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SRDEČNĚ VÍTÁME!
Těší nás, že chcete objevit rozmanitost Národního parku Bavorský les. Na úvod do naší divoké přírody Vám
doporučujeme navštívit naše informační návštěvnická
zařízení. Najdete zde vzrušující povídání o floře a fauně, o
historii regionu nebo o filosofii Národního parku „Přírodu
nechat být přírodou“. Tato témata prezentujeme v našich
expozicích multimediální formou určených pro celou
rodinu.
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Kromě toho se můžete v přilehlých venkovních oblastech
ponořit přímo do vznikajícího pralesa, např. v Areálu lesních
her, který chytne za srdce především děti. Také návštěva
našeho zvířecího parku je vrcholem v každé roční době.
Neboť zde můžete pozorovat současné i původní zvířecí
obyvatele Bavorského lesa v přírodě blízkých výbězích.
Obdobný zážitek jako ve volné přírodě.
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Buďte jako host v Národním parku Bavorský les srdečně
vítán!
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PASSAU
Linz / Salzburg / Wien

Srdcem Centra Národního parku Luzný je DŮM HANSE
EISENMANNA. Informativním, interaktivním a impozantním způsobem představuje stálá expozice „Cesta do
přírody - historie lesa a člověka“ tajemství Národního parku
Bavorský les. Co představuje filozofie „Přírodu nechat
být přírodou“? Jaké touhy spojují člověka s lesem? Jak se
rozvíjela chráněná oblast od svého založení? Nejen to, ale
mnohé další se návštěvníci dozvědí během prohlídky. Pro
nejmenší je k dispozici speciální dětská trasa s jedenácti
poslechovými stanovišti, na kterých jsou zprostředkována
fakta o Národním parku hravým způsobem - a i dospělí se
dozví zajímavé skutečnosti.
TIP: Chcete se od Domu Hanse Eisenmanna vydat ještě
k dalším cílům v národním parku? Mnoho užitečných rad
obdržíte na přepážce od našich milých spolupracovníků.
DĚTSKÁ RALLYE: Obzvláště napínavě zažijí mladí objevitelé výstavu s naší dětskou rallye, během které musí vyluštit
komplikovanou hádanku. Kdo odhalí tajemství lesa, obdrží
na konci malé překvapení.
KINO: Bohatý filmový program se nachází v našem kinosále.Promítají se záběry z Národního parku nebo Flotterlu,
maskot naší dětské prohlídky.

CENTRUM
NÁRODNÍHO PARKU

ČTENÁŘSKÁ GALERIE: Chuť na malé přerušení zajímavým čtením o přírodě a Bavorském lese? Potom vzhůru do
naší pohodlné čtenářské galerie!

LUZNÝ
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DŮM HANSE EISENMANNA

VSTUP
VOLNÝ!
ČÁSTEČNĚ
BEZBARIÉROVÝ
PŘÍSTUP
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Servis
OTEVÍRACÍ DOBA DŮM HANSE EISENMANNA
Od 26. prosince do 30. dubna denně od 9 do 17 hod
Od 1. května do 8. listopadu denně od 9 do 18 hod
Od 9. listopadu do 25. prosince zavřeno
GASTRONOMIE
Café Eisenmann a Waldwirtschaft nabízí dvě možnosti
občerstvení. Informace a otevírací doba na www.erlebnisgastronomie-gmbh.de. Navíc se můžete občerstvit na
parkovišti v lesním bufetu.
Informace +49(0)8558 2647.
OBCHOD NÁRODNÍHO PARKU
V obchodě Národního parku najdete kromě knih nebo her k
tématům příroda a zvířata, také regionální suvenýry. Informace +49(0)8558 973404.
Pohodlně v dosahu Igelbusu!
Zastávka: Nationalparkzentrum Lusen
Navigace: Böhmstraße 39, 94556 Neuschönau
Placené parkoviště!
KONTAKT
Hans-Eisenmann-Haus
Tel.: +49 (0) 8558 9615-0
Fax: +49 (0) 8558 9615-22
heh@npv-bw.bayern.de
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Rysi, puštíci, vlci, zubři, vydry, medvědi nebo tetřevi: Zažijte
ve ZVÍŘECÍM PARKU typická divoká zvířata, která jsou
nebo byla v Bavorském lese doma. Uprostřed vznikající
lesní divočiny je možné na více než 200 hektarech pozorovat kolem 40 druhů savců a ptáků. Zvířata se pohybují
v rozlehlých, přírodě blízkých výbězích a voliérách. Téměř
jako ve volné přírodě - včetně mnoha možností potravy pro
zvířecí obyvatele. Sedm kilometrů dlouhá okružní cesta,
která Vám zabere tři až čtyři hodiny času, zve k objevné
cestě. Zkrácení je možné. Areál je vhodný jak pro dětské
kočárky, tak pro vozíčkáře, v zimě jsou cesty udržovány a je
celoročně volně přístupný.

