tu knihovna s knihami židovských 

a zhořeleckých autorů. V prostorách se pořádají i komorní koncerty Nové 

lužické filharmonie.    

KULTURBRAUEREI
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18 Ê N Á K U P Y  A  R E S TAU R A C E 

Vás na Vaší osobní 
cestě po architektuře 

z různých staletí! 

Vítáme

)

Být hostem 
v památkách
NÁKUPY
Za nákupy se můžete vydat uličkami starého města s jeho malými butiky 

a obchůdky s uměleckými řemesly a starožitnostmi přes Horní náměstí 

(Obermarkt) a ulici Steinstraße na náměstí Demianiplatz. Tady tluče 

obchodní srdce Görlitz. Navazující majestátní Poštovní náměstí (Post-

platz), živá Berlínská ulice (Berliner Straße) a alternativní Jakubská ul-

ice (Jakobstraße) zvou k objevování a nakupování.  Birkenstock Factory 

Outlet se nachází přímo v místě výroby na ulici Gewerbering.

KULTURNÍ PIVOVAR
• An der Landskronbrauerei 116 | tel. +49 3581 4650

• www.landskron.de/kulturbrauerei 

 Jedna z nejstarších průmyslových památek v provozu nabízí kromě piv 

značky Landskron bohatý program akcí. Ať už je to koncert, komediální 

šou, motoparty, muzikál nebo veletrh – v památkově chráněných halách 

je každá akce mimořádným zážitkem.

CHLADÍRNA
• Am Bahnhof Weinhübel 2 | tel. +49 3581 42 99 26

• www.kuehlhaus-goerlitz.de

 Ve starém průmyslovém areálu vznikl a stále vzniká alternativní 

volnočasový a kulturní prostor, kde se konají koncerty, projekce filmů, 

trhy a workshopy.

GALERIE BRÜDERSTRASSE
• Brüderstraße 9 | tel. +49 3581 67 24 20

• Geöffnet: Mo bis Fr 11.00 bis 18.00 Uhr, Sa 13.00 bis 18.00 Uhr

 Na střídajících se výstavách galerie prezentuje současné výtvarné 

umění z regionu a světa, malířství, grafiku, fotografie, video, instalace a 

plastiky.  

Kina ve filmovém 
městě Görlitz
FILMPALAST GÖRLITZ
• Jakobstraße 16 | tel. +49 3581 40 52 88

• www.goerlitz.filmpalast-kino.de

CAMILLO
• Handwerk 13 | tel. +49 3581 66 19 20 | www.camillokino.de

OFFKINO KLAPPE DIE ZWEITE
• Nonnenstraße 18/19 | tel. +49 3581 66 71 10

• www.klappe-die-zweite.com

KINO ZGORZELEC
• Armii Krajowej 52a, 59-900 Zgorzelec/PL | tel. +48 75 671 14 10

• https://multikino.pl/kino/zgorzelec

O B J E V N Á  C E S TA



Objevte Görlitz

Turistické informace Görlitz: Obermarkt 32

Dolní náměstí (Untermarkt) s radnicí: typické zhořelecké 
halové domy a šeptací oblouk 

Schönhof: nejstarší měšťanský dům německé renezance, ha-
lový dům a sídlo Slezského muzea Görlitz

Barokní dům, Neißstraße 30: součást Kulturněhistorického 
muzea, historický knihovní sál Hornolužické společnosti věd 

Biblický dům: fasáda s výjevy ze Starého a Nového zákona 

Ochsenzwinger: půvabné zahrady na starých hradbách  

Staroměstský most: lávka pro pěší spojující Görlitz a Zgorze-
lec z roku 2004

Mlýn se třemi koly s nástěnným obrazem Evropy

Dům Jacoba Böhme: bydliště známého zhořeleckého ševce 
a křesťanského mystika (1575–1624)

Barvířský dům: nejstarší zhořelecká světská budova a dřívější 
sklad borytu barvířského, modrého barviva na plátna 

Chrám sv. Petra a Pavla (Svatopetrský chrám): pětilodní 
halový kostel, Sluneční varhany od Eugenia Casparini

Mikulášská věž: součást někdejšího zhořeleckého městského 
opevnění a až do roku 1904 obývaná věžníkem 

Židovská lázeň: historická rituální lázeň (mikve) ve sklepení 
restaurace Destille

Mikulášské předměstí: nejstarší osídlená plocha, pozdější 
předměstí řemeslníků

Mikulášský kostel a hřbitov

Svatý hrob se zahradou na hoře Olivetské: založen 1504, od 
té doby nebyl ani poničen, ani přestavován a dnes je téměř 
orinigálnější než originál

Ulička zrádců: připomíná nevydařený záměr zhořeleckých 
pláteníků v roce 1527 sesadit městskou radu 

Kostel nejsvětější Trojice: klášterní kostel františkánů (1234 
– 1245). Zařízení hlavního prostoru patří k nejcennějším 
zhořeleckým církevním a uměleckým pokladům. 

