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I pohyb patří 
k dovolené

Když už jste navštívili na 

Šumavě i v Bavorském lese 

hrady a zámky, prošli jste se 

hlubokými hvozdy a nabrali 

poznání v muzeích, dopřejte si 

také trochu pohybu. 

Bowlingové a kuželkové dráhy, 

squashové haly a další mož-

nosti sportovního vyžití čekají 

na vás.

A co teprve vodní ráje ! Tobogán, 

bazének s dvěma skluzavkami, 

masážními tryskami a vodní kolo-

toč či horolezeckou stěnu najdete 

v Aquaparku v Horažďovicích. 

Divokou řeku s peřejemi a proti-

proudem nabízejí v Aquaparku 

Lipno.  Středomořský nádech má 

koupání v proskleném vnitřním 

bazénu v centru Karoli-Badepark 

v bavorském Waldkirchenu. A lázně 

Bad Füssing jsou skutečným krá-

lovstvím plným vodních radovánek 

a životadárné relaxace.

 Vydru říční zahlédnete na Šumavě 

především v tekoucích vodách, jejím revírem 

může být i stokilometrový úsek řeky. 

 Strážní hrad Kašperk založil v roce 1356 

český král a římský císař Karel IV. Kašperk měl 

statut hradu královského.

 Lázně Bad Füssing 

 Aquapark Lipno nad Vltavou

 Aquapark v Horažďovicích

Vítejte na Šumavě 
a v Bavorském lese

Vítejte v cíli vašeho výletu 

či dovolené. Ať jste přijeli 

na jeden den, nebo na delší 

dovolenou, vaše objevování 

tohoto po staletí drsného 

kraje po obou stranách hranice 

vás překvapí nekonečnými 

možnostmi. 

Je jedno, v který čas přijedete, 

Šumava i Bavorský les jsou vždy 

jiné a stojí za to je poznat. Přivonět 

si k nim a ochutnat je. Nedotčená 

a cenná příroda s ojedinělými 

ledovcovými jezírky, pestré louky, 

slatě a hluboké hvozdy i romantická 

údolí vás nenechají jen tak v klidu 

sedět. Lze je objevovat pěšky, na 

kole, na koni, na bruslích nebo par-

ním vláčkem za přívětivého počasí. 

I na Šumavě a v Bavorském lese ale 

také někdy prší a je nevlídno. 

 Nevadí !  Navštívit můžete 

spoustu míst, kam se vítr a déšť 

nedostane. 

Zdejší přírodu vám přiblíží expozice 

muzeí, kde poznáte, že vystavené 

sbírky nemusejí být nijak nudné 

a nezáživné. V historických objek-

tech okusíte na vlastní kůži, jak se 

kdysi v hradech, zámcích a tvrzích 

žilo bez velkého vytápění. 

Na své si přijdou i děti. Co asi řek-

nou vystaveným skřítkům, loutkám 

a voskovým fi gurínám? Zatímco 

budou vdechovat pohádkové pří-

běhy nebo starou slávu cirkusů, 

můžete si už plánovat, kam se rozjet 

za nepřízně počasí dál. 

Kryté aquaparky, dětské herny, 

fi tnesscentra, bowlingové dráhy 

a squashové haly nabízejí své 

služby po celé Šumavě. A kdyby 

se přece jen při vašem putování 

rozjasnilo nebe, vydejte se ven, 

na místa, která jste ještě neviděli.

Koupání pod střechou najdete 

i v bazénu ve Větřní, Volarech, 

Prachaticích, Klatovech 

a Domažlicích.

Pokud vás láká bowling, zajeďte 

třeba do Nýrska a Horní Plané. 

Ve Sportovním a relaxačním centru 

Milano v Nýrsku můžete okusit 

méně známou hru ricochet. A kdo 

neholduje šipkám nebo billiardu, 

může rovnou využít služeb 

bioturbosolária. 

Hrady a zámky 
voní mystikou, 
muzea oživlou 
historií

Vrátit se do časů, kdy Šumava 

byla plná medvědů, nebo kdy 

se rodila unikátní technická 

památka Schwarzenberský 

plavební kanál, po kterém 

se plavilo ze šumavských lesů 

dřevo k Dunaji, můžete i dnes. 

Stačí vzít za kliku některého 

z muzeí nebo hradů a zámků, 

kterých je i na Šumavě 

spousta.

Jejich sbírky přibližují dobu, která je 

sice už pryč, ale zanechala po sobě 

spoustu stop, z nichž se narodila 

Šumava jiná, dnešní, ta 

současná.