ZVÍŘECÍ PARK

VSTUP
VOLNÝ!
ČÁSTEČNĚ
BEZBARIÉROVÝ
PŘÍSTUP

7

Už jste někdy putovali nad korunami stromů? 1.300 metrů
dlouhá STEZKA KORUNAMI STROMŮ toto umožňuje.
Návštěvník si zde může vychutnat zcela neobvyklou perspektivu. Pohyb ve výšce 44 metrů nad lesní půdou poskytuje zcela nové pohledy do a nad Národní park Bavorský les.
Provozovatel: Erlebnis Akademie AG, Bad Kötzting
Otevírací doba a vstupné:
www.baumwimpfelpfad.bayern
Telefon: +49(0) 8558 9749-74

STEZKA KORUNAMI STROMŮ

ČÁSTEČNĚ
BEZBARIÉROVÝ
PŘÍSTUP

Flóra činí Národní park opravdu vzrušujícím. Na čtyřech
hektarech kolem Domu Hanse Einsemanna mohou
návštěvníci procházet kolem vzácných druhů květin, trav,
keřů, kapradin a mechů, které jsou v Bavorském lese doma.
BOTANICKÁ EXPOZICE ukazuje více než sto druhů
rostlin na přírodních stanovištích a životních společenstvech
- z části dokonce na snadno viditelných místech. Areál je
celoročně přístupný.

VSTUP
VOLNÝ!

BOTANICKÁ EXPOZICE

ČÁSTEČNĚ
BEZBARIÉROVÝ
PŘÍSTUP

Bavorský les je bohatý na kameny - v pravém slova smyslu. GEOLOGICKÁ EXPOZICE poskytuje detailní pohled
na geologickou historii regionu. Některé nerosty mohou
být více než 500 miliónů let staré. Vyleštěné plochy na
skalních blocích umožňují rychle, napínavě a všemi smysly
objevit rozdíly mezi jednotlivými druhy ruly a žuly. Areál je
celoročně přístupný.
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GEOLOGICKÁ EXPOZICE

VSTUP
VOLNÝ!
ČÁSTEČNĚ
BEZBARIÉROVÝ
PŘÍSTUP
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Ústředním bodem CENTRA NÁRODNÍHO PARKU FALKENSTEIN je Dům u divočiny. Jeho unikátní architektura
je fascinující, neustále umožňuje ze svého nitra pohled na
1315 metrů vysoký Velký Falkenstein. Stěžejním tématem
expozice je vznikající divočina v Národním parku Bavorský
les. Bytí, růst a zánik - tento koloběh je všudypřítomný
a může být objeven všemi smysly. Obzvláště působivá je
kořenová chodba. Návštěvníci putují podzemím skrze vrstvy
půdy a objevují přitom zde žijící nejmenší živé organismy.
Děti doprovází do chytrých zážitkových a herních stanovišť
náš maskot, skřítek.
TIP: Chtěli byste se po návštěvě Domu u divočiny vydat k
nějakým dalším cílům v Národním parku? Mnoho důležitých
podnětů získáte od našich milých spolupracovníků na
informační přepážce.
DĚTSKÁ RALLYE: Obzvláště zajímavě zažijí mladí objevitelé expozici s naší dětskou rallye. Přitom je zapotřebí vyřešit
chytrou hádanku. Ten, kdo objeví tajemství lesa, obdrží na
konci malou odměnu.
3D-KINO: V našem kinosále můžete obdivovat bohatý
filmový program. Zde si můžete vychutnat trojrozměrnou
cestu divokým lesem nebo zajímavé pohledy do Národního
parku.

