Die bayerisch-böhmische „Tierisch Wilde“ Nationalparkregion:
zwei Nachbarländer – eine Urlaubsregion!
Entdecken Sie beeindruckende Wasserfälle, geheimnisvolle Hochmoore,
markante Berge & idyllische Seen! Erleben Sie Tiere in Ihrer natürlichen
Umgebung, oder beobachten Sie scheue Wildtiere in den naturnahen
Gehegen der Nationalparke Bayerischer Wald und Šumava! Erobern Sie
den spektakulären Baumwipfelpfad und lassen Sie sich verzaubern
von den fantastischen Ausblicken von Türmen und Bergen.
Neugierig geworden? Wir haben für Sie 40 Highlights in der Tierisch Wilden
Nationalparkregion auf bayerischer und böhmischer Seite herausgesucht,
wo Sie Natur entdecken und Wildtiere erleben können. Aber Sie werden
schnell merken: Es gibt neben diesen noch viel mehr Entdeckungen, die
hier auf Sie warten: Tauchen Sie zum Beispiel ein in die Geschichte der
Waidler - in einem unserer beeindruckenden Museen. Oder entdecken
Sie in Museen und Glashütten die funkelnde Welt des Glases.

Großer Arber

Mit 1456 m höchster Berg des Bayerischen Waldes und bedeutendes Wintersportgebiet. Vielbesuchtes Wanderziel mit seinen
idyllischen Bergseen Großer und Kleiner Arbersee, die uralte
und glasklare Relikte der Eiszeit sind.
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Grenzbahnhof
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Mit 1315 m Höhe und toller Aussicht vom felsigen Gipfel
beliebtes Wandergebiet mit beeindruckenden Urwaldgebieten
und den markanten Wasserfällen am Höllbachspreng.
Windwurf-Erlebnisweg unweit.

Urwaldsteig
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Die „Perlen im Waldmeer“: Die über die Jahrhunderte der Natur
abgetrotzten Waldweiden sind heute wild-romantische
Kulturdenkmäler im Nationalpark Bayerischer Wald. Am Weg
liegen das beeindruckende Hochmoorgebiet „Zwieseler Filz“ und
idyllische Latschenseen. Einstieg ab Buchenau.

Urwaldgebiet Hans-Watzlik-Hain
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Naturparkhaus
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Erlebnisweg „Seelensteig“

Fledermaus-Waldspielplatz mit Lehrpfad

Hochwertige Spiel- und Fitnessgeräte sowie ein interessanter
Fledermauslehrpfad mit 27 Informationselementen garantieren
ein besonderes Erlebnis für Klein und Groß. Um den Spielplatz
führt ein kleiner Wanderweg mit Ruheplätzen.

Großes Filz/Klosterfilz

Wanderweg durch das größte Moorgebiet des Bayerischen
Waldes. Ein Bohlenweg führt durch diese einzigartige Moorlandschaft.
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Poetischer Spaziergang – teils auf Bohlenwegen über
Baumrannen durch ein besonders sehenswertes Waldstück,
in dem Vergehen und Werden des Waldes inmitten des
Nationalparks Bayerischer Wald eindrucksvoll dargestellt
wird - ein Zukunftsfenster in die natürliche Waldentwicklung.

Sitz des Naturparks Bayerischer Wald e.V. - sehenswertes NullEnergie-Haus mit interessanten Sonderausstellungen zu Fauna
und Flora des Bayerischen Waldes und mit, gerade für Kinder,
tollen Spielstationen.

Nationalpark-Erlebnisweg durch ein seit 1950 bestehendes
Naturschutzgebiet mit mächtigen 500 Jahre alten und bis zu
50 m hohen Baumriesen; gelegen zwischen dem „Schwellhäusl“,
einer ehemaligen Triftstation, und dem kleinen Weiler Zwieslerwaldhaus.

Waldspielgelände

Riesiger Waldspielplatz des Nationalparks mit vielen Spielstationen aus Naturmaterialien, einem Naturerlebnispfad und
einer Waldwiese mit Grillplatz. Das Gelände bietet Spiel- und
Naturerlebnis für die ganze Familie. Rundwanderweg für
Kinderwägen und Rollstühle geeignet.

