


BAD MUSKAU 
PARTNERSKÉ MĚSTO 
 

Parkové a lázeňské městečko na severovýchodě Saska leží v údolní nivě Lužické Nisy 
v bezprostředním sousedství s Polskem a Braniborskem, v zemském okrese Görlitz. 
První zmínky pocházejí z roku 1253, lázeňský provoz se začal v Muskau rozvíjet v roce 
1823. Lázeňský status byl městu po dočasném přerušení opět přiznán v roce 1961. 
Od té doby se nazývá Bad Muskau. V roce 2005 mu byl propůjčen státní predikát 
„rašelinné lázně“. „Kulturhotel Fürst Pückler Park“ na náměstí nabízí ambulantní 
lázeňské procedury, certifikované wellness a prevenční programy, soukromé kúry, 
týdny pro zdraví a wellness, víkendové a jednodenní programy s využitím přírodní 
léčivé rašeliny a slaných termálních pramenů, které jsou prospěšné pro zdraví a 
rekreaci hostů.  

  

 



  

Bad Muskau významně ovlivnilo působení jeho jistě nejslavnějšího rodáka, knížete 
Pücklera. Ludwig Heinrich Hermann von Pückler-Muskau zde v letech 1815 až 1845 
vytvořil jedinečný, světoznámý krajinný park. Tento park v anglickém stylu nadchne 
návštěvníky působivými diagonálními a dalekými průhledy, rozlehlými parkovými 
loukami, starými a vzácnými stromy a rozmanitými vodními plochami a toky. Rozkládá 
se na ploše 830 ha na obou stranách Nisy, přičemž jeho větší část leží v Polsku. Od 
roku 2003 jsou obě části parku opět propojeny dvojitým mostem. O rok později, v roce 
2004, byl park vyhlášen světovým kulturním dědictvím UNESCO. V „Novém zámku“, 
jehož rekonstrukce byla dokončena v září 2013, stojí za návštěvu výstava „Pückler! 
Pückler? Neuvěřitelné!“ a pohled ze zámecké věže. Od roku 2011 zve obnovený 
Anglický most v severní části zámeckého parku k delším okružním vycházkám po 
parku.  
  

 

 
Další atrakcí je jízda historickou „Lesní železnicí Muskau“, která částečně projíždí 
UNESCO geoparkem Mužakovský vrásový oblouk. V něm se nachází bývalý 
hnědouhelný důl „Babina“, který patří k polskému sousednímu městečku Łekniça a se 
svou geoturistickou stezkou a krásnou dřevěnou rozhlednou představuje atraktivní 
výletní cíl. Jízdárny z regionu navíc nabízejí informativní a zábavné vyjížďky kočárem 
po parku.  Cestovní kancelář „Neiße Tours“ nabízí neopakovatelné zážitky na hraniční 
řece Nise mezi Německem a Polskem. Při sjíždění řeky můžete zažít klidné i akčnější 
úseky a můžete si dát piknik na břehu Nisy. Na výlety do nádherné přírody s celou 



řadou turisticky zajímavých cílů láká množství turistických a cyklistických stezek. 
Některé Vás mohou dovést po Pücklerových stopách do parku v Branitz u Cottbusu 
(další parková zahrada „zeleného knížete“ v orientálním stylu).   

  

Kulturní nabídky 

světové dědictví UNESCO Mužakovský park, Kulturhotel, Městská knihovna, Kulturní 
dům Lindenhof, spolky 

  

 

 

Akce 

prohlídky města a parku, výstavy, konference, přednášky, koncerty, sborový zpěv, 
tanec, zimní slavnost světel, karneval, běh zámeckým parkem, velikonoční oheň, 
čarodějnice, zpívání na hoře, německo-polské parkové slavnosti, hudební léto rádia 
MDR, střelecké slavnosti, piknik pod širým nebem, festival pouličního divadla 
ViaThea, adventní slavnost, zámecké Vánoce 

   

Pamětihodnosti 

• Zámecký park s historickými budovami: 

o Starý zámek s matrikou 
o Nový zámek s výstavou o Pücklerovi & výstup na věž, mimořádné výstavy  
o Zámecký poplužní dvůr s kavárnou, hrnčířstvím, půjčovnou kol a lodí, 

suvenýry 
o oranžerie 
o zámecké zahradnictví se stálou výstavou o pěstování ananasů a kuchyňskou 

zahradou 
o bezpočet mostů  
o vyhlídkový pavilon „Gloriette“  

  

• Park na kopci s ruinou starého kostela Bergkirche a zvonicí.  
• Lázeňský park s historickými lázeňskými budovami a nádražím Lesní 

železnice Muskau. 
• Evangelický kostel s hrobem Pücklerovy milé (Machbuba), historickými hroby 

a spojovací cestou ke katolickému kostelu.  