Reichenbašská věž: až do roku 1904 obývaná obranná věž města 

Bašta Kaisertrutz („Císařův vzdor“): součást západního 
opevnění dnes patří Kulturněhistorickému muzeu

Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau: Divadlo Ger-
harta Hauptmanna Görlitz-Zittau: díky svému honosnému 
interiéru nazývané též „Malá Semperova opera“ 

Frauenturm (Věž Panny Marie) nazývaná též „Tlustá věž“
Secesní obchodní dům: místo natáčení hollywoodského filmu 
„Hotel Budapešť“, plánováno znovuotevření 

Kostel Panny Marie (Frauenkirche)

Náměstí Demianiplatz: brána do čtvrti z Gründerského období

Náměstí Postplatz s uměleckou kašnou „Muschelminna“

Ulice Berliner Straße: městský bulvár se secesní 
Štrasburskou pasáží 

Nádražní budova

Lutherův kostel

Náměstí Wilhelmsplatz

Bývalá synagoga: vysvěcena v roce 1911, znovuotevření jako 
kulturní fórum plánováno

Městský park: krajinný park se starými stromy, velkými za-
travněnými plochami a růžovou zahradou

Poledníkový kámen: značí 15. stupeň severní délky, podle 
nějž se určuje středoevropský čas 

Městská hala: secesní stavba pro Slezské hudební slavnosti 
(otevřena v roce 1910), v současné době mimo provoz 

Vysoká škola Zittau/Görlitz: kampus

Dom Kultury: městský kulturní dům ve Zgorzelci

Landskron BRAU-MANUFAKTUR (pivovar): patří k nejstarším 
průmyslovým památkám Německa, které jsou stále v provozu, 
KULTurBRAUEREI - místo pořádání akcí 

Zoo ochrany přírody Görlitz-Zgorzelec

Berzdorfské jezero: 960 ha, koupání, cyklistika, procházky  
a relaxace  
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RESTAURACE 
Kulinářské požitky se v Görlitz téměř vždy pojí s vychutnáním si neopa-

kovatelné atmosféry podniku. Autenticky zařízené restaurace na starém 

městě prezentují své dobroty rády s nádechem romantiky. Často mívají i 

zadní dvory, kde se skrývají tradičně zařízené pivní zahrádky. Bezpochy-

by nejznámějším zhořeleckým pokrmem je slezská nebeská říše. Ale již 

dávno se nabídka jídelních lístků neomezuje jen na slezskou a českou 

tradiční kuchyni. Řada mladých, ambiciózních kuchařů dokáže překvapit 

nejvybranější gurmánskou kuchyní a originálními variacemi známých 

pokrmů. Také vegetariáni a vegani najdou ve zhořeleckých restauracích 

stále pestřejší nabídku.  

CHUŤ BEZ HRANIC
Gurmáni by si neměli nechat ujít příležitost okusit v jednom městě ku-

chyň dvou národů. V mnoha hostincích a restauracích ve Zgorzelci – něk-

teré z nich se nacházejí přímo na břehu Nisy – dostanete polské speciali-

ty, jako je boršč nebo pirohy se špekem, ale i vynikající pizzu. Rozhodně 

byste měli jednou ochutnat polský národní pokrm bigos, hustou polévku 

s kysaným zelím, bílým zelím, houbami a různými druhy masa a uzenin.  

PIVOVAR LANDSKRON BRAU-MANUFAKTUR GÖRLITZ
• An der Landskronbrauerei 116 | tel. +49 3581 46 52 18

• www.landskron.de/besuch 

  Od roku 1869 se zde za památkově chráněnými zdmi z pálených cihel 

vaří pivo podle tradičních řemeslých postupů a s otevřeným, manuálně 

řízeným kvašením. Do várečného umění zasvětí návštěvníky různé pro-

hlídky zakončené vydatnou ochutnávkou. 