Erlebnisweg „Schachten und Filze“
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Trinkwasser-Talsperre Frauenau

Eine der höchstgelegenen Trinkwassertalsperren Deutschlands.
Von April bis Oktober werden an Donnerstagen informative
Stollenführungen angeboten.

Großer Falkenstein
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Erlebnisweg rund um den Hochberg durch Felsformationen und
in urwaldartige Gebiete des Nationalparks Bayerischer Wald
mit unterschiedlichsten Stadien im Lebenszyklus der Wälder auf
engem Raum.
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Gehege des Nationalparks mit einer Fläche von 9 Hektar.
300 Meter langer durch das Gehege angelegter Wanderweg mit
Aussichtskanzel und Winterfütterung.

Bayerisch-Böhmisches Informationszentrum für Natur- und
Nationalparke im markanten zweigeteilten Grenzbahnhof
(die Grenze geht mitten durch den Bahnhof) mit wechselnden
Ausstellungen zu Natur und Kultur des Grenzraumes.
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Rothirschgehege Scheuereck

7

Wildbachklamm Buchberger Leite

Das unter Landschaftsschutz gestellte Wandergebiet ist eine der
beeindruckendsten Schluchten des Bayerischen Waldes. Seine
überregionale Bedeutung zeigt das vom Bayerischen Umweltministerium verliehene Gütesiegel „Bayerns schönste Geotope“.
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Nationalparkzentrum Lusen

Rund um das Besucherzentrum „Hans-Eisenmann-Haus“ ist
ein großer Naturgarten im Pflanzen- und Gesteins-Freigelände
angelegt. Im Besucherzentrum selbst gibt es neben der interessanten Ausstellung „Weg in die Natur - Eine Geschichte von Wald
und Menschen“ (auch spannend für Kinder) ein Filmprogramm
und einen Nationalpark-Laden.
Im weitläufigen, angrenzenden Tier-Freigelände kann man auf
einem etwa 3-stündigen kinderwagen- und rollstuhlgerechten
Rundgang Wolf, Bär, Luchs und viele weitere Wildtiere erleben.
Auf rund 250 ha Fläche wurden 16 Großgehege und Volieren
errichtet, in denen aktuell 36 verschiedene Tierarten aus der
heimischen Tierwelt in einem naturnahen Lebensraum leben.
Fragen Sie nach einer Führung!

Viel Spaß bei Ihrer Tierisch Wilden Natursafari!

Kontakt
Nationalparkgemeinden Bayerischer Wald
Kaiserstraße 13 · 94556 Neuschönau
Tel. 08558/91021 · Fax 08558/91023
info@nationalparkregion.de
www.nationalparkregion.de

Felswandergebiet

Themenwanderweg über Felstreppen, Felstürme und alte Baumriesen mit Ausblicken bis zu den Alpen. Er begeistert besonders
durch eindrucksvolle Felsformationen und Urwaldbilder im
ältesten Wandergebiet des Nationalparks Bayerischer Wald.
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Otterhaus

Die Ausstellung in deutscher und tschechischer Sprache
informiert anschaulich über den Fischotter und seine Lebensweise, seinen Steckbrief und seine Biologie, aber auch über
die Maßnahmen im Fischotterschutz.
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Reschbachklause

Größte zur Holztrift aufgestaute künstliche Wasserfläche im
Bayerischen Wald (Fläche rd. 0,8 ha, 1127 m ü. M.).
Als Kulturdenkmal renoviert durch die Nationalparkverwaltung.
Standort einer Schutzhütte.
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Schafshof
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mit einzigartigem Schafladen, kleinem Schafwollmuseum,
15 Schafrassen, regelmäßigen Führungen im kleinen Ortsteil
Grub bei Rinchnach.

