
PŘÍRODNÍ PARK
ŽITAVSKÉ HORY

Společně v Trojzemí

Kontakt a partneři přírodního parku

Naturpark „Zittauer Gebirge“
c/o Landkreis Löbau-Zittau
Hochwaldstraße 29, 02763 Zittau
Tel. 0049(0)3583/72 24 33
naturpark@kreis-zi.de
www.naturpark-zittauer-gebirge.de

Landschaftspflegeverband
„Zittauer Gebirge und Vorland“ e.V.
Zittauer Straße 19, 02796 Kurort Jonsdorf
Tel. 0049(0)35844/701 88
LPV-Zittauer-Gebirge@t-online.de

Fremdenverkehrsgemeinschaft
Zittauer Gebirge-Spreequellland e.V.
Markt 1, 02763 Zittau
Tel. 0049(0)3583/75 22 00
info@zittauer-gebirge-tour.de

Euroregion Neisse e.V.
Rathenaustraße 18a, 02763 Zittau
Tel. 0049(0)3583/5 75 00
watterott@euroregion-neisse.de

Mikroregion Novoborsko
Nám. Miru 1,
473 01 Nový Bor
Tel. 00420 - 487/71 23 18
region@novy-bor.cz

Mikroregion Podralsko
Svatovitské nám. 103,
463 52 Osečná
Tel. 00420 - 603/15 39 85
ouosecna@volny.cz

Euroregion Nisa
Tř. 1. Máje 858/26,
460 01 Liberec
Tel. 00420 - 485/34 09 76
infoern@arr-nisa.cz

Vytváření přeshraniční spolupráce –
Společně v Trojzemí

Partneři v Lužických horách:
Mikroregion Podralsko – Mikroregion Novoborsko

Skládačka k putovní výstavě  Přírodní park „Žitavské hory“ (D) – Lužické
hory (CZ). Společný projekt Přírodního parku „Žitavské hory“
a mikroregionu Podralsko.
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doprovodný materiál k výstavě

„Žitavské hory“ sousedí s českými „Lužickými horami“. 
10 měst a obcí přírodního parku a okres Löbau-Zittau
sledují společně s českými partnery, se sousedními
miikroregiony Novoborsko a Podralsko, i s ostatními
partnery myšlenku dlouhodobého rozvoje přeshraniční
rekreační krajiny Přírodní park „Žitavské hory“ (D) –
Lužické hory (CZ).
„Nová hřebenovka“ a „Evropská turistická trasa“ vzá-
jemně propojují, dnes již ku vzájemnému prospěchu,
turistické oblasti v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

Nationale
Naturlandschaften



Přírodní park „Žitavské hory“ –
romantická přírodní krajina

Zachovat kulturní krajinu –
vytvořit modelovou krajinu

Podpora udržitelného regionálního rozvoje –
v Horní Lužici se vyrábí, zde i chutná

Podpora ekologicky šetrného cestovního ruchu –
aktivní prožitek a rekreace

Návštěvníky přírodního parku přivítá pestrá krajina
středohoří s vulkanickými kupami, výraznými pískovco-
vými vrcholy, působivými skalními formacemi a maleb-
nými údolími.  

Uprostřed divoké
přírody, podél řeky
Mandavy se rozpros-
tírá již tisíciletá
kulturní krajina, for-
movaná částečně
českým, částečně
německým vývojem,
který jí dodal i vlast-
ní jedinečnou at-
mosféru. 
Tento krajinný kle-
not Saska se nachází
v Trojzemí Německo-
Polsko-Česká repu-
blika, bezprostředně
za branami barokní-
ho města Žitava,
starého 750 let. Na
stovkách kilometrů
nádherných turis-
tických tras, cyklo-
tras, lyžařských tras
i hypostezek, obklo-
pených panorama-
tem vrcholků Lu-
žických a Žitavských
hory můžete objevo-
vat a prožít bohat-
ství i rozmanitost
nejmenších střed-
ních hor Německa. 

Krajina Přírodního
parku „Žitavské
hory“ se vlivem člo-
věka, zemědělskou
a lesnickou činností
vytvářela po staletí. 
Přírodní park, vedený
myšlenkou „ochrana
využíváním“ se snaží
o rovnováhu mezi
ochranou přírody,
hospodářským rozvo-
jem a kvalitou života
obyvatelstva.
Cílená opatření v
péči a rozvoji kultur-
ní krajiny přispívají
k tomu, že tato neza-
měnitelná krajina
bude v její rozmani-
tosti přírodních krás
i kulturních památek
zachována pro další
generace.
Přírodní park je tak
modelem pro udrži-
telný rozvoj v Horní
Lužici.

Přírodní park
„Žitavské hory“
a jeho partneři
vnímají povinnost
pracovat a žít v
přírodním parku
a tím přispívat k
dobrým životním
podmínkám oby-

vatel i návštěv-
níků.
Za tímto cílem
prosazují ekolo-
gicky šetrné ze-
mědělství a les-
nictví, rozvoj ces-
tovního ruchu,

zaměřený na kva-
litu služeb a za-
chování typické
lidové architektu-
ry podstávkových
domů v oblasti
Trojzemí.
Spolupráce sub-
jektů v oblasti
gastronomie a re-
gionálních výrob-
ců potravin či typ-
ických hornoluž-
ických produktů je
předpokladem pro
podporu rozvoje
regionální ekono-
miky.
Vyhlášení oblasti

přírodním parkem obsahuje symbol kvality na celos-
tátní úrovni, který potřebují poskytovatelé služeb
v cestovním ruchu, zemědělství i lesnictví, který záro-
veň jejich rozvoj může podpořit.

Přírodní park
„Žitavské hory“
podporuje vytvá-
ření možností pro
ještě bohatší pro-
žitek v přírodě a
krajině. 
Praktickými opat-
řeními přispívá k
zajištění kvality
turistických a lyž-
ařských tras, cyk-
lotras i hyposte-
zek, včetně infor-
mačních systé-
mů.
Podle zásady
„kvalita před
kvantitou“ se pří-
rodní park společ-
ně s jeho partnery podílí na rozšíření turistické nabíd-
ky „Aktivně v přírodě“ a „Lahůdky v Trojzemí“ – pod
mottem „mobilní i bez auta“.
Poskytovatelé služeb byli vyzváni k zapojení vlastních
prožitkových produktů „typické pro Horní Lužici“, které
přispějí k rostoucí atraktivitě přírodního parku. 