CENTRUM
NÁRODNÍHO PARKU

FALKENSTEIN

12

HERNÍ MÍSTA: Při každém počasí se mohou malí
návštěvníci vyřádit. Za slunce je možné se vydat na
dobrodružná lesní hřiště před Domem u divočiny a za deště
či sněhu uvnitř v dětském zážitkovém koutku.

CENTRUM NÁRODNÍHO
PARKU FALKENSTEIN

VSTUP
VOLNÝ!
ČÁSTEČNĚ
BEZBARIÉROVÝ
PŘÍSTUP
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Servis
OTEVÍRACÍ DOBA DOMU U DIVOČINY
Od 26. prosince do 30. dubna denně od 9 do 17 hod.
Od 1. května do 8. listopadu denně od 9 do 18 hod.
Od 9. listopadu do 25. prosince zavřeno
OTEVÍRACÍ DOBA JESKYNĚ Z DOBY KAMENNÉ
Od 1. května do 8. listopadu denně od 9.30 do 18.30 hod.
Od 9. listopadu do 30. dubna denně od 9.30 do 15.30 hod
GASTRONOMIE
Gastronomie v Domě u divočiny Vás očekává s ekologickou,
fairovou a regionální kuchyní. Informace a otevírací doba na
www.gastronomie-hauszurwildnis.de.
OBCHOD NÁRODNÍHO PARKU
V obchodě Národního parku nabízí regionální řemeslné
umění ze dřeva a skla jakož i hodnotné hračky. Informace
+49 (0) 9922 5002-113.
Pohodlně k dosažení lesní železnicí nebo Igelbusem!
Zastávka: Ludwigsthal/Haus zur Wildnis
Navigace: Eisensteiner Straße, D-94227 Ludwigsthal
Parkoviště je zpoplatněné!
KONTAKT
Haus zur Wildnis
Tel.: +49 (0) 9922 5002-0
Fax: +49 (0) 9922 5002-167
hzw@npv-bw.bayern.de
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Vedle rysů a vlků je možné ve ZVÍŘECÍM PARKU pozorovat dva bývalé obyvatele Bavorského lesa: divoké koně a
pratura. V době, kdy divocí koně osidlovali postglaciální
stepní krajinu, žili pratuři v raném středověku v bavorských
lesích. Toto neobyčejně vypadající duo je propojeno svými
výběhy tematicky s JESKYNÍ Z DOBY KAMENNÉ. Zde
jsou návštěvníci zavedeni díky uměle vytvořené skalní kulise
do dávné doby kamenné a mohou zažít změnu klimatu,
krajiny a zvířecího světa od tehdejší doby až do dnes. Téměř
tři kilometry dlouhá okružní cesta, na kterou potřebujete
zhruba jednu a půl hodiny, vede kolem všech těchto
zařízení. Areál je vhodný pro dětské kočárky i pro vozíčkáře,
v zimě udržován a celoročně volně přístupný.

ZVÍŘECÍ PARK
JESKYNĚ Z DOBY KAMENNÉ

VSTUP
VOLNÝ!
ČÁSTEČNĚ
BEZBARIÉROVÝ
PŘÍSTUP
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„Waidler“ (označení pro obyvatele Bavorského lesa) mají
ke svému „Woid“ (bavorsky les) vždy zvláštní vztah. Toto
vzájemné působení lesa a člověka - často plné lásky, často
umělecká, zřídka bolestivá ale většinou silně tradiční - si
bere pod drobnohled MUZEUM HISTORIE LESA. Tak
zažijí návštěvníci nejen geologické počátky regionu, ale také
lidské působení v Bavorském lese - od sklářského průmyslu
přes lesní hospodářství až po chráněnou oblast. Přitom se
nabízí rozličné pohledy na tradice, historii, literaturu a hudbu. Dokonce je možné poslouchat v audiokřeslech svědky
času. Mezitím mohou děti vyšplhat po schodech ve stromu,
který spojuje tři poschodí muzea a slibuje dobrodružnou
objevnou cestu.
OTEVÍRACÍ DOBA
Úterý až neděle: od 9 do 17 hod.
Pondělí zavřeno! (Kromě svátků)
Od 23. do 25. prosince zavřeno
Pohodlně dosažitelné Igelbusem!
Zastávka: Gasthof Goldener Steig/St. Oswald
Navigace: Klosterallee 4, D-94568 St. Oswald