Ein Rundweg, für Kinderwägen geeignet, führt durch das TierFreigelände zum „Haus zur Wildnis“. Luchse, Wolfsrudel, Wildpferde und Urrinder sind in naturnah gestalteten Freigehegen
zu bestaunen. Die Steinzeithöhle am Weg informiert über die
Landschaft nach der Eiszeit.
Das behindertengerechte „Haus zur Wildnis“ stimmt ein auf
Faszination und Kraft der natürlichen Dynamik im Nationalpark.
Familienerlebnis bieten 3D-Kino und verschiedene Ausstellungen.
Kinder können im Spielraum, Wurzelgang und auf dem Waldspielplatz ihrer Fantasie freien Lauf lassen.
Im Nationalpark-Laden findet man kreative, regionale Geschenkideen. Die bio-zertifizierte Gastronomie verwöhnt mit regionalen
Schmankerln.
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Wege durch Natur & Zeit

Das grenzüberschreitende Wandergebiet, das die Nationalparke Bayerischer Wald und Šumava verbindet, bietet
Wissenswertes zu Siedlungsstruktur, Nutzungsgeschichte
und wieder entstehender Waldwildnis. Empfehlenswert:
der Weg zwischen Moldauquelle und Siebensteinkopf.
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Polednik/Mittagsberg

1315 m hoher Berg mit gleichnamigem Aussichtsturm im
Nationalpark Šumava; Zugang ab Prášily, Srní und Modrava.
Nationalpark-Infostelle mit Ausstellung zu den „Verschwundenen Dörfern“.
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Laka-See / Jezero Laka jezero

Er liegt 1096 m über dem Meeresspiegel und ist damit der
höchstgelegene der acht Böhmerwald-Seen, gleichzeitig
aber auch der kleinste. Besonders bedeutend sind seine
„schwimmenden Inseln“.
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Naturreservat Schwarzer See / Cerne jezero
und Teufelssee / Certovo jezero

Beide Seen sind wie auch die Seen im Bayerwald beeindruckende
wild-romantische Relikte aus der Eiszeit. Der schwarze See ist der
größte und tiefste Böhmerwaldsee.
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Erleben Sie von Mai bis Anfang Oktober heimische Greifvögel,
wie beispielsweise den Falken, bei atemberaubenden Flugvorführungen im Schlosspark vor der malerischen Kulisse des
historischen Schlosses Ludwigsthal.

Moldauquelle

Ein bedeutendes technisches Denkmal. Der Schwemmkanal
wurde erbaut 1799 – 1801 von Ingenieur J. Rosenbauer als
Verbindungslinie der Flüsse Vydra und Křemelná. Der Kanal
ist 14,4 km lang mit einem Höhenunterschied von 190 m. Am
Schwemmkanal entlang ist ein Lehrpfad errichtet worden.
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Bayerisch
Eisenstein

Lehrpfad „Der Weg der Goldgräber“

Lehrpfad „Der Weg der Goldgräber“ um Kašperské Hory - ein
interessanter und abwechslungsreicher Lehrpfad in das Amaliental mit vielen Infotafeln über die Goldgewinnung, die in
Bergreichenstein vom 14. bis 20. Jahrhundert eine herausragende Rolle gespielt hat.
39

Wasserfall Bílá strz:

Beeindruckender und mit 14 m größter Wasserfall im
Böhmerwald, zu erreichen vom Schwarzen See/Cerné
jezero aus.

Rejštejn

Spicak/Spitzberg:

Markanter 1.202 m hoher Berg, auch per Bahn erreichbar.
Im Winter bedeutendes tschechisches Skigebiet und im Sommer
schönes Wandergebiet.
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WILDNIS SPÜREN

zwischen Grafenau und Neuschönau mit informativen und
spaßigen Erlebnisstationen rund um die Welt des Bären.
Der Bärenpfad führt auch zum Bärengehege.

NATIONALPARKREGION
ŠUMAVA

Prášily

TIERE ENTDECKEN

Bärenpfad
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Grenzberg mit markantem steinernen Blockmeer auf dem Gipfel,
wo der Legende nach der Teufel sein Unwesen trieb. Wunderschöne Fernsicht über beide Nationalparke. Die Glasarche am Fuße der
Himmelsleiter ist Symbol für die Artenvielfalt und die Zusammenarbeit der Grenzregion.
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Rinchnach
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Dreiseenfilz, Seefilz und Königsfilz

Geheimnisvolle Hochmoore mitten im Herzen des Nationalparks
Šumava mit seltener Vegetation wie etwa dem fleischfressenden Sonnentau.

