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TOURIST-INFO
BAYERISCH EISENSTEIN

Schulbergstraße 1
94252 Bayerisch Eisenstein

Tel. +49 9925 940316, Fax +49 9925 940333
info@bayerisch-eisenstein.de, www.bayerisch-eisenstein.de

TOURIST-INFO SCHÖNBERG - EPPENSCHLAG

Marktplatz 16
94513 Schönberg

Tel. +49 8554 960442, Fax +49 8554 960444
touristik@markt-schoenberg.de, www.schoenberg-bayerwald.de, www.eppenschlag.de

TOURIST-INFO FRAUENAU

Am Museumspark 1
94258 Frauenau

Tel. +49 9926 94100, Fax +49 9926 941028
info@ti-frauenau.de, www.frauenau.de

TOURISMUSBÜRO HOHENAU

Dorfplatz 22
94545 Hohenau

Tel. +49 8558 960444, Fax +49 8558 960440
info@hohenau.bayern.de, www.hohenau.de

TOURIST-INFO KIRCHDORF

Marienbergstraße 3
94261 Kirchdorf i. W.

Tel. +49 9928 94030, Fax +49 9928 940329
tourist@kirchdorf.landkreis-regen.de, www.kirchdorf-im-wald.de

TOURIST-INFO LANGDORF

Hauptstraße 8
94264 Langdorf

Tel. +49 9921 941113, Fax +49 9921 941130
tourist-info@langdorf.de, www.langdorf.de

TOURIST-INFO LINDBERG

Zwieselauer Straße 1
94227 Lindberg

Tel. +49 9922 1200, Fax +49 9922 869701
info@gemeinde-lindberg.de, www.lindberg.eu

TOURIST-INFO MAUTH

Mühlweg 2
94151 Mauth

Tel. +49 8557 973838, Fax +49 8557 3059967
mauth-finsterau@ferienregion-nationalpark.de, www.mauth.de

TOURIST-INFO NEUSCHÖNAU

Kaiserstraße 13
94556 Neuschönau

Tel. +49 8558 960328, Fax +49 8558 960378
info@neuschoenau.de, www.neuschoenau.de

TOURIST-INFO SCHÖNBERG

Marktplatz 16
94513 Schönberg

Tel. +49 8554 960442, Fax +49 8554 960444
touristik@markt-schoenberg.de, www.schoenberg-bayerwald.de

TOURIST-INFO SPIEGELAU

Konrad-Wilsdorf-Straße 1
94518 Spiegelau

Tel. +49 8553 960017, Fax +49 8553 960042
spiegelau@ferienregion-nationalpark.de, www.spiegelau.de

TOURIST-INFO SANKT OSWALD - RIEDLHÜTTE

Schulplatz 2
94566 Riedlhütte

Tel. +49 8553 6083, Fax +49 8553 1036, www.sankt-oswald-riedlhuette.de
sankt-oswald-riedlhuette@ferienregion-nationalpark.de

TOURIST-INFO ZWIESEL

Stadtplatz 27
94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 5001692, zwiesel@ferienregion-nationalpark.de
www.zwiesel.de

BOROVÁ LADA

Svinná Lada 21 pošta
384 93 Kvilda

Tel. +420 388 434 180
isslada@npsumava.cz, www.npsumava.cz

BUČINA

Kvilda 14
384 93 Kvilda

Tel. +420 388 435 544,
iskvilda@npsumava.cz, www.npsumava.cz

KVILDA

Kvilda 14
384 93 Kvilda

Tel. +420 388 435 544,
iskvilda@npsumava.cz, www.npsumava.cz

MODRAVA

Modrava 63
34192 Modrava

Tel. +420 376 599 051
info@modrava.eu, www.sumavanet.cz/icmodrava

PRÁŠILY

Prášily 110
342 01 Sušice

Tel. +420 376 589 014
isprasily@email.cz, www.sumavanet.cz/prasily/

ŠPIČÁK

1.máje 12
340 04 Železná Ruda

Tel. +420 376 397 033
itcruda@sumava.net, www.zelezna-ruda.cz/zeleznaruda/

SRNÍ

Srní 106
341 92 Srní

Tel. +420 774 606 030
Srni.infocentrum@tiscali.cz, www.sumavanet.cz/srni/

ŽELEZNÁ RUDA

1.máje 12
340 04 Železná Ruda

Tel. +420 376 397 033
itcruda@sumava.net, www.zelezna-ruda.cz/zeleznaruda/

4

Zůstaňte prosím
na vyznačených
cyklistických
stezkách

!

TO NEJLEPŠÍ Z LESA.

ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA
Cyklistika v bavorsko-českých pohraničních horách
Téměř nekonečné lesy, horské vrcholy a vyhlídky s ohromujícími panoramaty, náhorní plošiny, romantické potůčky, ledovcová jezera a rozlehlá
rašeliniště (slatě). Německý národní park Bavorský les a sousední český
národní park Šumava se prezentují jako jedinečný přírodní prostor. Hustá
síť štěrkových cest a stezek (trailů), z nichž je několik stovek kilometrů
značeno jako cyklostezky, činí z tohoto regionu ráj pro bikery. Možnosti
cyklistických túr jsou na obou stranách hranice téměř nekonečné. Čeká tu

tedy na vás bezmezný požitek z jízdy. Ať už si vyrazíte na kole jen tak pro
radost, seznamujete se s krajinou na elektrokole nebo se jako neohrožení
bikeři pustíte na náročné túry: najdete tu jak snadno sjízdné cesty k oblíbeným výletním cílům, tak i opravdu těžké trasy. Respektujte prosím
útočiště živočichů uprostřed vzácné přírody a držte se na vyznačených cyklistických stezkách. Své jízdní dovednosti si můžete dosyta ověřit jinde
– na singletrailech v nedalekých bikeparcích.
Mimořádným zážitkem pro všechny cyklisty je Zážitková cyklostezka (Genuss-Radwanderweg), která oba národní parky propojuje do překrásného
okruhu. „Zážitková“ se nejmenuje nadarmo, protože
>>>

Start/cíl je na vašem rozhodnutí!
Délka 136,7 km
Výškové metry celkem 2036 m
Nejnižší bod 601 m
Nejvyšší bod 1197 m
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Foto: značený singletrail pro horská kola
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na této cyklostezce můžete zažít krásy a zvláštnosti národních parků.
Ty spolu sice bezprostředně sousedí, přesto jsou však jejich úžasné, nedotčené přírodní krásy na obou stranách velmi odlišné. Zatímco na bavorské straně určují ráz krajiny hluboké, tajemné lesy, pro Šumavu jsou typické rozlehlé náhorní plošiny s rašeliništi (slatěmi) a horskými loukami.
Kdo na kole projede celých 136,7 kilometru trasy, seznámí se všemi tvářemi středohorské krajiny Šumavy a Bavorského lesa.
Pochopitelně si však také můžete projet jen části Zážitkové cyklostezky
(Genuss-Radwanderweg). Z obcí tohoto prázdninového regionu vedou
napojení k těm nejkrásnějším úsekům stezky. Za zajížďku rozhodně stojí
Velký Javor (Grosser Arber), král Bavorského lesa, nebo Falkenstein – potřebujete k tomu ale dobrou kondici. Pro trénované bikery nebo s podporou
elektrického pohonu jsou však tyto horské cíle přesto dobře dosažitelné.
V turistických informacích přímo na místě dostanete detailní mapu Zážitkové cyklostezky a mnoha dalších cyklotras regionu. Samozřejmě tu získáte i jiné cenné tipy na atraktivní výlety na kole a zajímavá místa, jež stojí
za návštěvu. Nebojte se, je jich tolik, že vám inspirace hned tak nedojde...
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ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA
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10 km