Zhořelecké 
šumění vln
 Jen pár minut od honosných staveb historického centra Görlitz se před 

Vámi otevírá přírodní ráj. Berzdorfské jezero nadchne 960 ha třpytivé 

vodní plochy, písečnými plážemi a pohledem na sytou zeleň 420 m vysokého 

kopce Landeskrone, který je domácí horou Zhořelce. Tady mohou vypnout a 

odpočinout si dovolenkáři i místní. 

Rodiny a volnočasoví návštěvníci s nejrůznějšími zájmy si tu přijdou na své: 

16 km dlouhá, z větší části asfaltovaná okružní cesta vede podél pláží, hřišť 

a přírodní rezervací. Na břehu a v bezprostředním okolí si cyklisté, bruslaři 

a turisté užívají v každou roční dobu přírodu a krásné výhledy. Příznivci vo-

dních sportů, jako je surfování, jachting nebo paddleboarding, se mohou na 

Berzdorfském jezeře vyřádit do sytosti. Ale dá se tu samozřejmě jednoduše 

i jen koupat. Tento ráj pro milovníky vody vznikal v posledním desetiletí 

rekultivací krajiny po povrchové těžbě uhlí.   

Aktivní hosté si přijdou na své nejen u jezera. Cyklisté si mohou vybrat z 

mnoha cyklostezek, ale tou nejhezčí je jistě Odra-Nisa. Na 630 km vede od 

pramenů Nisy v Nové Vsi až do Ahlbecku na ostrově Usedom v Baltském moři. 

Görlitz patří na této stezce k nejnavštěvovanějším místům.

Nisa, hraniční řeka mezi Polskem a Německem, je také magnetem pro vodáky. 

Od dubna do října je možné si na různých místech na řece denně zapůjčit 

rafty, kanoe nebo pramice na objevné výpravy po řece.

  Další informace: www.mesto-goerlitz.cz
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Evropské setkání 
v sesterském městě
Všichni turisté v Görlitz by si měli na svůj program zařadit procházku 

do Zgorzelce. Menší část města, ležící na východním břehu Nisy, patří 

od roku 1945 k Polsku. Nikdo by si neměl nechat ujít příležitost navštívit 

během jedné procházky dvě země. 

TOURIST-INFORMATION | www.zgorzelec.eu

• Ulica Daszyńskiego 12, Zgorzelec/PL , tel. +48 75 603 250 093

• Otevřeno: po - pá 11.00 až 18.00 h, so/ne 11.00 až 19.00 h

  

DŮM JAKOBA BÖHME | www.muzeumluzyckie.pl

• Ulica Daszyńskiego12, Zgorzelec/PL, Tel. +48 75 648 24 24

• Otevřeno: po - pá 11.00 až 18.00 h, so/ne 11.00 až 19.00 h 

 Známý švec a křesťanský mystik Jacob Böhme bydlel jedenáct let v tomto 

domě (1599-1610). Stálá expozice tu dnes připomíná jeho život a tvorbu. 

Zároveň se zde nacházejí turistické informace města.
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DOM KULTURY | www.mdk.zgorzelec.eu

• Ulica Parkowa 1, Zgorzelec/PL, tel. +48 75 775 24 15

• Otevřeno: po - pá 14.00 až 20.00 h, so/ne 12.00 až 20.00 h

 Někdejší Hornolužická síň slávy byla postavena v letech 1898-1902 jako 

monumentální symbol sjednocení Německa a Horní Lužice. V minulosti se 

zde nacházelo Muzeum císaře Bedřicha s mnoha sbírkami. Po 2. světové 

válce bylo muzeum zrušeno. Od roku 1948 slouží budova jako kulturní dům.

PAMÁTNÍK STALAG VIII A
• www.fundacjacentrum.eu

• Koźlice 1, Zgorzelec/PL, tel. +48 75 640 86 12

• Otevřeno: po - pá 10.00 až 16.00 h

 Na jihovýchodním okraji města Zgorzelec leží bývalý zajatecký tábor 

Stalag VIII A. V letech 1939-1945 tu bylo registrováno 120 000 vězňů, 

mezi nimi i francouzký skladatel Olivier Messiaen. Během svého pobytu 

ve vězení složil své mistrovské dílo “Kvartet pro konec věku” a uvedl 

ho poprvé 15. ledna 1941 v táboře. Dnes připomíná Evropské centrum 

vzdělávání a kultury historii tábora a pořádá m. j. koncerty v Meeting-

pointu Music Messian.