Lusen mit Glasarche
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Flüsse Vydra und Otava

Beeindruckende Flusslandschaften im zentralen Šumava-Gebiet,
durchsetzt mit markanten riesigen Felsblöcken, die den Flüssen
ihren wilden Charakter geben.

Waldgeschichtliches Museum St. Oswald

Baumwipfelpfad

Mit 700 m Länge Europas längster Baumwipfelpfad, führt er zu
einem 44 Meter hohen eiförmigen Aussichtsturm mit beeindruckendem Rundum-Blick über Kultur- und Naturlandschaften.
Der Pfad ist kinderwagen- und rollstuhlgerecht.
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Museum des Nationalparks Bayerischer Wald rund um die
Geschichte des Waldes: „Wie hat der Mensch den Wald genutzt?“
und „Wie hat der Wald den Menschen geprägt?“. Hervorragend
für Familien mit Kindern geeignet.

Železná Ruda
Schiﬀskanal Vchynicko-Tetovský
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Nahe des kleinen Ortes Kvilda entspringt der Schwarzbach, der
Beginn des weltberühmten Flusses Moldau.
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Steinklamm

Tiefe Felsschlucht mit einzigartiger Flora. Die tosenden Wasser
der „Großen Ohe“, die moosbewachsenen Steine sowie die ausgeschliffenen Strudellöcher bieten dem Besucher ein zauberhaftes Naturschauspiel.

Falknerei Schloss Ludwigsthal
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30

Der mit 1452 m „beliebteste Berg“ der Deutschen mit beeindruckendem Panorama vom höchsten Punkt im Nationalpark
Bayerischer Wald. Der idyllisch unterhalb der Rachelseewand
gelegene, sagenumwobene Rachelsee ist ein Relikt aus der
Eiszeit – und nur zu Fuß erreichbar.

über dem kleinen Ort Langdorf mit einem traumhaftem
Weitblick über die Streugemeinde und den ganzen Nationalpark Bayerischer Wald.

Nationalparkzentrum Falkenstein

Großer Rachel mit Rachelsee

Region Národního parku Bavorský les a Šumava

Passau

18

40 HIGHLIGHTS

Prag

Regensburg

Aussichtsturm

NATUR ERLEBEN

Gestaltung: Atelier Rudi Mautner GmbH, Grafenau
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Rundweg zwischen Bayerisch Eisenstein und Lindberg – auf
den Spuren des Luchses, dem wieder wild lebenden, aber
scheuen Patentier dieser beiden Nationalparkgemeinden.
Der Luchspfad führt auch zum Luchsfreigehege.

Berlin

München

Luchspfad

Gefördert aus dem europäischen Fonds
für regionale Entwicklung.
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in der Nationalparkregion Bayerischer Wald und ŠŠumava
umava

Ein grenzüberschreitender kleiner Führer
zu den schönsten Flecken in der Nationalparkregion Bayerischer Wald & Šumava
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40 HIGHLIGHTS

Wo Sie Waldwildnis erleben
und Tierspuren entdecken können

VNÍMAT PŘÍRODU

POZNAT ZVĚŘ

ŽIVÁ ŠUMAVA

Malý přeshraniční průvodce nejkrásnějšími místy regionu
Národních parků Bavorský les & Šumava
Bavorsko-český „Tierisch Wild“ region národních parků:
dvě sousední země – jedna rekreační oblast!
Objevte nádherné vodopády, tajemné horské bažiny, do nebe se tyčící hory
a idylická jezera! Poznejte život divokých zvířat v jejich přirozeném prostředí
a pozorujte je ve výbězích Národních parků Bavorský les a Šumava! Projděte
si jedinečnou Stezku v korunách stromů a nechejte se okouzlit fantastickým
výhledem ze zdejších rozhleden a hor.
Tak co, necháte se zlákat? Vybrali jsme pro Vás ta nejzajímavější místa pro
poznávání a objevování přírodních krás a pozorování divoké zvěře v regionu
národních parků jak na bavorské, tak na české straně. Určitě brzy poznáte,
že Vás zde toho čeká mnohem více. Všude kolem, ve sklářských hutích a
muzeích, se setkáte se třpytivou krásou řemesla zdejších sklářů, jiná muzea
pak připomínají kdysi tak drsný život místních obyvatel.
Tak tedy příjemnou zábavu a hodně štěstí při této “zvířecky divoké” safari!
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6
Regensburg