NÁRODNÍ PARK
BAVORSKÝ LES
A NÁRODNÍ PARK
ŠUMAVA
Šumava, Bavorský les – různá jména pro jedno a totéž prastaré pohoří
v centru Evropy, vždy v závislosti na kulturních, geografických či historických aspektech.
Po jeho hlavním hřebenu probíhá státní a jazyková hranice mezi Německem a Českou republikou a hřeben také odděluje povodí Dunaje od povodí Vltavy. Krajina národních parků Bavorský les a Šumava je součástí stejného pohoří – parky jsou vlastně sourozenci, ne však identická
dvojčata. Tady, v srdci Evropy, našla divoká příroda opět svůj domov. Tyto národní parky jsou
charakterizovány především lesem, který se tu může nedotčeně a volně vyvíjet a vždy znovu a
znovu nám překvapivým způsobem připomíná pomíjivost, kreativitu a originalitu přírody. Kdysi tato nefalšovaná divoká příroda inspirovala spisovatele, hudební skladatele i sklářské mistry, dnes nabízí lidem hledajícím odreagování bohatý a vzrušující přírodní zážitek. Německý
národní park Bavorský les a s ním na východě sousedící český národní park Šumava tvoří společně největší lesní rezervaci ve střední Evropě, s rozlohou více než 900 km². Nikde jinde mezi
Atlantikem a Uralem se lesy nesmí vyvíjet podle svých vlastních zákonů pod heslem „Nechat
přírodu být přírodou“ na tak rozsáhlé ploše. Vichřice a kůrovec se staly jakýmsi motorem obnovy lesa, který v posledních třech desetiletích zásadním způsobem přetvořil lesní porosty podél
hraničního hřebene. Bezpečné útočiště tu nachází vzácná zvířata jako rys, datlík tříprstý, čáp
černý nebo tetřev hlušec. Z hospodářského lesa včerejška vzniká prales zítřka! Tento zážitek by
si v žádném případě neměli nechat ujít milovníci přírody a prožít tuto mimořádnou krajinu z
těsné blízkosti, naučit se porozumět přírodě, vnímat divočinu...

Národní park Bavorský les

* Založen v roce 1970, a proto nejstarší národní park v Německu
* 243 km², z toho 68 % přírodní zóna (stav 2018), v níž je povolena
přirozená dynamika
* Úkoly: ochrana přírody prostřednictvím ochrany procesů, vzdělávání, rekreace, výzkumu
* Kategorie IUCN II, Evropský diplom kategorie A
* Více než 500 km značených tras
* 99 % území tvoří lesy – zejména smíšený horský les následovaný horskou smrčinou (tzv.
Fichtenhochlagenwald), 1 % otevřená vrchoviště (slatě), lada (něm. Schachten) * Nejvyšší
bod: Velký Roklan (německy Großer Rachel) 1453 m n. m.
* Nejnižší bod: potok Kolbersbach jižně od obce Schleicher 600 m n. m.
www.nationalpark-bayerischer-wald.de

Skvělá aplikace!
Pro objevitele národního parku. Zdarma ke stažení pro
iPhone a Android

Národní park Šumava

* Založen v roce 1991, největší národní park v České republice
* 681 km², z toho 13 % zóna I (stav 2014), oblasti, v nichž je povolen
pohyb jen po vyznačených trasách a v nichž převážně nedochází k
žádným lidským zásahům
* Od roku 1990 biosférická rezervace (člověk a biosféra)
* 890 km značený systém turistických cest
* 80 % plochy tvoří lesní stanoviště, 19 % otevřené biotopy – zejména horské louky, pastviny a komplexy rašelinišť, 1 % vodstvo
* nejvyšší bod: Plechý 1378 m n. m.
* nejnižší bod: údolí Otavy u Rejštejna 570 m n. m.
www.npsumava.cz

Nechat přírodu být přírodou: nedotčená příroda má v národních parcích přednost před lidským
využíváním. Zažijte divoké lesy a původní přírodu v národních parcích Bavorský les a Šumava!
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Kde se divoká lesní krajina stává zážitkem

Léto je hlavní sezonou pro zvířata i rostliny, ale také pro cyklisty a pěší turisty. Síť tvořená stovkami kilometrů značených cyklostezek zahrnuje všechny charakteristické krajinné části národních parků – jako např. vrcholky hor na Velkém Falkensteinu a Poledníku, splavovací nádrž
Reschbachklause u Finsterau a sečené louky a vřesoviště kolem Knížecích Plání. Krátká pěší
odbočka na zážitkové stezky s informačními tabulemi a aktivními prvky vám přiblíží ta nejkrásnější a nejatraktivnější místa. Hraniční přechody pro cyklisty spojují národní park Bavorský les s
národním parkem Šumava u obce Zwieslerwaldhaus (Ferdinandsthal/Debrník), dále Gsenget/
Prášily a Finsterau (Teufelshäng/Bučina). Cyklistické stezky národního parku křižují, případně
objíždějí národní parky Bavorský les a Šumavu mezi hraničními přechody u Zwieslerwaldhausu
a Finsterau. V České republice vede pokračování dále až do Nového Údolí / Haidmühle. Zážitková cyklostezka velkou měrou kopíruje cyklotrasy národních parků, začleňuje však jakožto
výchozí body také obec Bayerisch Eisenstein (čes. Bavorská Železná Ruda) a Špičák.

Vždy na té správné cestě

Cestou do národních parků Bavorský les a Šumava můžete zažít z velké části nedotčenou přírodu, zotavit se nebo se něčemu přiučit. Prosíme vás, abyste během své návštěvy dodržovali určité
pokyny a pravidla chování – k ochraně přírody, ale i vás samotných. Použijte pouze vyznačené
cyklostezky a nejezděte po stezkách pro pěší a neoznačených cestách. Mimo veřejné komunikace je cyklistika v obou národních parcích povolena pouze na značených cyklostezkách. Pokud jsou někde cyklostezky vedeny po stejné trase jako stezky pro pěší turisty, prosíme cyklisty,
aby byli vůči chodcům ohleduplní. Na cyklostezkách národních parků lze používat také e-biky
(takzvané pedeleky), které nabízejí podpůrnou funkci pouze při šlapání do pedálů, a to až do
rychlosti 25 km/h. Elektrokola a segwaye, které fungují čistě s motorem, sem nesmějí. Jako první
kontaktní místo pro informace slouží v národním parku Bavorský les Národní turistická informační centra Lusen a Falkenstein, jakož i Muzeum historie lesa v obci St. Oswald. V národním
parku Šumava jsou informace poskytovány v Kvildě, Svinné Ladě, Rokytě, Kašperských Horách,
Alžbětíně, Idině Pile a Stožci.

Děkujeme Vám! Jak můžete pomoci přírodě v národním parku?
Jezděte na kole pouze po
značených cyklistických
stezkách

Nic s sebou neodnášejte

Nenechávejte volně pobíhat
psy

Nic zde po sobě nenechávejte

parkujte pouze na
vyhrazených místech

Rozdělávání otevřeného ohně
a kouření zakázáno

ticho.nerušte prosím zvířata.
jste v lese.

Nocovat ve volné přírodě je
zakázáno

Koupání je zakázáno

Pro vaši orientaci při cyklistice jsou cesty v národních parcích pečlivě
vyznačeny:
obrázek cyklisty, případně s číslem cyklostezky: značená cyklostezka v národním
parku Bavorský les. Tyto symboly se používají také v předpolí národního parku.

Pravidla chování a systém značení
Cyklistická trasa národního parku Bavorský les

Vždy dbejte na dobré vybavení: mapa, cyklistická přilba, pití, lékárnička, souprava pro opravu pneumatik,
oblečení do špatného počasí, protože je třeba si uvědomit, že cestujete v oblasti středohoří. Tísňové volání:
112 Pozor: ne ve všech oblastech národního parku je k
dispozici mobilní signál!
V některých oblastech národního parku platí kvůli
ochraně ohrožených rostlinných a živočišných druhů
zákaz opouštět značené cesty. Jízda na kolech po
pěších stezkách a neznačených cestách není povolena!

Dávejte pozor na převrácené stromy a padající
odumřelé dřevo: za silného větru opusťte les. Používání cest je na vlastní nebezpečí!

