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Wo Sie Waldwildnis erleben 
und Tierspuren entdecken können 

Ein grenzüberschreitender kleiner Führer zu den 
schönsten Flecken in der Nationalpark region 
Bayerischer Wald & Šumava 

Die bayerisch-böhmische Nationalparkregion:
zwei Nachbarländer – eine Urlaubsregion!

Entdecken Sie beeindruckende Wasserfälle, geheimnisvolle Hoch-
moore, 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 Šuma-
va! Erobern Sie den spektakulären Baumwipfelpfad und lassen Sie sich 
verzaubern von den fantastischen Ausblicken von Türmen und Bergen.
Neugierig geworden? Wir haben für Sie die Highlights in der National-
parkregion auf bayerischer und böhmischer Seite herausgesucht. Sie 
werden schnell merken, es gibt noch viel mehr zu entdecken, z. B. die 
funkelnde Welt des Glases oder die spannende Geschichte der Waidler 
in unseren eindrucksvollen Museen und Glashütten.

Viel Spaß bei Ihrer Natursafari!

LIEBLINGSPLÄTZE in 2 RegionenFelswandergebiet
Themenwanderweg über Felstreppen, Felstürme und 
alte Baum riesen mit Ausblicken bis zu den Alpen. 
Er begeistert besonders durch eindrucksvolle Fels- 
formationen und Urwaldbilder im ältesten Wanderge-
biet des Nationalparks Bayerischer Wald. 

Aussichtsturm am Kadernberg
Nach 120 Stufen bietet der 30 m hohe Aussichtsturm ein Pa-
norama vom Bayerwald bis zu den Alpen. Die bewirtschaf-
tete, urige Kadernberger Hütt´n lädt zu einer gemütlichen 
Rast ein. 

Freilichtmuseum Finsterau
Ein begehbares Stück Vergangenheit. Zum Museums-
schatz zählen vollständige Höfe, Bauernhäuser, eine 
Dorfschmiede und eine Straßenwirtschaft, die alle aus 
dem Bayerischen Wald stammen. Originalgetreu erhal-
ten und modern aufbereitet, halten sie Jahrhunderte 
alte Baukultur lebendig und geben einen Einblick in die 
einstige Arbeitswelt. 

Mittagsberg / Poledník
1315 m hoher Berg mit gleichnamigem Aussichtsturm im 
Nationalpark Šumava; Zugang ab Prášily, SrnÍ und Modrava. 
Nationalpark-Infostelle mit Ausstellungen.

Reschbachklause
Größte zur Holztrift aufgestaute künstliche Wasserflä-
che im Bayerischen Wald (Fläche rd. 0,8 ha, 1127 m ü. M.).  
Als Kulturdenkmal renoviert durch die Nationalparkver-
waltung. Standort einer Schutzhütte. 

Laka-See / Jezero Laka
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“.

Wege durch Natur und Zeit
Das grenzüberschreitende Wandergebiet, das die 
National parke Bayerischer Wald und Šumava verbin-
det, bietet Wissenswertes zu Siedlungsstruktur, Nut-
zungsgeschichte und wieder entstehender Waldwildnis. 
Empfehlenswert: der Weg zwischen Moldauquelle und 
Siebensteinkopf. Nationalnaturreservat 

Schwarzer See / Černé jezero und
Teufelssee / Čertovo jezero
Beide Seen sind, wie auch die Seen im Bayerwald, beeindru-
ckende wild-romantische Relikte aus der Eiszeit. Der schwar-
ze See ist der größte und tiefste Böhmerwaldsee.

Fürstenhuter Friedhof
Wege durch Natur und Zeit: Trauermantel – zum Fürstenhu-
ter Friedhof (Gehzeit 3 h, 10km). Entlang des Wanderweges 
verschmelzen die menschlichen Spuren mit der Natur zu 
einem berührenden Fleck der Vergangenheit. Start: Landes-
grenze Finsterau Bučina.

Wagensonnriegel (959 m ü.N.)
Der Aufstieg zum Gipfelkreuz wird belohnt durch die 
herrliche Aussicht auf den Mittleren Bayerischen Wald. 
Außerdem bietet sich die Gelegenheit, bei der kleinen 
Blockholzkapelle eine Rast einzulegen. 

Eppenschlager Hausberg 
Hessenstein
Der Hessenstein begeistert mit großen Felsformationen, 
die zum Klettern einladen und der herrliche Panorama-
blick nach Süden über das Eppenschlager Land bis hin 
zum Sonnenwald mit dem Brotjacklriegel lädt zu einer 
längeren und verdienten Rast ein. 