Passau

Kontakt
Informační centrum Bavorský les - Šumava
Karla IV. 416/14 · 37021 České Budějovice
Tel. 00420 387 202 598
info.cb@bavorskelesy.cz
www.bavorskelesy.cz

Turistická oblast „Felswandergebiet“

tematická turistická trasa po skalním schodišti. Skalní věže a
staré mohutné stromy, výhledy až k Alpám. Jedinečná pro své
nádherné skalní útvary a pralesní schéma v nejstarší turistické
oblasti Národního parku Bavorský les.
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Vydří dům „Otterhaus“

expozice v německém a českém jazyce názorně informuje nejenom o vydrách říčních obecně, jejich biologii a jejich způsobu
života, ale i o opatřeních přijatých na jejich ochranu.
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Stezka rysa - „Luchspfad“
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Vodní nádrž „Reschbachklause“

největší (1860), k plavení dřeva určená umělá vodní plocha v
Bavorském lese (plocha rd. 0,8 ha, 1127 m n. m.). Zrenovována
díky Správě národního parku, nyní slouží jako kulturní památka.

Naturparkhaus – Dům Národního parku
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Stezky přírodou a časem

Přeshraniční turistická oblast, která spojuje národní parky
Bavorský les a Šumavu, nabízí zajímavosti o vývoji osídlení,
historii využívání krajiny a znovuvznikající divočině.
Doporučujeme: turistická cesta spojující Pramen Vltavy
a Siebensteinkopf.
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Poledník

1315 m vyskoká hora se stejnojmennou rozhlednou v Národním
parku Šumava – přístup z obcí Prášily, Srní a Modrava. Infocentrum národního parku s výstavou na téma „Zaniklé osady“.
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Jezero Laka / Laka-See

ze všech osmi šumavských jezer je nejvýše položeným, ale
zároveň i nejmenším jezerem. Nachází se ve výšce 1096 m n. m.
Zajímavou zvláštností jsou jeho „plovoucí ostrůvky“.
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Ovčín Schafshof

19

Sokolnický zámek Ludwigsthal

20

Významná technická památka. Kanál pro plavení dřeva
vybudovaný v letech 1799-1801 inženýrem J. Rosenauerem jako
spojnice říček Vydry a Křemelné. Kanál měl za úkol překonat nesplavný tok Vydry u Antýglu. Délka kanálu je 14,4 km a výškový
rozdíl 190 m. Podél plavebního kanálu je zřízena naučná stezka.
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Bayerisch
Eisenstein
1

Naučná stezka „ Stezka zlatokopů“

kolem Kašperských Hor se nachází zajímavá tematická stezka
do Amálina údolí. Dozvíte se zde mnohé o dobývání zlata,
které v období od 14. - 20. století hrálo v Kašperských Horách
významnou roli.
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Vodopád Bílá strž

působivý 14 m vysoký šumavský vodopád je dostupný od
Černého jezera.

Rejštejn

Přírodní rezervace Černé jezero / Schwarzer See

největší a nejhlubší šumavské jezero. Spolu s Čertovo jezerem –
obě ledovcového původu – jsou stejně tak okouzlující a divoce
romantická jako ta na bavorské straně.
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Špičák/ Spitzberg

markantní 1.202 m vysoká hora, nedaleko vlakové nádraží,
v zimě významné lyžařské středisko, v létě ideální pro pěší
turistiku.

se 700 metry nejdelší stezka v korunách stromů v Evropě, která
vede k 44 m vysoké vyhlídkové věži ve tvaru vejce. Nádherné
výhledy do okolí na zdejší kulturní krajinu i původní přírodu.