Barevné pruhy na žlutém pozadí: značení cyklostezek mimo veřejné komunikace
v národním parku Šumava

Žluté dopravní značky: značené cyklostezky na veřejných komunikacích v České
republice

Přeprava kol ve vlaku a autobusu

Waldbahn (Lesní železnice), Igelbusse (Ježčí autobusy) a Zelený autobus (Green Bus) vám umožní okružní jízdu dvěma národními parky veřejnou hromadnou dopravou. Zelené autobusy
nejsou zahrnuty v tarifu Bayerwald Ticket nebo GUTi. Ve vlacích Lesní železnice (Waldbahn) je
místo až pro šest kol v jednom vlaku. Tato místa jsou určena také pro kočárky, invalidní vozíky
a těžká zavazadla. Z tohoto důvodu jsou skupiny žádány, aby se před jízdou nahlásily na telefonním čísle 0180/699 66 33. Jízdenky lze koupit přímo ve vlaku. V Igelbusech je přeprava kol v
zásadě možná, vše ale závisí na provozních možnostech. Vzhledem k tomu, že v sezoně 2018
ještě nejsou všechny autobusy vybaveny nosičem kol, může řidič autobusu bez nosiče přepravu kola odmítnout, pokud je vůz plně obsazen. Během českých letních prázdnin, od počátku
července do konce srpna, nabízí národní park Šumava atraktivní spojení pěti linkami Zeleného
autobusu (Green Bus). Při jízdách, které jsou v jízdním řádu označeny symbolem kola, lze kola
přepravovat. Jízdenku lze koupit přímo v autobuse.
www.bayerwald-ticket.com
www.bayerwald-ticket.com/die-gruenen-busse-im-nationalpark-sumava/
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TO NEJLEPŠÍ Z
BAVORSKÉ
ŽELEZNÉ RUDY.
• Velký Javor (Großer Arber)
– lyžařská a turistická
oblast a nejvyšší hora
Bavorského lesa

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA

Start/cíl Bayerisch Eisenstein – turistické
informace
Délka 18,4 km
Výškové metry celkem 315 m
Nejnižší/nejvyšší bod 626 m / 801 m

• Ledovcová jezera Velké a
Malé Javorské jezero (Großer & Kleiner Arbersee),
Čertovo a Černé jezero
• Hraniční nádraží s
informačním centrem
německo-českého národního parku a přírodního
parku

BAYERISCH EISENSTEIN
Zlatý hřeb krajiny mezi králem Bavorského lesa, Velkým
Javorem (Großer Arber), národním parkem Bavorský les
(Bayerischer Wald) a Šumavou.
Státem uznávané klimatické lázně Bayerisch Eisenstein se nachází uprostřed
divokého lesa přeshraničních národních parků v nejkrásnější části Bavorského
lesa. Velký Javor je nejen místní horou, ale se svými 1456 metry také nejvyšším
vrcholem Bavorského lesa. V létě je Bavorská Železná Ruda (Bayerisch Eisenstein)
ideální lokalitou pro pěší turistiku a v zimě zas moderním lyžařským střediskem v
jedné z oblastí s největší zárukou sněhu ve střední Evropě.

• Muzea a výstavy včetně
umělecké galerie
• Trifterklause Schwellhäusl
• Pralesní zážitková stezka
Hans-Watzlik-Hain
• Výlet vlakem se
Šumavským kurýrem
(BöhmerwaldCourier) do
Klatov a Plzně
• Hohenzollernský biatlonový stadion
• Minigolfové hřiště, turistický park a Vitalparcour
• Půjčovna e-kol v turistických informacích
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TOURIST-INFO BAYERISCH EISENSTEIN
Schulbergstraße 1, 94252 Bayerisch Eisenstein
Tel. +49 9925 940316, Fax +49 9925 940333
info@bayerisch-eisenstein.de, www.bayerisch-eisenstein.de

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.
Půjčovna e-kol v turistických informacích
(Tourist Info) Bayerisch Eisenstein
Schulbergstr. 1, 94252 Bayerisch Eisenstein
Dorfladen, Bahnhofstr. 28, 94252 Bayerisch
Eisenstein (kolo lze dobít pouze během provozních hodin obchodu. Klíč pro nabíjecí stanici
obdržíte u pokladny) Velkého Javoru (Großer
Arber), dolní stanice lanovky (Talstation Großer
Arber), 94252 Bayerisch Eisenstein
Hraniční nádraží, Bahnhofstr. 54, 94252 Bayerisch Eisenstein
Hraniční nádraží, centrum obce (náves), ubytovna (Jugendherberge Bayer. Häusl), Brennes,
dolní stanice lanovky Arber, odbočka Zwieseler
Waldhaus, Regenhütte (obec), odbočka Seebachschleife
Parkoviště Wanderparkplatz u Wanderparku
/ stezka AntonPech-Weg, vstup do obce Bayerisch Eisenstein / Am Tiefenbach, Arberlandhalle / hlavní ulice, Brennes, dolní stanice lanovky
Arber, Velké Javorské jezero (Großer Arbersee),
vstup do obce Regenhütte
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TO NEJLEPŠÍ Z
EPPENSCHLAGU.
• Zábavní park „Klopferbach“
• Sportovní centrum
„Fürstberg“
• Přírodní rezervace „Mitternacher Ohe“

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA

Start/cíl Eppenschlag – autobusová zastávka
Délka 17,4 km
Výškové metry celkem 484 m
Nejnižší/nejvyšší bod 602 m / 772 m

• Vyhlídky Hessenstein a
Daxstein
• Parkury pro horská kola

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.

EPPENSCHLAG
Úžasná oáza klidu u brány do národního parku
Eppenschlag v srdci národního parku Bavorský les je skutečným kouskem
ideálního světa. V nadmořské výšce až 878 metrů jsou malebné vesničky obce obklopeny nedotčenými loukami, lesy a potoky. Z vyhlídky Hessenstein se za dobrého
počasí nabízí pohled až na Alpy.

i
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TOURIST-INFO SCHÖNBERG - EPPENSCHLAG
Marktplatz 16, 94513 Schönberg, Tel. +49 8554 960442
Fax +49 8554 960444, touristik@markt-schoenberg.de
www.schoenberg-bayerwald.de, www.eppenschlag.de

Eppenschlag, náves
Eppenschlag, náves
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TO NEJLEPŠÍ Z
FRAUENAU.
• 130 km turistických a
cyklistických stezek
• Běžecké tratě, lyžařské
vleky, lyžařská škola,
zimní turistické cesty
• Sklářské muzeum, skleněné zahrady

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA

Start/cíl Frauenau – turistické informace
Délka 21,2 km
Výškové metry celkem 433 m
Nejnižší/nejvyšší bod 611 m / 815 m

• Sklářské hutě, jako Eisch
a Poschinger
• Lada (něm. Schachten) a
vrchoviště
• Přehradní nádrž na pod
horou Roklan

FRAUENAU
Skleněné srdce nejstaršího národního parku Německa
Obec Frauenau v centru Bavorského lesa, která se nachází na úpatí Velkého
Roklanu (Großer Rachel), je známá svým tradičním kulturním dědictvím. Za své
přízvisko „Skleněné srdce Bavorského lesa“ vděčí obec sklářství, které se tu začalo
vyvíjet již od roku 1420. Kromě toho je Frauenau známým poutním místem. Ještě
dnes navštěvují poutníci „obraz Bolestné Matky Boží“ v rokokovém kostele „Zur
lieben Frau“, který byl postaven v letech 1759–1767.

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.
Půjčovny e-kol: turistické informace ve
Sklářském muzeu Frauenau
Am Museumspark 1, 94258 Frauenau
Tel. 09926 94100, info@ti-frauenau.de
Radsport Schönberger Dörflstr. 14
94258 Frauenau, Tel. 09926 8152
Vstup do turistických informací ve Sklářském
muzeu Frauenau
Am Museumspark 1, 94258 Frauenau
Tel. 09926 94100, info@ti-frauenau.de
Nádraží Frauenau
Bahnhofstraße 2, 94258 Frauenau
Informace o jízdních řádech turistické
informace ve Sklářském muzeu
• Autobusová zastávka u Sklářského muzea
Frauenau / směr Spiegelau
• autobusová zastávka železniční přejezd /
směr Zwiesel
• Velké parkoviště na náměstí Rachelfestplatz
roh ulic Hauptstraße/Badstraße
• Parkoviště u Sklářského muzea Am Museumspark
• Parkoviště Přehradní nádrž na pitnou vodu
Frauenau

i
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TOURIST-INFO FRAUENAU
Am Museumspark 1, 94258 Frauenau
Tel. +49 9926 94100, Fax +49 9926 941028
info@ti-frauenau.de, www.frauenau.de
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TO NEJLEPŠÍ Z
HOHENAU.