LUŽICKÉ MUZEUM  | www.muzeumluzyckie.pl

• Ulica Daszyńskiego 15, Zgorzelec/PL, tel. +48 75 648 24 24

• Otevřeno: po, út, čt, pá 8.00 až 16.00 h, st 10.00 až 18.00 h

 Muzeum se věnuje východní Horní Lužici se zaměřením na Zgorzelec 

a okolí. Najdeme tu m. j. „lužickou světničku“ s předměty každodenního 

života v 18. a 19. století. 

SOUBOR BUDOV MLÝNA U STAROMĚSTSKÉ LÁVKY

• Ulica Wrocławska 1. Zgorzelec/PL

 Již od počátků města zde stával mlýn, kterému se říkalo mlýn U tří 

kol nebo Nemocniční mlýn. Velký špýchar postavený v roce 1938 zaujme 

především velkoplošným reliéfem „WAZE“, který vytvořili umělci Vahan 

Bego a Michał Bulak jako umělecké ztvárnění spojené Evropy v roce 

1998. Na německé straně se nachází mlýn U čtyř kol (Vierradenmühle).



Krajina na 
světové úrovni
Okolí města na Nise – Horní Lužice – ukrývá mnohé skvosty a unikáty. 

Asi 40 km jižně se rozkládá nejmenší německé středohoří, Žitavské 

hory, ráj pro pěší výlety se zajímavými skalními útvary. Na hoře Oybin se 

nachází stejnojmenný hrad, který nechal ve 14. století vystavět císař 

Karel IV. jako své sídlo pro stáří. Pro tuto krajinu jsou typické podstávkové 

domy. Jedná se o zčásti velmi staré roubené domy s hrázděnými patry.  

Západně od Görlitz se vyplatí především návštěva více než tisíciletého 

města Budyšína s hradem Ortenburg. Budyšín se v roce 1346 spojil s 

městy Görlitz, Žitava, Löbau, Kamenz a Lauban (dnes Lubań/ Polsko) v 

Hornolužický svaz Šestiměstí. Kdysi založen jako ochranný svazek proti 

loupeživým rytířům reprezentuje dnes svaz Šestiměstí bohatství tisícileté 

historie Horní Lužice. Návštěvníky přitahuje např. litinová rozhledna v 

Löbau, Lessingovy stopy v Kamenzi, lužickosrbská kultura v Budyšíně a 

obří postní plátna v Žitavě.

V Bad Muskau, severně od Görlitz, se nachází světové kulturní dědictví 

UNESCO - park knížete Pücklera s jeho zámkem. Herrmann von Pückler 

zde vytvořil v první polovině 19. století perfektní parkovou idylu. Neda-

leko odtud začíná 30 000 ha velká biosférická rezervace UNESCO - Hor-

nolužická krajina vřesovišť a rybníků (jádrová zóna má 1100 ha). Je to 

jediná biosférická rezervace v Sasku a jedna z největších rybníkářských 

oblastí Německa, kterou můžete objevovat pěšky i na kole. 
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Tři jedním tahem
Görlitz je vynikajícím východiskem pro denní výlety do sousedních 

zemí Polska a Česka, např. do malebného horského světa Jizerských 

hor a Krkonoš s nejvyšší horou Sněžkou (1602 m). Oblíbeným výletním 

cílem je také pramen Labe, ležící ve výšce téměř 1400 m n.m. nedaleko 

Špindlerova Mlýna.

Kdo si chce vychutnat neopakovatelný pohled na mohutné hory raději 

zdola, tomu doporučujeme jelenohorskou kotlinu v Polsku. S více než 

30 zámky je to opravdový ráj pro milovníky starých honosných staveb a 

hradů. K nejpůsobivějším pevnostem v Trojzemí patří Valdštějnův hrad 

Frýdlant na severu Čech. Vznikl v polovině 13. století a je považován 

za nejstarší hradní muzeum ve střední Evropě.   >> Turistické informace Görlitz Vám poskytnou

 informace o aktuální nabídce jednodenních výletů. 

Vyplatí se take výlet do Vratislavi. Historické hlavní město Dolního 

Slezska leží jen 180 km od Görlitz a uchvátí významnými stavebními 

památkami, jako je gotická radnice nebo kostel sv. Alžběty, a navíc zde 

můžete zažít živou atmosféru velkoměsta.
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Kulturní sezona je 
tu po celý rok 
JARO
Dny literatury na Nise  | www.literaturtage.eu
Německo-polský literární festival se koná každé dva roky.  Příští termín 2020.