Schiffskanal Vchynicko-tetovský
Ein bedeutendes tschechisches Denkmal. Der Schwemmka-
nal 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 wurde ein Lehrpfad errichtet.

Gefühlsweg Mitternacher Ohe
Auf 4 Kilometern Länge können Wanderer und Spa-
ziergänger die Flusslandschaft der Mitternacher Ohe 
bewundern. Der Gefühlsweg lädt Sie ein, den Gedanken 
freien Lauf zu lassen. Der Flussperlmuschel-Pavillon und 
viele weitere Attraktionen machen das Wandern zum 
Erlebnis.

Flüsse Vydra und Otava
Beeindruckende Flusslandschaften im zentralen Šuma-
va-Gebiet, durchsetzt mit markanten, riesigen Felsblöcken, 
die den Flüssen ihren wilden Charakter geben.

Großer Arber / Arbersee
Mit 1456 m höchster Berg des Bayerischen Waldes und be-
deutendes Wintersportgebiet. Vielbesuchtes Wanderziel 
mit seinen idyllischen Bergseen Großer und Kleiner Arber-
see, die uralte und glasklare Relikte der Eiszeit sind.

Rothirschgehege Scheuereck
Gehege des Nationalparks mit einer Fläche von 9 Hektar. 300 
Meter langer, durch das Gehege angelegter Wanderweg mit 
Aussichtskanzel und Winterfütterung.

Trinkwasser-Talsperre Frauenau
Eine der höchstgelegenen Trinkwassertalsperren Deutsch-
lands. Die Talsperre kann zu jeder Jahreszeit besucht und via 
Rundweg ca. 5,5 Kilometer umrundet werden. 

Großes Filz / Klosterfilz 
Wanderweg durch das größte Moorgebiet des Bayerischen 
Waldes. Ein Bohlenweg führt durch diese einzigartige Moor-
landschaft. 

Dreiseenfilz, Seefilz und Königsfilz
Geheimnisvolle Hochmoore mitten im Herzen des Natio-
nalsparks Šumava mit seltener Vegetation, wie etwa dem 
fleischfressenden Sonnentau.

Erlebnis – Allee Bayerisch Eisenstein
Mehrere Museen, verschiedenste Ausstellungen, eine 
Kunstgalerie und der im Jahr 2017 als schönster Tourismus-
bahnhof Deutschlands prämierter Grenzbahnhof sowie 
mehrere Restaurants und eine Glashütte schmücken die 
Bahnhofsallee in Bayerisch Eisenstein.

Großer Falkenstein
Mit 1315 m Höhe und toller Aussicht vom felsigen Gipfel be-
liebtes Wandergebiet mit beeindruckenden Urwaldgebie-
ten und den markanten Wasserfällen am Höllbachgspreng. 
Windwurf-Erlebnisweg unweit.

Waldspielgelände 
Riesiger Waldspielplatz des Nationalparks mit vielen Spiel-
stationen aus Naturmaterialien, einem Naturerlebnispfad 

und einer Waldwiese mit Grillplatz. Das Gelände bietet 
Spiel- und Naturerlebnis für die ganze Familie. Rund-

wanderweg für Kinderwägen und Rollstühle geeignet. 

Wildbachklamm Buchberger Leite 
Das unter Landschaftsschutz gestellte Wandergebiet ist eine 
der beeindruckendsten Schluchten des Bayerischen Waldes. 
Seine überregionale Bedeutung zeigt das vom Bayerischen 
Umwelt ministerium verliehene Gütesiegel „Bayerns schöns-
te Geotope“. 

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 her-
ausragende Rolle gespielt hat.

Urwaldsteig
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.

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

Erlebnisweg „Seelensteig“
Malerischer Spaziergang - teils auf Bohlenwegen über Baum- 
rannen durch ein besonders sehenswertes Waldstück, in dem 
Vergehen und Werden des Waldes inmitten des National-
parks Bayerischer Wald eindrucksvoll dargestellt werden -  
ein Zukunftsfenster in die natürliche Waldentwicklung. 