HOHENAU
Dovolená s pořádným výhledem
Obce kolem Hohenau a Schönbrunnu am Lusen obklopuje blahodárné ticho a čistý
lesní vzduch.
Procházka úchvatnou přírodou soutěsky Buchberger Leite nebo při pěší túře skalnatou turistickou oblastí národního parku Bavorský les si uprostřed uklidňující
atmosféry báječně odpočinete a alespoň na chvíli uniknete stresu každodenního
života.

i
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TOURISMUSBÜRO HOHENAU
Dorfplatz 22, 94545 Hohenau, Tel. +49 8558 960444
Fax +49 8558 960440, info@hohenau.bayern.de
www.hohenau.de

•

Rozsáhlá síť pěších,
cyklistických a jezdeckých stezek a tratí
pro běžkaře

•

Půjčovna e-kol v
turistické kanceláři
Hohenau

•

Přírodní Kneippův
chodník (Kneippanlage) se stezkou pro
chůzi naboso (Barfussweg), Kneippova lázeň
rukou a pohybový areál

•

Raimundsreutské
podmalby na skle

•

Mnoho tradičních a
kulturních událostí

•

Vyhlídková plošina v
Saulornu

•

Přírodní koupaliště
(rybník)

•

Mravenčí kaple

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA

Start/cíl Hohenau – turistické informace
Délka 13,9 km
Výškové metry celkem 331 m
Nejnižší/nejvyšší bod 666 m / 806 m

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.
Obec Hohenau
Dorfplatz 22, 94545 Hohenau
Tel. 08558 960440, info@hohenau.bayern.de
• Obec Hohenau
Dorfplatz 22, 94545 Hohenau Tel. 08558
960440, info@hohenau.bayern.de
• Dorfplatz Schönbrunn am Lusen
• Dorfplatz Hohenau
• centrum obce Schönbrunn am Lusen
• Dorfplatz Hohenau
• centrum obce Schönbrunn am Lusen

34

jdete
Pod QR kódem na
NÍ
ÁL
TU
AK
P
TO
dy
vž
E:
AC
RM
INFO

stahování pro všechna navigační zařízení

/

PDF – přehled tras / aktuální informace k trase /
a mnohem více

TO NEJLEPŠÍ Z
KIRCHDORFU IM
WALD.

KIRCHDORF IM WALD
Rozjímání mezi Arberem a Geißkopfem
Kirchhof im Wald dělá svému jménu všechnu čest: tato obec je v regionu známá
duchovním rázem kulturní krajiny, jako jsou okouzlující, skryté kaple v hlubokém
Bavorském lese a rozjímavou atmosférou. Okolí Kirchdorfu navíc zaujme
nádhernými zelenými turistickými stezkami v létě a půvabnou zasněženou
kopcovitou krajinou v zimě.

i
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TOURIST-INFO KIRCHDORF
Marienbergstraße 3, 94261 Kirchdorf i. W.
Tel. +49 9928 94030, Fax +49 9928 940329
tourist@kirchdorf.landkreis-regen.de, www.kirchdorf-im-wald.de

•

Pěší výlet na vrchol
„Wagensonnriegel“

•

Historická „Wilhelmova
stezka k poutnímu kostelu Frauenbrünnl“

•

Poloha hned u stezky
„Regentalradweg“

•

Barokní kostel „Neposkvrněného početí Panny
Marie“ (Mariä unbefleckte Empfängnis)

•

Zimní turistické stezky a
půjčovna sněžnic

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA

Start/cíl Kirchdorf im Wald – radnice
Délka 22,3 km
Výškové metry celkem 523 m
Nejnižší/nejvyšší bod 684 m / 970 m

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.
• Kirchdorf im Wald
• Grünbichl
Kirchdorf im Wald, Dorfanger
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TO NEJLEPŠÍ Z
LANGDORFU.

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA

•

Naučná stezka plazů
(Reptilienlehrpfad)
(4 km)

Start/cíl Langdorf – turistické informace
Délka 36,9 km

•

Rozhledna s krásným
výhledem

•

120 km značených
turistických stezek, tras
pro nordic walking a
cyklostezek

Výškové metry celkem 673 m
Nejnižší/nejvyšší bod 536 m / 777 m

•

Trasy pro běžkaře (pro
klasický běh i bruslení),
zimní turistické cesty

•

Minigolfové hřiště, tenisové kurty, Kneippův
chodník

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.
Turistické informace Langdorf, Hauptstraße 8,
94264 Langdorf

LANGDORF

•

Jízda v kočáru nebo na
saních tažených koňmi

Turistické informace Langdorf, Hauptstraße 8,
94264 Langdorf

Vzkvétající obec v samém srdci Bavorského lesa

•

Turistická stezka Turmwanderweg cca 12 km

Langdorf – zastávka leží u Brandtenu

Domácká atmosféra a pohostinnost obyvatel Langdorfu činí z návštěvy této obce
v srdci Bavorského lesa mimořádný zážitek. Odreagování od starostí všedního
dne zaručují rekreační aktivity i krása samotné přírody. Langdorf je zajímavý
jak po historické stránce, tak z hlediska okolní krajiny. Jeho dějiny se datují až ke
šlechtickému rodu Wittelsbachů.
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TOURIST-INFO LANGDORF
Hauptstraße 8, 94264 Langdorf
Tel. +49 9921 941113, Fax +49 9921 941130
tourist-info@langdorf.de, www.langdorf.de

Außenried, železniční přejezd; Schwarzach;
Langdorf, Regener Straße; Nebelberg; Brandten; Langdorf, Zwieseler Str.; Langdorf, obec
• Langdorf
• Brandten
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TO NEJLEPŠÍ Z
LINDBERGU.
•

LINDBERG
Přeshraniční zábava až do Čech
Obec Lindberg se nachází na úpatí druhé nejvyšší hory regionu Zwieseler Winkel,
jíž je Velký Falkenstein se svými 1 315 metry. Zdejší půvabnou krajinu charakterizují jehličnaté stromy a vzácná divoká zvěř. Lindberg nabízí svým velkým a malým
hostům v létě i v zimě četné volnočasové aktivity: od příjemného pobytu v přírodě
přes nejrůznější sporty až po tradiční sklářské umění.
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TOURIST-INFO LINDBERG
Zwieselauer Straße 1, 94227 Lindberg
Tel. +49 9922 1200, Fax +49 9922 869701
info@gemeinde-lindberg.de, www.lindberg.eu

Centrum národního
parku Falkenstein s
„Domem u divočiny“
(Haus zur Wildnis),
zvířecí oborou a jeskyní
z doby kamenné

•

Jelení obora Scheuereck

•

Sedlácké muzeum
(Bauernhausmuseum)

•

Lada (něm. Schachten)
a slatě

•

Centrum běžeckého
lyžování (Skiwanderzentrum)

•

18jamkové golfové
hřiště

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA

Start/cíl Lindberg – turistické informace
Délka 23,9 km
Výškové metry celkem 445 m
Nejnižší/nejvyšší bod 589 m / 786 m

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.
Zámek Ludwigsthal Eisensteiner Straße 4,
94227 Lindberg
Ludwigsthal - 49.059667, 13.237492 – u Centra
národního parku Falkenstein
• Centrum obce Lindberg
• Centrum národního parku Falkenstein
Ludwigsthal
• střed obce Buchenau
• Zwieslerwaldhaus / Falkensteinlinie firma
Lambürger
• Střed obce Lindberg
• Centrum Národního parku Falkenstein
Ludwigsthal
• Zwieslerwaldhaus
• střed obce Buchenau
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TO NEJLEPŠÍ Z
MAUTHFINSTERAU.
•

•

•

MAUTH-FINSTERAU
Bezmezné užívání dovolené v
obci národního parku
Místo, kde hosty probouzí líbezný zpěv ptáků. Hodit starosti za hlavu patří do
programu zdejších hostů stejně jako čistý vzduch, absolutní klid a šum lesů. Tam,
kde je všechno natolik původní a přirozené, že i pitná voda pochází z vlastního
pramene v lese. Kdo o tak úžasném místě nechce jen snít, ale zažít jej na vlastní
kůži, ten by měl zavítat do obce Mauth Finsterau!
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TOURIST-INFO MAUTH
Mühlweg 2, 94151 Mauth
Tel. +49 8557 973838, Fax +49 8557 3059967
mauth-finsterau@ferienregion-nationalpark.de, www.mauth.de