MUZEUM
HISTORIE LESA

ST. OSWALD

KONTAKT
Waldgeschichtliches Museum St. Oswald
Tel.: +49 (0) 8552 974889-0
Fax: +49 (0) 8552 974889-9
wgm@npv-bw.bayern.de

VSTUP
VOLNÝ!
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ČÁSTEČNĚ
BEZBARIÉROVÝ
PŘÍSTUP
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Dotknout se hravým způsobem přírody: Nikde jinde jako
v Národním parku Bavorský les není nic tak úžasné jako v
AREÁLU LESNÍCH HER. Na téměř 50 hektarech nabízí
velký zážitkový areál bezpočet dobrodružství. Přesně to
pravé pro rodinný výlet - jedno v jakou roční dobu! Tři
vzrušující oblasti čekají na to, až budou objeveny.
Přírodní zážitková stezka: Neobvyklé pohledy do lesa zažije
návštěvník na deseti zajímavých stanovištích. Muzicírovat
s přírodními materiály, dotknout se rostlin, naboso pocítit
lesní půdu, poslouchat zvuky ptáků, čichat přírodní vůně
nebo prostě se jen chvíli pozastavit: To vše je možné zažít
na dvou kilometrech dlouhé zážitkové stezce. Nejen ti
nejmenší se budou bavit.
HŘIŠTĚ: Máte zase jednou chuť se vyřádit? Pak jsou hřiště
tím pravým místem. Podle chuti je možné se klouzat, šplhat,
hrát si nebo houpat se. Je k dispozici také lanovka. Některé
atrakce jsou - jako větší část cest v Areálu lesních her bezbariérové. Vezměte prosím na vědomí, že v zimě je větší
část zařízení odmontována.
LESNÍ LOUKA: Centrálně položená lesní louka nabízí
dostatek prostoru k dovádění. Výzkumníci mohou v
rybníčku hledat vážky, pozorovat rušný provoz ve hmyzím
hotelu nebo se v dutině datla vžít do role datlovitého ptáka.
Kromě jiného je k dispozici také ohniště nebo přístřešek při
špatném počasí. V chladnějších ročních obdobích je možné
na louce stavět iglú a různé sochy ze sněhu.
Pohodlně dostupné lesní železnicí a Igelbusem!
Zastávka: Bahnhof Spiegelau“
Navigace: Trosselweg 7, D-94518 Spiegelau

AREÁL LESNÍCH HER

SPIEGELAU
VSTUP
VOLNÝ!
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ČÁSTEČNĚ
BEZBARIÉROVÝ
PŘÍSTUP
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Další zařízení

Informační místa
STUP

V
PŘÍRODNÍ BROUZDALIŠTĚ SPIEGELAU
VOLNÝ!
Nejen v teplých ročních obdobích zve
přírodní brouzdaliště u Spiegelau k osvěžení. Procházejte se křišťálově čistou horskou
vodou Schwarzachu. Toto zařízení je vhodné také i pro
vozíčkáře, a to díky dlážděné rampě. Pro děti se nabízí
mokré hrátky.
ČÁSTEČNĚ
BEZBARIÉROVÝ
PŘÍSTUP

Pohodlně dosažitelné Igelbusem!
Zastávka: Aufichtenwald-Steg

BAYERISCH EISENSTEIN
Informační místo na hraničním nádraží
Bahnhofstraße 54; D-94252 Bayerisch Eisenstein
www.naturparkwelten.de

Navigace: Kurpark; D-94518 Spiegelau
VSTUP
VOLNÝ!