Nationalparkzentrum Lusen 
Rund um das Informationszentrum „Hans-Eisenmann-Haus“ 
kann man einen farbenprächtigen Naturgarten mit über 
700 Pflanzenarten des Bayerischen Waldes bewundern. Das 
Gesteins-Freigelände bietet einen interessanten Einblick 
über die Geologie der Region. Für die Kleinsten gibt es eine 
spezielle Kinderlinie mit elf Hörstationen und einem knif-
feligen Rätsel, bei denen Nationalpark-Wissen kindgerecht 
vermittelt wird. Wer Lust zum Kraxeln hat, der kann sich in 
der neu erbauten Waldwerkstatt – einem Erlebnisraum mit 
kindgerecht aufbereiteten Naturschätzen – austoben. In-
mitten der entstehenden Waldwildnis kann man auf über 
200 Hektar rund 40 Säugetier- und Vogelarten beobachten. 
Ein sieben Kilometer langer Rundweg, für den Sie sich drei 
bis vier Stunden Zeit nehmen sollten, lädt zur Entdeckertour 
ein. Abkürzungen sind möglich. Das Gelände ist für Kinder-
wagen sowie Rollstühle geeignet, im Winter geräumt und 
ganzjährig frei zugänglich.                         

Wasserfall BÍlá strž 
Beeindruckender und mit 14 m größter Wasserfall im Böh-
merwald, zu erreichen vom Schwarzen See / Cerné jezero 
aus.

Urwaldgebiet Hans-Watzlik-Hain
Nationalpark-Erlebnisweg durch ein seit 1950 bestehendes 
Naturschutzgebiet mit mächtigen 500 Jahre alten und bis zu 
50 m hohen Baumriesen; gelegen zwischen dem „Schwell-
häusl“, einer ehemaligen Triftstation und dem kleinen Wei-
ler Zwieslerwaldhaus.

Holzweg
Abwechslungsreicher Themenweg, der die Lebensgeschich-
te eines „Waidlers“ Anfang des 19. Jahrhunderts zeigt. Der 
Weg führt vom Baumwipfelpfad bis in den Ortskern von 
Neuschönau. Im Kultur- und Bürgerzentrum befindet sich 
der Höhepunkt dieser Tour - das „Waidler-Kino“. Ein 
moderner Kurzfilm zeigt das harte und arbeitsrei-
che Leben der Einheimischen zur damaligen Zeit. .

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

Fledermaus-Waldspielplatz 
mit Lehrpfad und Skulpturenweg
Einzigartiger Spielplatz (0-99 Jahre) mit Fledermauslehr-
pfad (27 Informationselemente) garantiert ein besonderes 
Erlebnis für Klein und Groß. Der Spielplatzrundweg, mit 
einigen Ruheplätzen, hat die Form einer fliegenden Fleder-
maus. Der fast ein Kilometer lange Fledermaus-Skulptu-
renweg mit vielen Fledermauskunstwerken aus Stahl, Glas, 
Granit und Holz, der vom Ortsrand in Rinchnach (bei der Ba-
rockkirche) an einem Bach entlang, über einen Bohlenweg 
direkt zum Fledermaus-Waldspielplatz führt.

Luchspfad
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.

Großer Rachel mit Rachelsee 
und Rachelkapelle 
Der mit 1452 m höchste Berg im Nationalpark Bayerischer 
Wald mit beeindruckendem Panorama. Der idyllisch un-
terhalb der Rachelseewand gelegene, sagenumwobene 
Rachelsee ist ein Relikt aus der Eiszeit und nur zu Fuß er-
reichbar. 

Baumwipfelpfad 
Mit einer Länge von 1300 Metern ist der Baumwipfelpfad ei-
ner der längsten in Deutschland.
In einer Höhe von 8 bis 25 Metern führt der Pfad zu einer 
44 Meter hohen eiförmigen Aussichtsplattform mit Rund-
um-Blick über Kultur- und Naturlandschaften. Der Pfad ist 
kinderwagen- und rollstuhlgerecht. 

Spitzberg / Špičák
Markanter 1202 m hoher Berg, auch per Bahn erreichbar. 
Im Winter bedeutendes tschechisches Skigebiet und im 
Sommer schönes Wandergebiet mit einem der größten Bi-
keparks Böhmens.

Erlebnisweg Falke
Im Anschluss an die „Gläsernen Gärten“ in Frauenau wurde 
dieser Erlebnisweg angelegt. Bei einem gemütlichen Spa-
ziergang, vorbei an Info- und Quiztafel erfahren Sie viel 
Interessantes und Wissenswertes über die einheimischen 
Falkenarten.