Zajímavosti: skanzen
Finsterau, Otterhaus,
umělecké foukání
skla, alpaky z
Reschbachtalu, bylinkový trh
Léto: koupací jezero s
volejbalovým hřištěm,
dětské hřiště a discgolf
(frisbee golf), e-kola,
dráha pro in-line bruslení, tenisový kurt
Zima: biatlonový areál,
noční trať pro běžkaře,
lyžařský vlek pro
začátečníky, sáňkařské
svahy s umělým osvětlením, přeshraniční síť
běžeckých tratí

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA

Start/cíl Mauth – parkoviště u koupacího jezera
Délka 24,2 km
Výškové metry celkem 525 m
Nejnižší/nejvyšší bod 759 m / 1154 m

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.
TURISTICKÉ INFORMACE MAUTH
Mühlweg 2, 94151 Mauth
• Skanzen (Freilichtmuseum)
Finsterau Museumsstraße 51
94151 Mauth Tel. 08557 / 96060
finsterau@freilichtmuseum.de
• Turistické informace Mauth
• Trať pro běžkaře „Dreikönigsloipe“
• skanzen Finsterau, lyžařské a sportovní
centrum
• plavební kanál Schwellgraben
• Teufelshänge (Čertovy svahy)
•
•
•
•
•

Trať pro běžkaře „Dreikönigsloipe“ Mauth
Turistické informace Mauth
skanzen Finsterau
lyžařské a sportovní centrum, Finsterau
Wistlberg
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TO NEJLEPŠÍ Z
NEUSCHÖNAU.
•

NEUSCHÖNAU

•

Informační centrum
národního parku Lusen
(čes. Luzný) s Domem
Hanse Eisenmanna

•

Zvířecí výběhy (něm.
Tierfreigelände) např. s
medvědy, rysy či vlky a
areál rostlin a hornin

•

Tratě pro běžkaře,
lyžařský vlek, sáňkařský
svah s umělým
osvětlením, zimní
turistické cesty, výlety
na sněžnicích

Čistá příroda v rekreační oblasti
Působivé přírodní zážitky uprostřed fascinující lesní divočiny, tajemné klauzy
(splavovací nádrže), živé tradice a pohostinní obyvatelé: to vše je obec Neuschönau. Pod žulovými vrcholy se od horské vesnice Waldhäuser táhne jedinečná
turistická oblast kolem místní hory Lusen (čes. Luzný). Pohled z věže Stezky v
korunách stromů (Baumwipfelpfad) nabízí nádherné panorama prázdninového
regionu a otevírá nové perspektivy.
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TOURIST-INFO NEUSCHÖNAU
Kaiserstraße 13, 94556 Neuschönau
Tel. +49 8558 960328, Fax +49 8558 960378
info@neuschoenau.de, www.neuschoenau.de

Stezka v korunách
stromů s rozhlednou
Baumei (Stromové
vejce, výška 44 m) a
plošina Waldinsel
(Lesní ostrůvek)

•

Waldhäuser, nejvyšší
horská vesnice Bavorského lesa

•

Medvědí stezka
(Bärenpfad), úžasné
trasy pro cyklistiku,
nordic walking a letní
pěší túry

•

Krajinný rybníček s
přírodním Kneippovým
chodníkem

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA

Start/cíl Neuschönau – turistické informace
Délka 11,2 km
Výškové metry celkem 301 m
Nejnižší/nejvyšší bod 666 m / 806 m

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.
Půjčovna e-kol Turistické informace
Neuschönau – pozor na otevírací dobu
Kaiserstraße 13, 94556 Neuschönau
Tel. 08558 960328, info@neuschoenau.de
•
•
•
•
•

Kostel v Neuschönau (centrum)
Centrum národního parku Lusen (čes. Luzný)
hostinec Euler, pila Sagwassersäge
zvířecí výběh P Altschönau
Landhotel Moorhof Altschönau

• Parkoviště v Neuschönau
• P1 + P2 v Centru národního parku Lusen (čes.
Luzný, za poplatek)
• parkoviště Sagwasser a Forstwald
• parkoviště Altschönau – výběh (Tierfreigelände) (za poplatek)
• parkoviště „kleine Au“ v Altschönau poblíž
Landhotelu Moorhof
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TO NEJLEPŠÍ Z
SCHÖNBERGU.

SCHÖNBERG
Pestrá rozmanitost v
Bavorském lese
Tržní náměstí Schönbergu se může pyšnit krásnou přezdívkou „Merano Bavorského lesa“. Svou jihotyrolskou předlohu připomíná zejména svou idylickou
polohou u hory Kadernberg. Srdcem Schönbergu je tržní náměstí, které svými
vesele barevnými domy vyzařuje obzvláště útulnou atmosféru. Je místem, kde
pulzuje veškerý život obce, místem setkávání místních obyvatel a výchozím bodem
pro mnoho výletů a pěších túr do okolí Schönbergu.
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TOURIST-INFO SCHÖNBERG
Marktplatz 16, 94513 Schönberg
Tel. +49 8554 960442, Fax +49 8554 960444
touristik@markt-schoenberg.de, www.schoenberg-bayerwald.de

•

Rozhledna na Kadernbergu

•

Lanové centrum na
Kadernbergu

•

Idylická stezka
„Gefühlsweg“ podél
říčky Mitternacher Ohe
(přírodní rezervace)

•

Koupaliště (Erlebnisbad) EBS

•

Reinsberger Park s
areálem fitalPARC

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA

Start/cíl Schönberg – turistické informace
Délka 32,7 km
Výškové metry celkem 720 m
Nejnižší/nejvyšší bod 442 m / 817 m

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.
Půjčovna e-kol
hotel Antoniushof
Unterer Marktplatz 12, 94513 Schönberg
Tel. 08554 9449890, info@hotel-antoniushof.de
Hotel Antoniushof
Unterer Marktplatz 12, 94513 Schönberg
Tel. 08554 9449890, info@hotel-antoniushof.de
Autobusová zastávka Unterer Marktplatz
(Spieth & Wensky), 94513 Schönberg
Parkoviště Jahnstraße, 94513 Schönberg nebo
hotel Antoniushof
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TO NEJLEPŠÍ ZE
SPIEGELAU.

SPIEGELAU
Odpočinek, klid a relax v nedotčené přírodě
Rekreační obec Spiegelau leží přímo v národním parku Bavorský les a k tomu na
Sklářské stezce. Nedotčenou přírodou a čerstvým vzduchem přitahuje četné návštěvníky na své dobře značené turistické stezky. Od 15. století využívali obyvatelé
Spiegelau naleziště křemene a dřevo z Bavorského lesa pro výrobu skla.

•

Divoce romantická
soutěska Steinklamm

•

Lesní hřiště s přírodní
zážitkovou stezkou

•

Meditační stezka
„Seelensteig“ a stezka
Aufichtenwaldsteg

•

Rozhledna v Oberkreuzbergu

•

Přírodní koupaliště s
minigolfovým hřištěm
a hřištěm na plážový
volejbal

•

Výstava brouků v turistických informacích

•

Muzeum pálenky,
Bärwurzerei

•

Obecní a lázeňský
park s bezbariérovým
Kneippovým chodníkem

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA

Start/cíl Spiegelau – turistické informace
Délka 19,3 km
Výškové metry celkem 233 m
Nejnižší/nejvyšší bod 728 m / 982 m

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.
Turistické informace Spiegelau
Konrad-Wilsdorf-Straße 1, 94518 Spiegelau
spiegelau@ferienregion-nationalpark.de
Radsport Hüsemann
Schulstraße 39, 94518 Spiegelau
Tel. 08553 6434
Turistické informace Spiegelau
Konrad-Wilsdorf-Straße 1, 94518 Spiegelau
spiegelau@ferienregion-nationalpark.de
Bahnhofstraße 10, 94518 Spiegelau
• Bahnhofstraße 10, 94518 Spiegelau
• P+R Spiegelau, Konrad-Wilsdorf-Straße,
94518 Spiegelau
• Diensthüttenstraße
• Taferlruck
• Parkoviště u lázeňského parku, Schwarzachstraße, 94518 Spiegelau
• P+R Spiegelau, Konrad-Wilsdorf-Straße,
94518 Spiegelau
• Diensthüttenstraße

i
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TOURIST-INFO SPIEGELAU
Konrad-Wilsdorf-Straße 1, 94518 Spiegelau
Tel. +49 8553 960017, Fax +49 8553 960042
spiegelau@ferienregion-nationalpark.de www.spiegelau.de
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TO NEJLEPŠÍ ZE
SANKT OSWALD
– RIEDLHÜTTE.