  



 

  

Turismus: 

• Kulturhotel Fürst Pückler Park 
• hotely/penziony/apartmány a apartmánové domy/ubytování v soukromí  
• restaurace, kavárny & obchody 
• Lesní železnice Muskau 



• Neiße Tours 
• vyjížďky kočárem a drožkou 
• knihovna 
• síť cyklostezek a turistických cest 
• tělocvična & sportovní hřiště  
• hraniční přechod Bad Muskau – Łekniça (PL) 
• geoturistická naučná stezka „Důl Babina“ (PL) 

  

 

Zajímavosti 
Zámecký park 

Inspirován svými cestami do Anglie vytvořil kníže Pückler po obou stranách Nisy 
jedinečné dílo zahradní architektury na ploše asi 830 ha. Zámecký park ležící na 
německé straně zahrnuje většinu pamětihodností, které je možné objevovat pěšky, 
na kole nebo okružní projížďkou v kočáře či drožce. Panskou zahradu zdobí 
nádherné květinové záhony a jírovec drobnokvětý a neopakovatelnou atmosféru 
parku knížete Pücklera dotvářejí Fuchsiový most, obnovený Anglický most i Dvojitý 
most. Kromě Nového a Starého zámku by člověk neměl vynechat návštěvu 
zámeckého zahradnictví, v němž se pěstují Pücklerovy oblíbené plody, ananasy.  
www.muskauer-park.de  

http://www.muskauer-park.de/


 

  

Nový zámek 

Rodiště knížete Hermanna Ludwiga Heinricha z Pückler-Muskau zve návštěvníky po 
18 letech rekonstrukce (1995-2013) na fascinující výpravu do Pücklerova světa 
v multimediální expozici. Kdo poté vystoupá na věž, toho odmění nádherný výhled na 
jedinečný park. Další místnosti nijak nepostrádají knížecí šarm; v knížecím sále a 
knihovně si můžete užít nejrůznější kulturní akce.  
www.muskauer-park.de  

 

http://www.muskauer-park.de/


Lázeňský park a park na kopci 

Krásný panoramatický pohled na město a Pücklerovu krajinnou zahradu se nabízí od 
zříceniny kostela v parku na kopci. Obklopen rozsáhlými lesy přechází tento park 
plynule v lázeňský park, který svého času lákal do Bad Muskau mnoho hostů. Za časů 
knížete Pücklera tu panoval čilý lázeňský ruch. Nachází se tu také zastávka Lesní 
železnice, z níž se můžete vydat směrem do Weißwasseru a dále do Kromlau.  

 

  

Polská část parku 

Část parku ležící na polské straně si pěší návštěvníci i cyklisté cení především pro její 
blízkost přírodě. Idylickou atmosféru dotvářejí velmi krásné staré stromy. Průhledové 
osy, které kníže Pückler vytvořil, umožňují úžasné pohledy do parku, můžete tak 
kupříkladu od Pücklerova kamene dohlédnout až k Novému zámku. Při okružní 
procházce se vyplatí navštívit viadukty na Panském vrchu (Herrenberg) a přes stezku 
Sarahs Walk.    
www.park-muzakowski.pl 

  

http://waldeisenbahn.de/
http://waldeisenbahn.de/
https://weisswasser.de/
http://www.park-muzakowski.pl/de/


 

Lesní železnice Muskau 

Lesní železnice Muskau vede z hlavního nádraží ve Weißwasseru do obou 
sousedních parkových areálů v Bad Muskau a v Kromlau a prochází při tom částečně 
Mužakovským vrásovým obloukem. Při jízdách úzkokolejkou o rozchodu 600 mm 
mohou hosté objevovat idylickou krajinu Horní Lužice. Dieselové a parní lokomotivy 
byly upraveny pro osobní přepravu a dodávají výletům do lužických lesů jedinečný 
půvab.    
www.waldeisenbahn.de  

 

http://www.waldeisenbahn.de/


MĚSTO DOKSY 
ČESKÝ PARTNER 
MĚSTA BAD MUSKAU 
Doksy a Staré Splavy jsou nejznámější a jedny z nejvyhledávanějších rekreačních středisek severních 
Čech. První písemná zmínka o městě je z r. 1293 v listině krále Václava II. Velký význam pro rozvoj 
města měl císař Karel IV., který dal Doksům významná městská privilegia a v r. 1367 nechal založit 
Velký rybník - dnešní Máchovo jezero. 
 