 Tierfreigelände
Wer sich für Tiere im Böhmerwald interessiert, ist in den 
drei Tierfreigeländen in Srni, Borová Lada und Kvilda genau 
richtig.

 Nationalparkzentrum Falkenstein
Ein Rundweg, für Kinderwägen geeignet, führt durch das 
Tier-Freigelände zum „Haus zur Wildnis“. Luchse, Wolfsru-
del, Wildpferde und Urrinder sind in naturnah gestalteten 
Freigehegen zu bestaunen. Die Steinzeithöhle am Weg in-
formiert über die Landschaft nach der Eiszeit. 
Das behindertengerechte „Haus zur Wildnis“ stimmt ein auf 
Faszination und Kraft der natürlichen Dynamik im Natio-
nalpark. Familienerlebnis bieten 3D-Kino und verschiedene 
Ausstellungen. Kinder können im Spielraum, Wurzelgang 
und auf dem Waldspielplatz ihrer Fantasie freien Lauf las-
sen. Nachtraum – ein einmaliges, akustisches Erlebnis. 
Hier können Besucher in die Zeit von Sonnenuntergang bis 
-aufgang eintauchen. Denn auch die nächtliche Vielfalt der 
Wälder begeistert.
Im Nationalpark-Laden findet man kreative, regionale Ge-
schenkideen. Die bio-zertifizierte Gastronomie verwöhnt 
mit regionalen Schmankerln.

Waldgeschichtliches Museum 
St. Oswald 
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 ge-
eignet.

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

Lusen mit Glasarche 
Grenzberg mit markantem steinernen Blockmeer auf dem 
Gipfel, wo der Legende nach der Teufel sein Unwesen trieb. 
Wunderschö ne Fernsicht über beide Nationalparke. Die Gla-
sarche am Fuße der Himmelsleiter ist Symbol für die Arten-
vielfalt und die Zusammen arbeit der Grenzregion. 

Bärenpfad
Zwischen dem BÄREAL KurErlebnispark in der Stadt Grafe-
nau und dem Tier-Freigelände (Bären) im Ortsteil Altschö-
nau in der Gemeinde Neuschönau befindet sich ein 15,5 
km langer Zielwanderweg. Anhand von informativen und 
spaßigen Erlebnis-Stationen erzählt dieser eine Geschichte 
zweier Bärenbrüder. Teilabschnitte dieses Weges sind 
kinderwagengerecht. 
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OBLÍBENÁ MÍSTA ve 2 regionechTuristická oblast Felswandergebiet
Tematická turistická trasa vedoucí po skalních scho-
dištích, skalní věže, staré mohutné stromy a výhledy až 
k Alpám. Nachází se v nejstarší turistické oblasti Národ-
ního parku Bavorský les a je jedinečná zejména díky 
svým působivým skalním útvarům a zákoutím, která 
připomínají prales.

Rozhledna na vrcholu hory 
Kadernberg
Po zdolání 120 schodů se ze 30 metrů vysoké rozhledny na-
bízí výhled na panorama od Bavorského lesa až po Alpy. Je 
zde také možnost občerstvení a odpočinku.

Skanzen Finsterau
Procházka zaniklou minulostí. Mezi hlavní poklady mu-
zea patří kompletní selské dvorce a stavení, venkovská 
kovárna a zájezdní hostinec, všechny původem z Bavor-
ského lesa. Dochované v originální podobě a opravené 
moderními metodami uchovávají stavební kulturu pře-
dávanou po celá staletí i historické pracovní postupy.

Poledník
1 315 metrů vysoká hora se stejnojmennou rozhlednou  
v Národním parku Šumava – přístup z obcí Prášily, Srní a Mod- 
rava. Nachází se zde informační středisko národního par- 
ku s výstavami.

Vodní nádrž Reschbachklause
Největší umělá vodní plocha v Bavorském lese určená  
k plavení dřeva (plocha cca 0,8 ha, 1 127 m n. m). Díky 
Správě národního parku prošla renovací. Jedná se o kul-
turní památku. Nachází se zde turistický přístřešek.

Jezero Laka
Nachází se ve výšce 1 096 metrů nad mořem, a ze všech osmi 
šumavských jezer je tedy tím nejvýše položeným, ale záro-
veň i nejmenším. Je charakteristické také svými plovoucími 
ostrůvky.