SANKT OSWALD RIEDLHÜTTE

•

Muzeum historie lesa
Sankt Oswald

•

Glasscherben Köck s
ukázkovou sklárnou

•

Zážitkové foukání
skleněných bublin ve
sklárně Josephshütte

•

1. Riedlhüttská
„zahrada lesního skla“
(WaldGlas-Garten) a
skleněné jesličky

•

Historická replika rýžoviště zlata s průvodcem
a hledáním zlata

•

Tratě pro běžkaře,
zimní turistické cesty,
lyžařský vlek a výlety
na sněžnicích

Relaxační prázdninová zábava mezi
Roklanem a Luzným

•

Národní park Sankt Oswald – Riedlhütte leží mezi dvěma nejvyššími horami
Bavorského lesa – Roklanem (něm. Rachel) a Luzným (něm. Lusen) Prázdninové středisko vás zve na nádherné výlety do půvabné krajiny národního parku
Bavorský les. Najdete tu dobře značenou a pestrou nabídku tras pro běžné cyklisty
i bikery, pravé „EldoRado“ pro milovníky přírody.

Golfové hřiště
golfového klubu u
národního parku

•

Bývalý klášterní
kostel s Bründlovou
kaplí (Bründlkapelle)
a meditační stezkou
„Klosteridee“

•

Turistická stezka po
slatích (Filzwanderweg) v krajině vrchovišť
národního parku

i
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TOURIST-INFO SANKT OSWALD - RIEDLHÜTTE
Schulplatz 2, 94566 Riedlhütte,
Tel. +49 8553 6083, Fax +49 8553 1036
sankt-oswald-riedlhuette@ferienregion-nationalpark.de
www.sankt-oswald-riedlhütte.de

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA

Start/cíl Riedhütte – turistické informace
Délka 24 km
Výškové metry celkem 472 m
Nejnižší/nejvyšší bod 689 m / 851 m

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.
E-kola: Hotel zum Friedl
Kirchstraße 28, 94566 Riedlhütte
Tel. 08553 96680, info@zumfriedl.de
Hotel zum Friedl, Kirchstraße 28,
94566 Riedlhütte, Tel. 08553 96680,
info@zumfriedl.de
Spiegelau odbočka Riedlhütte, Riedlhütte škola
/ turistické informace, Reichenberg, Höhenbrunn, St. Oswald Goldener Steig, Graupsäge,
Diensthüttenstraße, Riedlhütte Hotel Wieshof
Ostparkplatz v Riedlhütte, parkoviště Pocherstraße Riedlhütte, parkoviště Bienstand, Sankt
Oswald náves, parkoviště Diensthüttenstraße
– Nationalparkstraße
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TO NEJLEPŠÍ ZE
ZWIESELU.

ZWIESEL
Tradiční město skla a křižovatka
v národním a přírodním parku
Zwiesel spojuje živou atmosféru malého městečka se starou sklářskou tradicí.
Město je centrem Sklářské cesty (Glasstraße) a ideálním výchozím bodem pro
báječné túry v národním parku, ale také kulturním centrem regionu. Bezplatné
autobusové a vlakové spojení vede z Zwieselu na všechny strany a samozřejmě i
k parkovištím pro pěší turisty na okolních horách, jako jsou Velký Javor (Großer
Arber) a Falkenstein.

•

Muzeum lesa

•

Sklářské muzeum
Theresienthal

•

Podzemní chodby

•

Skleněná pyramida

•

Skleněná kaple

•

Sklářské řemeslo

•

Zwieselský akvapark

•

Bavorská sauna

•

Kulinářské pochoutky

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA
Start/cíl Zwiesel – nádraží
Délka 21,2 km
Výškové metry celkem 556 m
Nejnižší/nejvyšší bod
556 m / 786 m

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.
• Radsport Leitl
Theresienthalerstr. 25, 94227 Zwiesel
Tel. 09922-802157 www.radsport-leitl.de
• Sporrer-Technik e.K.
Angerstr. 46-48, 94227 Zwiesel
Tel. 09922-1318 www.zweirad-sporrer.de
• Sportareal Glasberg
Lohmannmühlweg 60, 94227 Zwiesel
Tel. 01525-9412465
www.ebike-bayerischer-wald.de
• Intersport Huber
Stadtplatz 47, 94227 Zwiesel
Tel. 09922-501010
www.intersport-huber.de
• Ebike Bayerwald
Kühbergweg 10, 94227 Zwiesel-Klautzenbach,
Tel. 09922 502161, 0151-23472905
www.ebike-bayerwald.de
• Půjčovna e-kol
Arberland – kulinářské okénko „Kulinarisches
Schaufenster – Schmankerl der Region“
Info-Zentrum 1, 94227 Zwiesel
Tel. 09922-8698810, www.arberland.de/e-bike
• Optik Gerstenecker, Angerstraße 30
94227 Zwiesel
• Pfefferbräustüberl, Regenerstraße 6
94227 Zwiesel
Sportareal Glasberg, Lohmannmühlweg 60
94227 Zwiesel
• Ebike Bayerwald, Kühbergweg 10
94227 Zwiesel-Klautzenbach
Nádraží (Bahnhof) Zwiesel,
Bahnhofplatz 3, 94227 Zwiesel
• Nádraží (Bahnhof) Zwiesel, Bahnhofplatz 3
94227 Zwiesel
• Autobusové nádraží (Busbahnhof) Zwiesel,
Prälat Neun Str.
• Parkoviště Stadtplatz (u Kl. Regen),
Frauenauerstraße

i
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TOURISTINFO ZWIESEL
Stadtplatz 27, 94227 Zwiesel
Tel. +49 9922 5001692
zwiesel@ferienregion-nationalpark.de, www.zwiesel.de
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TO NEJLEPŠÍ Z LESA.
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TO NEJLEPŠÍ Z LESA.
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TO NEJLEPŠÍ Z
BOROVÉ LADY.
•

Lesní naučná stezka

•

Kaple sv. Anny

•

Soví voliéry

•

Výhled z rozhledny
„Vyhlídka“

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA
Start/cíl Borová Lada – náves
Délka 17,1 km
Výškové metry celkem 358 m
Nejnižší/nejvyšší bod 892 m / 1185 m

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.

BOROVÁ LADA

něm. Ferchenhaid

V obci se nachází pár míst k ubytování a penziony s bohatou nabídkou, ale i restaruace a hostinec. Obec Borová Lada se nachází na Teplé Vltavě, na hranici NP Šumava a pouhých 10 km od Kvildy. Původní německé názvy obcí s přídavky HEIDEN
(čes. vřesoviště) měly vyjadřovat charakter této oblasti, protože se nacházejí na
otevřených loukách v nadmořské výšce 1000 m. Krásu tohoto regionu podtrhuje
hora Třístoličník a nejvyšší vrchol této lokality, Plechý.

i
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Informační středisko Svinná Lada
Svinná Lada 21 pošta Kvilda 384 93
Tel. +420 388 434 180
isslada@npsumava.cz ; www.npsumava.cz

•
•
•
•
•

Borová Lada, České chalupy
Borová Lada, Svinná Lada
Borová Lada, Hrabická Lada
Borová Lada, Nový Svět
Borová Lada, Šindlov

• u fotbalového hřiště poblíž hasičské
zbrojnice
• mezi obecním úřadem a restaurací
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TO NEJLEPŠÍ Z
BUČINY.

BUČINA

něm. Buchwald

Bývalá osada Bučina se nachází v nadmořské výšce 1065 m. Byla založena ve
druhé polovině 18. století a ještě v roce 1937 zde bylo 37 domů. Toto místo dodnes
odráží rozdělení Evropy a najdeme tu památník železné opony. Nedaleko Bučiny
pramení řeka Vltava. Rozhodnete-li se strávit v Bučině nějaký čas, najdete tu pár
turistických stezek. Nejvýraznější stavbou Bučiny byla velká celnice, která měla v
případě napadení sloužit jako pevnost. Po druhé světové válce byla obec vysídlena a
v roce 1956 byla až na jeden jediný dům celá zbořena.

i
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Informační středisko Kvilda
Kvilda 14, 384 93 Kvilda
Tel. +420 388 435 544,
iskvilda@npsumava.cz, www.npsumava.cz

•

Naučná stezka „Národní park“

•

Kaple sv. Michala

•

Prameniště Vltavy

•

Chalupská slať (něm.
Großer Königsfilz), v
níž se nachází největší
rašelinné jezero v ČR s
rozlohou 1,3 ha.