Pro turistiku se jezero otevřelo po roce 1928, kdy byla na břehu Velkého rybníka, dnešního Máchova 
jezera, zřízena pláž. V roce 1955 Doksy získaly statut rekreačního a lázeňského města. 
Dominantu města tvoří náměstí Republiky s mariánským sousoším ze 17. století. V jihovýchodní části 
náměstí nalezneme barokní kostel sv. Bartoloměje z r. 1638 se vzácnou kopií sošky Panny Marie 
Montserratské, tzv. Černé Madony. Pod náměstím se nachází původně renesanční zámek, upravený 
do dnešní podoby v 19. století. Nejstarším domem v Doksech je tzv. Hospitálek z roku 1669, původně 
chudobinec a sirotčinec, dnes Památník Karla Hynka Máchy, významného romantického básníka 
(1810-1836), který Doksy a jejich okolí zvěčnil ve své básnické skladbě Máj. Není tedy divu, že od roku 
1961 zdejší kraj nese básníkovo jméno - Máchův kraj. Rovněž Velký rybník se začal po druhé světové 
válce nazývat Máchovým jezerem. 
 
Na turistickém ruchu se také výrazně podílejí Staré Splavy, které jsou od roku 1850 součástí Doks a 
leží na severním břehu Máchova. Máchovo jezero je vyhledávané hlavně v letních měsících, kdy 
poskytuje osvěžení a rekreaci tisícům návštěvníků na svých čtyřech plážích. Značnému zájmu se těší 
projížďky výletními loděmi a vodní atrakce na pláži ve Starých Splavech.  
 
Jezero leží uprostřed lesů, které ukrývají mnoho přírodních zajímavostí a krás, dnes přístupných po 
četných turistických trasách. Kolem samotného jezera vede několik naučných stezek. S chráněnými 
kriticky ohroženými živočichy a rostlinami a rybníkářstvím Máchova jezera seznamuje naučná stezka 
Swamp. Dětem a jejich rodičům je věnována nově otevřená naučná stezka Se Čtyřlístkem okolo 
Blaťáku, jež vede po žluté turistické trase a na níž se setkáte s hrdiny komiksu Čtyřlístek. Proč 
Čtyřlístek? Ten je v Doksech totiž doma. Od roku 2012 má v Doksech i vlastní muzeum.   
 
Doksy a Staré Splavy jsou rovněž východiskem k mnoha dalším výletům za turistickými zajímavostmi, 
které lze absolvovat na sedle kola. Pro cykloturisty je připravena hustá síť cyklostezek, na své si 
přijdou jak zkušení jezdci, tak i rekreační cyklisté.  

https://www.vyletnik.cz/mesta-a-obce/severni-cechy/ceskolipsko-a-machuv-kraj/735-doksy/
https://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/severni-cechy/ceskolipsko-a-machuv-kraj/715-stare_splavy/
https://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/severni-cechy/ceskolipsko-a-machuv-kraj/691-machovo_jezero/
https://www.vyletnik.cz/mesta-a-obce/severni-cechy/ceskolipsko-a-machuv-kraj/735-doksy/
https://www.vyletnik.cz/mesta-a-obce/severni-cechy/ceskolipsko-a-machuv-kraj/735-doksy/
https://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/severni-cechy/ceskolipsko-a-machuv-kraj/715-stare_splavy/
https://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/severni-cechy/ceskolipsko-a-machuv-kraj/691-machovo_jezero/
https://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/severni-cechy/ceskolipsko-a-machuv-kraj/713-swamp/
https://www.vyletnik.cz/mesta-a-obce/severni-cechy/ceskolipsko-a-machuv-kraj/735-doksy/
https://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/severni-cechy/ceskolipsko-a-machuv-kraj/715-stare_splavy/


 
Každý rok se ve městě koná spousta kulturních i sportovních akcí místního i celorepublikového 
charakteru. Z nejznámějších jsou například Eurohry Doksy, Starosplavská pouť, Dokské městské 
slavnosti či Beach open air festival Mácháč. Velké oblibě se těší také jachetní závody na Máchově 
jezeře, závody Dračích lodí a tradiční Novoroční běh okolo Máchova jezera. 

 

https://www.vyletnik.cz/mesta-a-obce/severni-cechy/ceskolipsko-a-machuv-kraj/735-doksy/
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