Cesty přírodou a časem
V přeshraniční turistické oblasti, která spojuje národní 
parky Bavorský les a Šumava, se můžete seznámit s vý-
vojem osídlení, historií využívání krajiny a informovat se  
o znovu vznikající lesní divočině. Doporučujeme také tra-
su spojující pramen Vltavy s vrcholem Siebensteinkopf. Národní přírodní rezervace 

Černé a Čertovo jezero
Obě působivá, divoce romantická jezera, stejně jako jezera 
v Bavorském lese jsou ledovcového původu. Černé jezero je 
největší a nejhlubší šumavské jezero.

Hřbitov Knížecí Pláně
Cesty přírodou a časem ke hřbitovu Knížecí Pláně (doba chů-
ze 3 hodiny, 10 km). Lidské stopy cestou splývají s přírodou,  
a vzniká tak dojemné místo spjaté s minulostí. Start: hra-
niční přechod Bučina – Finsterau.

Vrchol Wagensonnriegel 
(959 m n. m)
Odměnou za výstup k vrcholovému kříži je nádherný 
výhled na střední Bavorský les. U malé dřevěné kaple je 
možnost odpočinku.

Hessenstein – domovská hora 
obce Eppenschlag
Hessenstein se může pochlubit velkými skalními útvary, 
které přímo lákají k lezení. Nádherný panoramatický 
výhled směrem na jih na okolí obce Eppenschlag až  
k Sonnenwaldu a vrcholku Brotjacklriegel vybízí k delší  
a zasloužené pauze.

Vchynicko-tetovský plavební kanál
Významná technická památka. Kanál pro plavení dřeva vy-
budovaný v letech 1799–1801 inženýrem J. Rosenauerem 
jako spojnice říček Vydra a Křemelná. Délka kanálu je 14,4 
km s výškovým rozdílem 190 m. Podél plavebního kanálu 
prochází naučná stezka.

Stezka pocitů podél toku říčky 
Mitternacher Ohe
Na 4 kilometry dlouhé trase mohou návštěvníci obdivo-
vat přírodu podél toku říčky Mitternacher Ohe a nechat 
své myšlenky volně plynout. Díky pavilonu perlorodek 
říčních a mnoha dalším atrakcím si z této túry odnesete 
spoustu zážitků.

Řeky Vydra a Otava
Okouzlující říční krajina v oblasti centrální Šumavy plná ob-
rovských balvanů, které řekám dodávají divoký charakter.

Velký Javor / Javorské jezero
Se svými 1 456 metry nejvyšší hora Bavorského lesa a vý- 
znamné zimní sportovní středisko. Hojně navštěvovaná 
turistická destinace s Velkým a Malým Javorským jezerem, 
idylickými, křišťálově čistými horskými jezery z doby ledové.

Jelení výběh Scheuereck
Obora národního parku o rozloze 9 hektarů. 300 metrů 
dlouhá pěší trasa vede přímo skrz výběh a její součástí je vy-
hlídka u místa zimního krmení.

Vodní nádrž Frauenau
Jedna z nejvýše položených nádrží na pitnou vodu v Ně- 
mecku. Přehradu je možné navštívit celoročně a obejít ji po 
okružní trase dlouhé přibližně 5,5 kilometru.

Slatě Großer Filz / Klosterfilz
Okružní turistická trasa přes největší bažinatou oblast Ba-
vorského lesa. Dřevěný chodník vede jedinečnými slatěmi.

Tříjezerní slať, Jezerní slať 
a Chalupská slať
Tajemná vrchoviště v srdci Národního parku Šumava se 
vzácnou vegetací, jako jsou třeba masožravé rosnatky.

Zážitková alej v Bavorské Rudě
V nádražní aleji v Bavorské Rudě (Bayerisch Eisenstein) se 
nachází několik muzeí, nejrůznější výstavy, umělecká ga-
lerie a hraniční nádraží, které bylo v roce 2017 vyhlášeno 
nejhezčím turistickým nádražím v Německu, a také několik 
restaurací a sklárna.

Velký Falkenstein
Nádherné výhledy z 1 315 metrů vysokého, skalnatého vrcho- 
lu. Oblíbená turistická oblast s působivou pralesní oblastí  
a mnoha malými vodopády v soutěsce Höllbachgspreng. 
Nedaleko odtud se nachází zážitková stezka s vývraty.

Areál lesních her
Obrovské lesní hřiště národního parku s herními stanovišti 
z přírodních materiálů, zážitkovou stezkou a lesní loukou  

s ohništěm. Areál umožňuje nevšední zážitky v přírodě 
pro celou rodinu. Okružní trasa je vhodná pro kočárky  

i pro vozíčkáře.