•

Památník železné
opony s kavárnou/restaurací a 100metrovým
původním úsekem s
ostnatým drátem

•

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA

Start/cíl Bučina – autobusová zastávka
Délka 19,5 km
Výškové metry celkem 411 m
Nejnižší/nejvyšší bod 903 m / 1147 m

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.
Hotel Alpská Vyhlídka
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TO NEJLEPŠÍ Z
KVILDY.

KVILDA

něm. Außergefild

Obec Kvilda je součástí tzv. Kvildských plání, které se vyznačují specifickým a
chladným mikroklimatem a hojným slunečním svitem. Ve 14. století sem nalákalo
zlatokopy říční zlato. Rýžovalo se především na Kvildském potoce, dříve nazývaném také Seebach. Dnes je tato lokalita považována za archeologickou památku České republiky. Pro rozvoj osídlení a další vývoj obce byla rozhodující výstavba
„Zlaté stezky“, která vedla z Pasova (něm. Passau) přes Kvildu do Kašperských Hor
(něm. Bergreichenstein). Tuto stezku dal postavit v roce 1356 král Karel IV. a již v
roce 1366 po ní z Bavorska proudila do Čech sůl a obráceným směrem především
pivo, slad a chmel.

i
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Informační středisko Kvilda
Kvilda 14, 384 93 Kvilda
Tel. +420 388 435 544,
iskvilda@npsumava.cz, www.npsumava.cz

•

Naučná stezka „Nelesní krajina“

•

Jezerní slať – vrchovištní rašeliniště

•

Návštěvnické centrum
Kvilda s jelení oborou

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA

Start /Ziel Kvilda - Bushaltestelle
Länge 16,3 km
Höhenmeter gesamt 328 m
Tiefster / Höchster Punkt 1044 m / 1252 m

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.
• KOLA KVILDA
Kvilda 37, 384 93, tel.: +420 603 402 919,
info@kolakvilda.cz, www.kolavilda.cz
• Sport Kvilda
Kvilda 17, www.sportsumava.cz
tel.: +420 734 282 450
• KOLA KVILDA
Kvilda 37, 384 93, tel.: +420 603 402 919,
info@kolakvilda.cz, www.kolavilda.cz
• Sport Kvilda
Kvilda 17, www.sportsumava.cz
tel.:+420 734 282 450
• Kvilda
• Kvilda, Vilémov
• Kvilda,Františkov
Parkoviště pro osobní auta,
obytné vozy a nákladní auta
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TO NEJLEPŠÍ Z
MODRAVY.

MODRAVA

něm. Mader

Obec Modrava je tvořena třemi původními vesnicemi: Modrava, Filipova Huť,
Vchynice-Tetov. Modrava vznikla jako rybářská vesnice. První zmínka o Modravě
pochází z roku 1614. Modrava leží na soutoku tří potoků (Modravský, Filipohuťský
a Roklanský) u pramene řeky Vydry, která je považována za jeden ze symbolů
Šumavy. Modrava nabízí ideální podmínky pro spoustu volnočasových aktivit.

i
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Tourismusbüro Modrava
Modrava 63, 34192 Modrava
Tel. +420 376 599 051
info@modrava.eu; www.sumavanet.cz/icmodrava

•

Bývalá Bienertova pila
(Bienertsäge)

•

Hradlový most v Rechli

•

Pivovary

•

Vchynicko-tetovský
plavební kanál

•

Dřevák – návštěvnické
centrum dřevařství

•

Tříjezerní slať / Drei Seen
Filz

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA

Start/cíl Modrava – autobusová zastávka
Délka 17,2 km
Výškové metry celkem 282 m
Nejnižší/nejvyšší bod 901 m / 1088 m

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.
Hotel Modrava, Modrava 2e, 341 92 Modrava
Mobil: +420 776 888 088 und +420 727 833 003
modrava.penzion@seznam.cz
www.modrava-penzion.cz
• Hotel Modrava, Modrava 2e,
341 92 Modrava, Mobil: +420 776 888 088 und
+420 727 833 003
modrava.penzion@seznam.cz
www.modrava-penzion.cz
• Klostermannova chata
Modrava 4, www.klostermannovachata.cz
Tel.:+420 604 25 90 90
velkoplošné parkoviště pro osobní auta a
autobusy cca 100 m od budovy Dřeváku
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TO NEJLEPŠÍ Z
PRÁŠIL.

PRÁŠILY

něm. Stubenbach

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA

•

Archeopark a botanická zahrada s asi 5
tisíci exponáty

Start/cíl Prášily – autobusová zastávka
Délka 20,1 km

•

Jezero Laka – nejmenší
(2,53 ha) a nejvyšší
jezero (1096 m n. m.).

Výškové metry celkem 549 m
Nejnižší/nejvyšší bod 858 m / 1309 m

•

Prášilské jezero (něm.
Stubenbacher See) –
3,7 ha, 1080 m n. m.,
ledovcový původ.

•

Zaniklé vesnice Horní a
Dolní Ždánidla

•

Rozhledna Poledník,
kdysi sloužila protivzdušné obraně státu,
výška 37 m, 223 schodů

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.
• IC Hostinec U Michala
Prášily 111, tel: +420 603 931 204
• Půjčovna e-kol:
Hájovna Větrník Nová Hůrka 228,
Prášily-Nová Hůrka, Tel.: +420 777 333 053
Poledník: self servis

Obec vznikla kolem sklářské hutě zhruba v polovině 18. století a byla od počátku
spojena se sklářskou tradicí rodiny Gattermayerů. Jejich firma se specializovala
na výrobu zrcadel a vyvážela až 60 tisíc kusů ročně. Areál sklárny později sloužil
jako výrobna ručního papíru. Ten byl až do roku 1933 dodáván i do prezidentské
kanceláře. V letech 1952–1991 pak byla obec součástí bývalého vojenského výcvikového prostoru. Tato éra znamenala zánik řady staveb. Dnes turisté navštěvují
Prášily a okolí po celý rok. Obec Prášily nabízí návštěvníkům mnoho turistických a
cyklistických stezek, stejně jako tras pro běžkaře.

i
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Informační středisko obce Prášily
Prášily 110, 342 01 Sušice
Tel. +420 376 589 014
isprasily@email.cz; www.sumavanet.cz/prasily/

Prášily 111
Prášily
další zastávky v okolí:
Prášily Slučí Tah
Prášily Skelná
Slunečná nr.190, 342 01 Prášily u Kosatců
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TO NEJLEPŠÍ Z
ŠPIČÁK.

ŠPIČÁK

něm. Spitzberg

Oblast Špičáku je se svým 300metrovým výškovým rozdílem nejrozmanitějším
rekreačním střediskem na české straně Šumavy. Jeho atraktivitu ještě umocňuje
protilehlá hora Pancíř (něm. Panzer). Tato výhodná poloha znamená pro blízkou
obec Železná Ruda (něm. Böhmisch Eisenstein) to, co Karlův most pro Prahu.
Uvědomily si to již firmy, které tady před světovou válkou postavily nejmodernější
hotel Rixi. Výstava o něm se nachází v hraničním nádraží obce Bayerisch Eisenstein
(Bavorská Železná Ruda). Objekt byl ovšem silně ovlivněn historickými změnami a
dnes je uzavřen. Lyžování a další sporty tu ale mají silnou tradici.
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TOURIST-INFO Železná Ruda / Böhmisch Eisenstein
1.máje 12, CZ-340 04 Železná Ruda
Tel. +420 376 397 033,
itcruda@sumava.net, www.zelezna-ruda.cz/zeleznaruda/

•

Ledovcová jezera –
Černé jezero a Čertovo
jezero

•

Vodopád Bílá strž
(něm. Klammerloch)

•

Královský hvozd (něm.
Königswald)

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA

Start/cíl Špičák – velké parkoviště
Délka 20,3 km
Výškové metry celkem 643 m
Nejnižší/nejvyšší bod 622 m / 1098 m

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.
• SKI AREÁL ŠPIČÁK
Špičák na Šumavě 182
340 04 Železná Ruda
www.sumava.spicak.cz/de/page/bikepark-spicak1-77, e-mail: pujcovna@spicak.cz,
Tel: +420 728 646 418
• Špičák 85
e-mail: info@ebike-bayerischer-wald.de,
www.ebike-bayerischer-wald.de
Tel: +49 1525 6056122
Špičák 85
e-mail: info@ebike-bayerischer-wald.de,
www.ebike-bayerischer-wald.de
Tel: +49 1525 6056122
nádraží Špičák
• Kaskády - automat
• Bike und Ski areal Špičák - kostenlos
• Špičák –privat

98

jdete
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NÍ
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stahování pro všechna navigační zařízení

/

PDF – přehled tras / aktuální informace k trase /
a mnohem více

TO NEJLEPŠÍ ZE
SRNÍ.