Luzný se skleněnou archou

hranicní hora s neprehlédnutelným kamenným morem na svém
vrcholu, kde podle legendy rádil sám cert. Nádherný výhled na
oba sousedící národní parky. Skleněná archa na úpatí „Žebříku
do nebe“ je symbolem rozmanitosti přírody a spolupráce
příhraničního regionu.
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Medvědí stezka „Bärenpfad“

mezi obcemi Grafenau a Neuschönau, informativní a zábavná
zážitková zastavení, to vše na téma medvědi.

Kašperské Hory
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Stezka v korunách stromů „Baumwipfelpfad“
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Rinchnach
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Muzeum lesa v St. Oswaldu
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Tříjezerní slať, Jezerní slať a Chalupská slať

tajemná rašeliniště přímo v srdci Národního parku Šumava se
vzácnou vegetací, jako jsou třeba masožravé rosnatky.

informační centrum „Dům Hanse Eisenmanna“, volné expozice
rostlin a hornin, výběhy pro divokou zvěř, téměř 3-hodinová
okružní procházka vhodná i pro kočárky a vozíčkáře, jež vede k
výběhům vlků, rysů a medvědů či mnoha jiným dalším zvířatům,
která zde mohou žít jako ve svém přirozeném prostředí. Na ploše
o velikosti 250 ha bylo zřízeno 16 velkých výběhů a voliér, ve
kterých se aktuálně nachází 36 různých druhů původní zvěře.
Informujte se o prohlídkách!
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Řeky Vydra a Otava

okouzlující rícní krajina nedaleko centrální Šumavy, reky jsou
plné obrovských žulových balvanu, jež jim dodávají divoký
charakter.

Soutěska „Steinklamm“

muzeum Národního parku Bavorský les, které zachycuje ucelený
„příběh lesa“: „Jak využíval člověk les?“ a „Jak les ovlivňoval
člověka?“. Skvělý tip na výlet pro rodiny s dětmi.

Železná Ruda
Vchynicko – tetovský plavební kanál

Navštěvnické centrum NP Bavorský les Luzný

33 39

nedaleko malé obce Kvilda pramení Černý potok, začátek slavné
řeky Vltavy.
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Velký Roklan s Roklanským jezerem

hluboká skalní rozsedlina s ojedinělými druhy květeny. Dunící
voda říčky Große Ohe, mechem porostlé kamení a trhliny
vymleté peřejemi nabízejí návštěvníkům kouzelnou přírodní
podívanou.

Zažijte od května do začátku října domácí dravce, jako je třeba
sokol stěhovavý, při dech beroucích ukázkách sokolníků v
zámeckém parku s historickou kulisou zámku Ludwigsthal.

Prameny Vltavy

Netopýří hřiště a naučná stezka

Soutěska „Wildbachklamm Buchberger Leite“

chráněná turistická oblast, jedna z nejvelkolepějších roklin
Bavorského lesa. Její nadregionální význam potvrzuje pečeť kvality
„Nejkrásnější geotop Bavorska“, která jí byla udělena Bavorským
ministerstvem životního prostředí.
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“Nejoblíbenější německá hora” vysoká 1452 m, nádherné
obzory z nejvyššího místa v Národním parku Bavorský les.
Pověstmi opředené Roklanské jezero, relikt z doby ledové, jenž
se nachází pod idylickou Roklanskou jezerní stěnou, je dostupné
pouze pěšky.

mimořádný „ovčí obchůdek“, malé muzeum ovčí vlny, 15 ras ovcí,
pravidelné prohlídky v městské části Grub u Rinchnachu.

13

turistická stezka největším slatinným územím Bavorského lesa.
Vydejte se po dřevěné lávce touto ojedinělou „krajinou bažin“.
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Soutěska „Steinklamm“

Slať Großes Filz/Klosterfilz

Kvalitní hrací a sportovní prvky a stejně tak zajímavá Netopýří
naučná stezka s 27 zastávkami zaručují neobyčený zážitek pro
malé i velké. Okolo hřiště vede krátká pěší cesta s odpočívadly.

Rozhledna

11
30

17

nad malou obcí Langdorf s nádherným výhledem přes tuto
jakoby „rozesetou“ obec a Národní park Bavorský les.