Soutěska Buchberger Leite 
Chráněná turistická oblast, jedna z nejpůsobivějších soutě-
sek Bavorského lesa. Důkazem jejího nadregionálního vý- 
znamu je pečeť kvality pro nejkrásnější geotopy Bavorska 
udělovaná Bavorským ministerstvem životního prostředí.

Naučná stezka Cestou zlatokopů
V Kašperských Horách se nachází zajímavá a rozmanitá 
naučná stezka Cestou zlatokopů, která vás zavede do Amáli-
na údolí. Na informačních cedulích se dozvíte zajímavosti  
o dobývání zlata, které ve 14. až 20. století hrálo v Kaš-
perských horách významnou roli.

Stezka Urwaldsteig
Zážitková stezka kolem hory Hochberg vede mezi skalními 
útvary do pralesní oblasti Národního parku Bavorský les, kde 
je na omezeném prostoru možné vidět nejrůznější stádia 
životního cyklu lesa.

Zážitková stezka Schachten und Filze
„Perly v lesním moři“ – horské pastviny uprostřed lesa, které 
existují přírodě navzdory, jsou dnes divokými a zároveň ro-
mantickými kulturními památkami v Národním parku Ba-
vorský les. Trasa vede také kolem působivých slatí Zwieseler 
Filz a idylického jezírka Latschense. Start v Buchenau.

Stezka duší
Malebná procházka lesem, částečně po dřevěném chodníku, 
při níž se přímo v srdci Národního parku Bavorský les můžete 
seznámit s procesem zániku a obnovy lesa a zároveň můžete 
nahlédnout do budoucnosti přirozeného vývoje lesa.

Centrum národního parku Luzný
Okolo informačního centra, Domu Hanse Eisenmanna, 
můžete obdivovat pestrou přírodní zahradu s více než 700 
druhy rostlin Bavorského lesa. Geologická expozice pod 
širým nebem nabízí zajímavý vhled do geologie regionu. 
Pro nejmenší je k dispozici speciální dětská trasa s jedenácti 
poslechovými stanovišti a komplikovanou hádankou, kde 
jsou hravým způsobem zprostředkována fakta o Národním 
parku. Kdo má chuť na dobrodružství, může se vyřádit v nově 
vybudované lesní dílně ‒ zážitkové místnosti s přírodními 
poklady pro děti. Uprostřed vznikající lesní divočiny je na 
více než 200 hektarech možné pozorovat zhruba 40 druhů 
savců a ptáků. Můžete se také vydat na poznávací výlet sed-
mikilometrovou okružní trasou, která trvá tři až čtyři hodiny. 
Cestu si lze zkrátit. Areál je vhodný pro kočárky a vozíčkáře,  
v zimě se udržuje a je volně přístupný po celý rok.      

Vodopád Bílá strž
S výškou dosahující 14 metrů se jedná o nejvyšší šumavský 
vodopád, k němuž můžete dojít od Černého jezera.

Pralesní rezervace Hans-Watzlik-Hain
Zážitková stezka národním parkem ‒ od roku 1950 přírodní 
rezervace, s 500 let starými, mohutnými, až 50 metrů vyso- 
kými stromy. Tato oblast leží mezi hostincem Schwellhäusl, 
bývalou zastávkou pro plavení dřeva, a malou samotou 
Zwieslerwaldhaus.

Zážitková stezka Holzweg
Pestrá tematická stezka, která přibližuje životní příběh tzv. 
Waidlera, obyvatele Bavorského lesa na počátku 19. století. 
Stezka dřeva vede od stezky korunami stromů do centra 
Neuschönau. Na závěr trasy se v kulturním centru promítá 
moderní krátký film o těžkém životě místních obyva-
tel v tehdejší době.

Infocentrum přírodního parku
Sídlo Přírodního parku Bavorský les – dům s téměř nulovou 
spotřebou energie, který rozhodně stojí za to vidět. Probíhají 
zde zajímavé výstavy o fauně a flóře Bavorského lesa a pro 
děti jsou k dispozici zábavná hrací stanoviště.