SRNÍ

něm. Rehberg

•

Vchynicko-tetovský
plavební kanál

•

Hradlový most v Rechli

•

Návštěvnické centrum
s dravými šelmami a
vlčím výběhem

•

Naučná stezka Povydří
– podél řeky Vydry

•

Klostermann rozhledna nad řekou Otavou a
Dračí skály

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA

Start/cíl Srní – autobusová zastávka
Délka 14,4 km
Výškové metry celkem 222 m
Nejnižší/nejvyšší bod 810 m / 941 m

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.
•
•
•
•

Srní, chata Povydří
Srní
Srní, Rokyta
Srní, Antýgl

u čerpací stanice, placené
cca 100 m od kostela

Obec Srní vznikla jako dřevorubecká vesnice. Její příběh se začal psát na počátku
18. století. Dochovalo se několik historických horských roubených chalup se stěnami chráněnými šindelem včetně kostela Nejsvětější Trojice.
Obec a její okolí proslulo jako dějiště několika známých filmů, např. Pod Jezevčí
skálou, Na pytlácké stezce, Za trnkovým keřem.
Obec Srní nabízí spoustu možností pro volnočasové aktivity, jako je jízda na kole a
běh na lyžích.

i
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Infocentrum Srní
Srní 106, 341 92 Srní
Tel. +420 774 606 030
Srni.infocentrum@tiscali.cz; www.sumavanet.cz/srni/
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TO NEJLEPŠÍ ZE
ŽELEZNÉ RUDY.
•

ŽELEZNÁ RUDA

něm. Böhmisch Eisenstein

Původní obec byla založena v první polovině 16. století na významné obchodní
cestě. Ta vedla od Zwieselu v Bavorsku podél řeky Řezná (něm. Regen) přes Debrník
na Pancíř, přes vrcholy Můstek (něm. Brückel) a Prenet dále do České republiky
směrem na Klatovy. V roce 1849 se obec stala tržním městem. Nový majitel, kníže
Hohenzollern-Sigmaringen, rozšířil v roce 1852 území na více než 6000 ha. Na
konci 19. století získalo město na významu výstavbou železniční tratě z Plzně do
Bavorska s nejdelším tunelem v tehdejší rakousko-uherské monarchii. Dnes nabízí
Železná Ruda mnoho příležitostí pro sport a rekreaci po celý rok. V nabídce tu
jsou možnosti pro všechny druhy cyklistiky a cykloturistiky, pěší turistiky, zimní a
lyžařské sporty, stejně jako pro další volnočasové aktivity.

i
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TOURIST-INFO Železná Ruda / Böhmisch Eisenstein
1.máje 12, CZ-340 04 Železná Ruda
Tel. +420 376 397 033,
itcruda@sumava.net, www.zelezna-ruda.cz/zeleznaruda/

Významný železniční
tunel v rakousko-uherské
monarchii (postavený v
letech 1874–1877, délka
1747 m).

•

Sedlem mezi Špičákem
a Pancířem prochází
nejdůležitější evropské
rozvodí mezi Černým a
Severním mořem.

•

Na Pancíři pramení
tři řeky a evropským
rozvodím protékají řeky
Úhlava a Křemelná do
Severního moře a řeka
Řezná (něm. Regen) teče
do Černého moře.

Napojení na trasu TIP
ZÁŽITKOVÁ CYKLOSTEZKA

Start/cíl Železná Ruda – turistické informace
Délka 26 km
Výškové metry celkem 680 m
Nejnižší/nejvyšší bod 766 m / 1197 m

TO NEJLEPŠÍ
PRO CYKLISTY.
Půjčovna e-kol
www.autocam-zeleznaruda.cz
Železná Ruda 437
Tel.: 602 258 589
•
•
•
•

Železná Ruda,žel.st.
Železná Ruda
Železná Ruda,Alžbětín
Železná Ruda,Alžbětín,st.hr.

• Hraniční nádraží na české straně
• Ulice 1. Máje směrem na centrum začíná cca
200 m pod nádražím Železná Ruda MĚSTO a
vede směrem na centrum
• Je povoleno na jedné straně ulice 1. Máje V
Železné Rudě jsou k dispozici další placená
parkoviště
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OBECNÉ INFORMACE
Kategorie

Obec

Nemocnice

Freyung

Lékárny

Název

Kreiskrankenhaus
Kreiskrankenhaus
Grafenau
Notaufnahme
Zwiesel
Arberlandklinik
Mauth
Lusenapotheke
Grafenau Obere Apotheke
Grafenau Marienapotheke
Grafenau Stadtapotheke
Spiegelau Waldapotheke
Schönberg Wald Apotheke
Schönberg Margareten Apotheke
Frauenau Rachelapotheke
Zwiesel
Arberland Apotheke
Zwiesel
Arberland Apotheke am Anger
Zwiesel
Bärenapotheke
Zwiesel
Bärenapotheke am Anger
Zwiesel
Marienapotheke
Alžbětín (CZ) přímo na státní hranici na pravé straně silnice

Adresa

Telefon

Krankenhausstr. 6

08551 9771100
08552 4210
08552 4213225
09922 990
08557 91061
08552 760
08552 3538
08552 96140
08553 96040
08554 892
08554 96110
09926 242
09922 845350
09922 84530
09922 9440
09922 802053
09922 2202

Schwarzmaierstr. 21
Arberlandstraße 1
Am Goldenen Steig 1
Schwarzmaierstr. 2
Stadtplatz 10
Hauptstraße 4
Pfarrer-Schweikl-Str. 9
Marktplatz 29
Marktplatz 2
Hauptstr. 27
Angerstr. 28
Angerstr. 32
Stadtplatz 18-20
Angerstr. 34
Stadtplatz 41

Zubní lékaři
Zwiesel (9), Schönberg (2), Grafenau (2), Hohenau (1), Riedlhütte (1), Spiegelau (1), Mauth (1)

Další informace o lékařích/nemocnicích/lékárnách obdržíte ve
svém ubytování nebo v turistických informacích.
Stand 02/2017

Nouzové situace/instituce v České republice:
Bezplatné evropské číslo tísňového volání
Hasiči (něm. Feuerwehr)
Záchranná služba (něm. Rettungsdienst)
Městská policie (něm. Stadtpolizei)
Policie (Polizei)
Dodávka plynu (poruchy)
Horská služba ČR
Turista v nouzi (Helpsystem)
Pohotovostní služba německého velvyslanectví v
Praze (nouzové případy)
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Telefonní čísla pro
tísňové volání
112
150
155
156
158
12 39
+420 12 10
+420 12 22
+420 257 113 111

Záchranná služba: 112
Hasiči: 112
Policie: 110
Pomoc při otravách (něm. Giftnotruf): 089 19240
Lékařská záchranná služba: 116 117
(o víkendu, příp. mimo pracovní dobu lékařské praxe)

Lékárna – pohotovost: 0800 0022833
(www.lak-bayern.notdienst-portal.de)

Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH
Konrad-Wilsdorf-Straße 1, 94518 Spiegelau
Tel. +49 8553 9793943
urlaub@ferienregion-nationalpark.de
www.ferienregion-nationalpark.de

Legenda
cyklotrasu
Národní park Bike Trail
Eurovelo 13, Železná opona
cyklotrasa
oblast Lam, součást Arber tras
Cyklotrasa 33
Jízda na kole a
horské cyklistické stezky
zajímavé místo
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možnost nákupu
Železniční zastávka
Autobusová zastávka
parkování
Přírodní park
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Národní park
informační centrum
obora
vyhlídka