JELENÍ VÝBĚH SCHEUERECK
Přírodní zážitek zvláštního druhu slibuje jelení výběh v
Scheuerecku - nacházející se pod Falkensteinem. Zde je
možné pozorovat z bezprostřední blízkosti tato impozantní zvířata na devět hektarů rozlehlém a přírodě blízkém
výběhu. V létě vede přes 300 metrů dlouhá stezka přímo
skrz výběh. Vyhlídka nabízí celoroční pohled do života
jelenů.
Pohodlně dosažitelné Igelbusem!
Zastávka: Scheuereck
Navigace: Scheuereck 1; D-94227 Lindberg

Vedle velkých návštěvnických zařízení nabízení Národní
park ve spolupráci s městy a obcemi regionu hustou síť
INFORMAČNÍCH MÍST. Zde mohou návštěvníci získat
základní informace o výletech do naší divoké přírody včetně mnoha užitečných tipů na pěší výlety, cyklovýlety
nebo na výlety na sněžnicích. Kromě toho jsou k dispozici
zajímavé informace o krajině, zvířatech a rostlinách. Mnoho
zábavy!

FRAUENAU
Informační místo ve sklářském muzeu
Am Museumspark 1; D-94258 Frauenau
www.ferienregion-nationalpark.de
FREYUNG
Informační místo v zámku Wolfstein
Wolfkerstraße 1; D-94078 Freyung
www.jagd-land-flusslde
MAUTH
Informační místo v turistických inforrmací
Mühlweg 2; D-94151 Mauth
www.ferienregion-nationalpark.de
SPIEGELAU
Informační místo v turistických inforrmací
Konrad-Wilsdorf-Str.1; D-94518 Spiegelau
www.ferienregion-nationalpark.de
ZWIESEL
Informační místo v Domě Přírodního parku
Infozentrum 3; D-94227 Zwiesel
www.naturpark-bayerischer-wald.de
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Pravidla chování
VŽDY NA PRAVÉ CESTĚ
Dbejte prosím, v obzvláště citlivých oblastech našeho
Národního parku, jako jsou vyšší polohy nebo
rašeliniště, zákazu opouštění cest za účelem ochrany
zvířat a rostlin. V turistických mapách a v přírodě jste
na toto upozorněni.
Pro výlety do přírody si obstarejte dobré vybavení:
mapa, pevná obuv, pití, mobilní telefon, balíček první
pomoci a oblečení do špatného počasí, to vše by mělo
mít své místo v batohu.
V Národním parku je chráněno přirozené bytí, růst a
zánik v životních společenstvech. Odumřelé stromy
zůstávají na místě jako součást koloběhu přírody.
Proto představují spadlé stromy a odpadávající
odumřelé dřevo typické nebezpečí. Dávejte pozor na
tato nebezpečí a opusťte při silném větru z důvodu
Vaší bezpečnosti lesní porosty. Použití cest v
Národním parku pouze na vlastní nebezpečí!
Některé cyklotrasy a turistické cesty s nízkým
převýšením, jakož i okružní cesty ve Zvířecím parku,
jsou vhodné pro kočárky a vozíčkáře. Maximální sklon
je v těchto případech uveden na našich ukazatelích.
Prosíme, neodhazujte žádné odpadky! Také sáčky na
psí výkaly nebo papírové kapesníky nemají v přírodě
co dělat. Pomozte nám prosím udržet náš divoký les
čistý. Děkujeme!
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Na cestách přátelsky k
životnímu prostředí a beze stresu

Nová aplikace: Lesní divočina ve 3D
S novou aplikací může více než 1,3 miliónu
návštěvníků ročně zažít novým způsobem Národní park Bavorský les a to díky 3D-mapě a díky
aktuálnímu popisu cest.
Mnoho tipů pro návštěvníky,
výlety, informace o Centrech
Národního parku, stejně tak
i webové kamery umožňují
různé náhledy na nejstarší
Národní park Německa.

V Národním parku se dostanete bez problémů vlakem nebo Igelbusem k důležitým výchozím bodům pro výlety a návštěvnickým
zařízením. S GUTi (Gästeservice Umwelt-Ticket), návštěvní kartou
pro mobilitu přátelskou životnímu prostředí, je dokonce bezplatná, s
Bayerwald-Ticketem (jízdenka) je obzvláště výhodná. Pokud necháte auto stát, můžete podniknout část své pěší cesty a následně se
autobusem nebo vlakem vrátit zpět k výchozímu bodu.