Návštěvnické centrum NP Bavorský les
Falkenstein

Lesní hřiště

poetická procházka – částečně na zpevněném povrchu – při
které můžete vnímat dojemné zanikání a přirozenou obnovu
lesa přímo v srdci Národního parku Bavorský les. Okno do
budoucnosti přirozeného lesního vývoje.

sídlo Národního parku Bavorský les e. V. – pozoruhodný pasívní
dum se zajímavými výstavami na téma fauna a ¢ óra Bavorského
lesa. Zážitková zastavení plná her urcená predevším detem.

okružní cesta přístupná i návštěvníkům s dětským kočárkem a
vozíčkářům vede podél ohrad s volně žijícími živočichy, jako je rys,
vlk, divocí koně a pratuři, dále působivá replika jeskyně z doby
kamenné, v níž se vydáte na objevnou cestu od pravěku až po
současnost.
Z dřevěné vyhlídkové věže máte volný výhled do rozlehlých
vlčích ohrad, skrze které též vede dřevěná lávka. V zajímavém
návštěvnickém centru „Dům u divočiny“ se nachází především pro
děti uzpůsobená tzv. „chodba kořenů“, dále je zde stálá tematická
expozice, 3D-kino, které Vás vypraví na cestu divočinou, a mimo jiné i
obchůdek národního parku a bio-restaurace (bezbariérový přístup!).
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„Perly v moři lesů“. Dlouhá staletí přírodě navzdory – lesní
pastviny. Dnes divoké a zároveň romantické kulturní památky v
Národním parku Bavorský les. Podél cesty působivá vrchoviště
„Zwieselter Filz“ a „moře“ kosodřeviny.

Oblast pralesa „Hans-Watzlik-Hain“

21

obrovské lesní hřiště národního parku, mnoho atrakcí z
přírodního materiálu, zážitková stezka a lesní louka s ohništěm,
jež skýtá nevšední zážitky v přírodě pro děti i rodiče. Okružní
turistická trasa vhodná pro kočárky i vozíčkáře.

Zážitková cesta „Schachten und Filze“

9

zážitková cesta národním parkem, od roku 1950 chráněná
krajinná oblast s 500 let starými mohutnými stromy, mnohdy
vysokými až 50 metrů, mezi „Schwellhäusl“, bývalou zastávkou
pro plavení dřeva, a malou samotou „Zwieslerwaldhaus“.

Prag

15

skvělý výhled z 1315 m vysokého, skalnatého vrcholu, oblíbená
turistická oblast s působivými pralesy a vodopády na „Höllbachspreng“. Nedaleko odtud zážitková cesta na téma polomy
„Windwurf-Erlebnisweg“.

Stezka „Urwaldsteig“

Vodní nádrž Frauenau

jedna z nejvýše položených nádrží na pitnou vodu v Německu.
Od dubna do října každý čtvrtek v nabídce informativní prohlídky podzemních chodeb.

Velký Falkenstein

8

okružní stezka mezi obcemi Bayerisch Eisenstein a Lindberg – po
stopách rysa, zde opět volně žijící, ale velmi plaché šelmy, která
se stala kmotřencem obou těchto obcí národního parku.

Berlin

27

Hraniční nádraží

zážitková cesta kolem hory Hochberg, která vede skalními
útvary do pralesního území Národního parku Bavorský les,
kde jsou patrná nejruznejší stádia životního cyklu lesu v
omezeném prostoru.

4

14

obora národního parku o rozloze 9 ha. 300 metrů dlouhá pěší
trasa, jež vede přímo oborou, s možností vyhlídky a zimního
přikrmování.

bavorsko-české informační centrum Přírodního parku a
Národního parku Bavorský les na nepřehlédnutelném vlakovém
nádraží (bavorsko-česká hranice vede přímo nádražím). Výstavy
na téma Příroda a kultura pohraničí.

3

Jelení ohrada Scheuereck

7

se svými 1456 m nejvyšší hora Bavorského lesa a významné
zimní sportovní středisko. Díky svým idylickým horským jezerům
z doby ledové, Velkému a Malému Javorskému jezeru, je tato
oblast hojně navštěvovaným turistickým cílem.

5

München

Großer Arber

Freyung

Podpořeno z evropského fondu
pro regionální rozvoj.

Po stopách zvěře lesní divočinou