Netopýří lesní hřiště s naučnou 
stezkou a sochařská stezka
Jedinečné hřiště (0‒99 let) v Rinchnachu s netopýří naučnou 
stezkou (27 informačních cedulí) zaručuje nevšední zážitek 
pro malé i velké. Okruh kolem hřiště s několika odpočívadly 
má tvar letícího netopýra. Necelý kilometr dlouhá stezka se 
sochami, které znázorňují netopýry a jsou vyrobené z oceli, 
ze skla, ze žuly a ze dřeva, vede z okraje obce (od barokního 
kostela) podél potoka po dřevěném chodníku přímo k ne-
topýřímu lesnímu hřišti.

Rysí stezka
Okružní stezka mezi obcemi Bavorská Ruda (Bayerisch Ei-
senstein) a Lindberg – po stopách rysa, velmi plaché šelmy, 
která zde opět žije a která se stala kmotřencem obou těch-
to obcí v národním parku. Rysí stezka vede také k rysímu 
výběhu.

Velký Roklan s Roklanským 
jezerem a Roklanskou kaplí
Se svými 1 452 metry nejvyšší hora Národního parku Ba-
vorský les s nádherným panoramatem. Pověstmi opředené 
Roklanské jezero, idylicky položené pod Roklanskou jezerní 
stěnou, je ledovcového původu a dostanete se k němu pouze 
pěšky.

Stezka korunami stromů
1 300 metrů dlouhá stezka korunami stromů patří mezi  
nejdelší v Německu.
Ve výšce 8 až 25 metrů vede stezka ke 44 metrů vysoké vy-
hlídkové věži ve tvaru vejce, odkud je panoramatický výhled 
na zdejší kulturní krajinu i původní přírodu. Stezka je vhod-
ná pro kočárky i pro vozíčkáře.

Špičák
1 202 metrů vysoká hora, k níž se dostanete i vlakem. V zimě 
významné lyžařské středisko, v létě turistická destinace s jed-
ním z největších českých bikeparků.

Sokolí stezka
Tato zážitková stezka vznikla v návaznosti na Skleněné 
zahrady ve Frauenau. Během nenáročné procházky kolem 
informačních cedulí a cedulí s kvízem se dozvíte spoustu za-
jímavostí o místních druzích sokolů.

Zvířecí výběhy
Pokud se zajímáte o zvířata na Šumavě, navštivte tři zvířecí 
výběhy v Srní, Borové Ladě a na Kvildě.

Centrum národního parku Falkenstein
Okružní trasa je vhodná i pro kočárky a vede okolo výběhů 
se zvěří k Domu divočiny (Haus zur Wildnis). Můžete zde 
obdivovat rysy, vlčí smečky, divoké koně a pratury. V jeskyni  
z doby kamenné se dozvíte o proměnách krajiny po konci 
doby ledové.
V bezbariérovém Domě divočiny se připravte na okouzlení 
přírodní dynamikou a její sílu v národním parku. Rodiny mo-
hou navštívit 3D kino a různé výstavy. V herně, kořenové chod- 
bě a na lesním hřišti mohou děti popustit uzdu své fantazii. 
Tzv. noční místnost nabízí jedinečný akustický zážitek, při 
němž se návštěvníci ponoří do rozmanitého nočního života 
lesů. I ten totiž vzbuzuje nadšení.
V obchůdku jsou k dispozici kreativní dárky z regionu. V re-
stauraci pyšnící se bio certifikátem si můžete pochutnat na 
regionálních pochoutkách.

Muzeum historie lesa 
v St. Oswaldu
Muzeum Národního parku Bavorský les přináší ucelený 
„příběh lesa“. Jak člověk využíval les a jak les ovlivňoval 
člověka? Skvělý tip na výlet pro rodiny s dětmi.

Soutěska Steinklamm
Hluboká skalní soutěska s jedinečnou flórou. Dunící voda 
říčky Große Ohe, mechem porostlé kamení a prohlubně 
vymleté peřejemi nabízejí návštěvníkům kouzelnou přírod-
ní podívanou.

Luzný se skleněnou archou
Hraniční hora s nepřehlédnutelným kamenným mořem na 
vrcholu, kde podle pověsti řádil sám čert. Nádherný výhled 
na oba národní parky. Skleněná archa na začátku strmého 
stoupání, tzv. žebříku do nebe, je symbolem rozmanitosti 
zdejší přírody a spolupráce příhraničních regionů.

Medvědí stezka
Lázeňský a zážitkový park BÄREAL v městečku Grafenau  
a zvířecí výběh pro medvědy v místní části Altschönau  
v obci Neuschönau spojuje 15,5 km dlouhá turistická stezka. 
Na informativních a zábavných stanovištích se seznámíte  
s příběhem dvou medvědích bratrů. Některé úseky této  
stezky jsou vhodné i pro kočárky.