Spojení:
LESNÍ ŽELEZNICE A ŽELEZNICE V ÚDOLÍ ILZU

Čtyři linie lesní železnice Vám umožňují mobilitu v regionu Národního parku - přitom je nejdůležitějším uzlovým bodem Zwiesel.
Centrum Národního parku Falkenstein v Ludwigsthalu má vlastní
zastávku na vlakovém spojení Plattling-Bayerisch Eisenstein.
Železnice v údolí Ilzu je v letní sezóně s navazujícími autobusovými
spoji propojením na Jih.

IGELBUSY

Igelbusy spojují výchozí místa pro pěší mezi Luzným a Roklanem
s obcemi Mauth, Hohenau, Spiegelau, St.Oswald-Riedlhütte,
Grafenau a Neuschönau. Důležitým dopravním uzlem je Centrum
Národního parku Luzný v Neuschönau - samozřejmě s vlastní
zastávkou. Falkensteinský autobus spojuje Zwiesel s turisticky
nejvyšším bodem v severní oblasti Národního parku, s Zwieslerwaldhaus, Schwellhäusl a Centrum Národního parku Falkenstein.

VÍCE INFORMACÍ

Detailní jízdní řády, informace k GUTi a tipy na výlety naleznete v turistických informacích, Centrech Národního parku a
Informačních místech, jakož i online na www.bayerwald-ticket.com.

Náš tip na Vaši dovolenou

S průvodcem divokým lesem

Vyzkoušejte naše PARTNERY NÁRODNÍHO PARKU!

Chcete si nechat ukázat přírodu našimi lesními průvodci nebo strážci? Pak se
můžete zúčastnit vycházek s průvodcem! Tyto se konají v celém Národním
parku, např. ve Zvířecím parku nebo v Areálu lesních her. Informace získáte
na www.nationalpark-bayerischer-wald.de/veranstaltungen a telefonicky
u našeho průvodcovského servisu na bezplatné lince hotline +49(0) 800
0776650.

Návštěva Národního parku začíná většinou ubytováním a veřejnou dopravou a je tak zajímavou nabídkou přírodních zážitků: proto tu jsou Partneři
Národního parku.
Označujeme naše Partnery Národního parku díky jejich kvalitě, regionalitě
a uvědomování si životního prostředí, abyste si Vy, milí hosté, mohli
rozhodnout pro povedenou návštěvu Národního parku a podpořit trvale
udržitelný rozvoj turismu v regionu.
Partneři Národního parku jsou sami často na cestách v našich
návštěvnických zařízeních, tak Vám jako hostům mohou vždy dobře
poradit. Moc jim záleží na tom, aby Vám mohli zprostředkovat své nadšení a
vědomosti. Od našich partnerů můžete očekávat jen ty nejlepší informace a
osobní tipy na Vaše zážitkové a objevné cesty v Národním parku.
V Národním parku se můžete nechat námi označenými Partnery doprovázet za přírodními zážitky, nebo se k nim uchýlit či se občerstvit. Igelbusy,
lesní železnice nebo železnice v údolí Ilzu Vám umožní dosáhnout výchozích
bodů a podniknout pěkné výlety. V oblasti ubytování nabízí Partneři Národního parku širokou škálu od hotelů po apartmány, od penzionů po ubytovny,
každý si přijde na své - včetně nadšení pro Národní park.
U našich Partnerů Národního parku můžete ZAŽÍT MNOHEM VÍCE.
Více ke spolupráci:
www.nationalpark-bayerischer-wald.de/partner
Dovolená u Partnera Národního parku:
www.nationalpark-partner.com
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NÁRODNÍ PARK BAVORSKÝ LES JE
vyznamenán označením kvality

nositel Evropského diplomu od roku 1986

společně s Národním parkem Šumava certifikován od
roku 2009 jako Transboundary Park
člen EUROPARC Německo,
zastřešující organizace německých chráněných oblastí