Jazzové dny  | www.jazztage-goerlitz.de
Zažijte různé styly jazzu v historických kulisách.

Festival hospod „Görlitz rockt“ | www.goerlitz-rockt.de
Ve více než 30 hospodách a lokálech ve starém městě a centru hraje 

živá muzika. Pro každého milovníka hudby se tu najde vhodný žánr. 

Filmový festival Nisa  | www.neissefilmfestival.de 
Trinacionální festival s více než stovkou filmů a rozsáhlým 

doprovodným programem. 

Evropský maraton  | www.europamarathon.de
Běh na různé vzdálenosti s jedinečnou atmosférou dvou zemí a 

náročným profilem.

Landskron pivní slavnosti smyslů | www.landskron.de
Soukromý pivovar Landskron zve po tři dny do dvora památkově 

chráněného pivovaru.
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LÉTO
Letní divadlo pod širým nebem  | www.g-h-t.de
Klasické divadelní kusy pod širým nebem v jedinečných kulisách. 

Slezský hrnčířský trh   | www.tippelmarkt.de
Hrnčíři z celého Německa přibližují návštěvníkům slezský životní styl 

a tradici.

Mezinárodní festival pouličního divadla ViaThea  | www.viathea.de 
Görlitz se stává jevištěm pod širým nebem pro mezinárodně proslulé divadelní 

soubory. 

Zhořelecký den jezera  | www.mesto-goerlitz.cz
Firmy a spolky zvou na sport, kulturu, hudbu a dobré jídlo k Berzdorfs-

kému jezeru na okraji města.

Zhořelecké staroměstké slavnosti  | www.altstadtfest-goerlitz.com
Staré město Görlitz a jedna městská čtvrť Zgorzelce se na tři dny 

promění v historickou středověkou podívanou.  

PODZIM
Slavnosti zoo  | www.tierpark-goerlitz.de
Malé zoo zve na prezentace zvířat, hry, sport a zábavu. 

Patrimonium Gorlicense a Den otevřených památek  
www.mesto-goerlitz.cz
Objevte zhořelecké památky, které jinak spíše zůstávají ve skrytu.

Bachův týden| www.mesto-goerlitz.cz
Každé dva roky: Bachovy koncerty a čtení v kostele sv. Petra, Panny 

Marie a Sv. kříže. Příští termín 2020. 

ZIMA
Kluziště   | www.schlesischer-christkindelmarkt-goerlitz.de 

V romantických kulisách Horního náměstí se mohou projíždět na 

bruslích malí i velcí bruslaři.

Slezský vánoční trh v Görlitz
www.schlesischer-christkindelmarkt-goerlitz.de 

Umělečtí řemeslníci, obchodníci a gastronomové prezentují zboží a 

speciality ze Slezska, Saska, Polska a Čech.

Messiaenovy dny  | www.festival-music-messiaen.net 
Každoročně se koncerty připomíná skladatel Olivier Messiaen a prvotní 

uvedení jeho díla „Kvartet pro konec věku“.   

  Aktuální termíny naleznete v kalendáři 

akcí na www.mesto-goerlitz.cz
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Informace o Görlitz 
a turistický servis
• turistický informační servis
• zprostředkování hotelů a pokojů 
• klasické a tematické prohlídky města a průvodcovské služby 
• prodej vstupenek, suvenýrů a souprav z Görlitz
• pobytové programy pro individuální hosty i skupiny
• zprostředkování kongresových a konferenčních sálů, včetně 

zpracování doprovodného programu 

Nabídka pobytu: Cesta časem po Görlitz
• 2 noclehy se snídaní v jednom ze zhořelecký hotelů střední třídy 

• večeře (3 chody) v tradiční restauraci na starém 
         městě v den příjezdu 

• vstup do Svatého hrobu

• káva v jedné z historických kaváren starého města 

• rozsáhlý informační materiál a průvodce po Görlitz

TERMÍN: po celý rok na vyžádání – za přepokladu volných kapacit 
CENA :    hotel: dvoulůžkový pokoj od 129,00 Eur na osobu,   
                jednolůžkový pokoj od 50,00 Eur     

Fleischerstraße 19, 02826 Görlitz | tel. +49 3581 47 57 0 
welcome@europastadt-goerlitz.de | www.mesto-goerlitz.cz

otevírací doba: po až pá: 9.30 až 17.00 h
so/ne/svátky: 9.30 až 14.30 h (v sezoně déle) 

Rezervace hotelů zdarma a 
turistické informace Görlitz 
+49 3581 47570
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