2,5 5 7,5 km0

14 mm

voda ‒ tekoucí nebo stojatá

vzhůru k výšinám

zážitky pro malé i velké

 speciálně pro rodiny s dětmi
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(Foto: Národní park Bavorský les)

Bücher, Karten, Infomaterial, Souvenirartikel,  
Geschenkgutscheine und Erlebnisse!

 »Bücher: Neue Bücher aus der Region, empfohlen von den Experten  
der Ferienregion!

 »Karten: Aktuelles Kartenmaterial für Wanderer, Radfahrer und Wintersportler.  
Immer in höchster Qualität!

 » Infomaterial: Aktuelle Broschüren mit allen wichtigen Informationen sowie unser 
exklusives Magazin WoidG‘sichter!

 »Souvenirartikel: Seien Sie „Vom Wald das Beste!“ Werden Sie Botschafter der Feri-
enregion mit besonderen Souvenirs wie Halstücher, Pins, Tassen und vielem mehr!

 »Erlebnisshop: Aktivitäten und spannende Erlebnisse in der Ferienregion online 
buchen und zwar schon vor Reiseantritt!  
shop.ferienregion-nationalpark.de/erlebnisse

Schnäppchen-Jäger aufgepasst!  Natürlich finden Sie auch von  
Zeit zu Zeit attraktive Schnäppchen und Sonderangebote in  
unseren Webshops  –  also immer mal wieder reinschauen!

Knížky, mapy, informační materiály,  
suvenýry, dárkové poukazy a zážitky!

 »Knížky: Nové knížky z prázdninového regionu, které doporučují znalci této oblasti.

 »Mapy: Aktuální mapy pro pěší turisty, cyklisty a milovníky zimních sportů. Vždy  
v nejvyšší kvalitě.

 » Informační materiály: Aktuální brožury se všemi důležitými informacemi a náš 
exkluzivní časopis WoidG‘sichter.

 »Suvenýry: Buďte „tím nejlepším z lesa!“ Staňte se vyslancem prázdninového regi-
onu se speciálními suvenýry, jako jsou šátky na krk, magnetky, hrnečky a mnoho 
dalšího.

 »Obchod se zážitky: Rezervujte si své aktivity a napínavé zážitky v prázdninovém 
regionu online ještě předtím, než se vydáte na cestu.  
shop.ferienregion-nationalpark.de/erlebnisse

Milovníci slev, pozor! V našem e-shopu samozřejmě čas od času najdete také atraktivní 
slevy a speciální výhodné nabídky – vyplatí se k nám pravidelně nakouknout.

shop.ferienregion-nationalpark.de

shop.ferienregion-nationalpark.de

oder einfach 
scannen

Naskenuj mě

zum 
Erlebnis-Shop

do obchodu 

se zážitky

Po stopách zvěře 
lesní divočinou
Malý přeshraniční průvodce nejkrásnějšími
místy regionu Národních parků 
Bavorský les a Šumava

Česko-bavorský region národních parků:
dvě sousední země – jeden prázdninový region!

Objevte úchvatné vodopády, tajuplná horská rašeliniště, majestátní 
hory a idylická jezera! Poznejte život zvířat v jejich přirozeném prostře-
dí a pozorujte plachá divoká zvířata ve výbězích Národních parků Ba-
vorský les a Šumava! Projděte si jedinečnou stezku korunami stromů  
a vychutnejte si fantastické výhledy z rozhleden a horských vrcholů.
Zaujalo Vás to? Vybrali jsme pro Vás ta nejzajímavější místa v regionu 
národních parků na obou stranách hranice. Rychle však zjistíte, že Vás 
zde toho čeká mnohem víc – v našich zajímavých muzeích a sklářských 
hutích můžete například objevovat třpytivý svět sklářského řemesla 
nebo se seznámit s napínavým životem místních obyvatel.

Tak tedy příjemnou zábavu na tomto přírodním safari!

Naskenuj mě!
Ferienregion Nationalpark 
Bayerischer Wald GmbH 
Konrad-Wilsdorf-Straße 1
94518 Spiegelau
Tel. +49 800 0008465
urlaub@ferienregion-nationalpark.de 
www.ferienregion-nationalpark.de

TO NEJLEPŠÍ 
Z LESA. 
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