Není pochyb, že 

Šumava i Bavorský les 

svou drsností tak trochu 

formovaly náturu svých 

obyvatel. Muzejní expo-

zice přinášejí zprávu o živo-

tě zdejších lidí a o jejich snaze 

šumavský kraj pokořit, ale i obdivo-

vat, pojmout za svůj domov, nebo 

z něho utíkat do světa třeba s cirku-

sem. Počátky osídlení, formování 

zdejší fl óry i fauny, ale i ohlédnutí 

za dobou nedávno minulou, 

to vše nabízejí muzea. 

Jak se dříve mučívalo přibližuje 

Muzeum útrpného práva v Čes-

kém Krumlově. V zrekonstruovaných 

prostorách pod zdejší radnicí 

ožívá atmosféra vězení, kterou 

přibližují oživené voskové fi guríny 

i ojedinělá sbírka mučících nástrojů. 

Muzeum paličkované krajky 

v nedalekých Prachaticích nabízí 

pohled na historickou evropskou 

a českou ručně paličkovanou krajku 

a ukáže její použití na oděvu 

i při stolování. 

V Kolovči na Chodsku můžete 

obdivovat sedm generací dlouhou 

rodinnou tradici výroby modré 

kolovečské keramiky v rodině 

Volfů a v Muzeu techniky 

a řemesel najdete 25 kompletních 

dobově vybavených řemeslných 

dílen a živností. Tajemno 

prohánějí stará plemena domácích 

zvířat. Hrnčířský kruh vyzkouší vaši 

zručnost. Zkusíte si upéct chleba, 

vytvořit něco z cínu, namíchat 

čarovný nápoj. Pokud se vám 

v atmosféře našich předků zalíbí, 

můžete tu nejen přespat, 

ale pobýt i několik dnů. 

Třeba se zrovna stre-

fíte do Beltaine či do 

termínu jiné keltské 

slavnosti.

Neméně charismatickou pohodu 

nabízí skanzen v Chanovicích. 

Dýchá časy našich babiček, kdy 

v předzahrádkách zářily pivoňky 

a ze stavení voněl čerstvě upečený 

chléb. Luční kvítí se pohupuje 

v idylickém rytmu a z včelích úlů 

to bzučí.

a dobrodružství slibuje návštěva 

katakomb v Klatovech pod tamním 

jezuitským kostelem, které jsou 

zastavením v historii města i řádu 

jezuitů.

A už jste se někdy vezli výtahem 

poháněným vodou? Tuto 

technickou raritu zažijete jen na 

jediném místě na světě – v Domě 

na proudu Dunaje v bavorském 

Untergriesbachu.

       Chcete se vrátit do časů doby 

       železné? Keltská vesnice 

     Gabreta mezi městy Ringelai 

      a Grafenau je pro váš výlet do 

        historie jako stvořená. Mezi 

       replikami obydlí Keltů se 

Hned tak neodjedete ani z Tittlingu, 

kde najdete tolik různých typů 

historických bavorských staveb, 

že při procházce tímto venkovním 

muzeem snadno názorně pocho-

píte, z čeho a jak se dříve stavělo. 

Honosné statky i dřevěné domky 

ale žijí i svůj další život. Uvnitř, ve 

stodolách, si totiž prohlédnete 

poutavé sbírky bavorského skla, 

keramiky, povozů či zlatých 

a stříbrných šperků.

V unikátně dochované středo-

věké vesnici Windberg vás 

překvapí malebné seskupení 

rozlehlých církevních budov, hlavně 

třípodlažní klášter premonstrátů 

a trojlodní románská bazilika 

z 12. století, prelatura nebo hřbi-

tovní kaple. 

Hrady a zámky jsou živou 

učebnicí architektury. Rozjeďte se 

proto na české straně do Velhartic, 

na Rabí, Kašperk, do Českého 

Krumlova a Rožmberku, ale i do 

Švihova nebo Horšovského Týna, 

prohlédnout si, co vše zůstalo po 

jejich pánech a vladařích. 

Středověk ožívá i v Bavorsku. 

Z mystického hradu v regionu 

Bernrieder Winkel by byl dozajista 

nadšený Harry Potter. Vždyť se 

v tomto vůbec nejstarším a dodnes 

dochovaném hradním komplexu 

natáčel seriál o malé čarodějce, 

dívence Bibi Blocksbergové. 

Určitě tu o čáry není nouze. 

Co asi zažijete v Zrcadlovém 

nebo Rytířském sále tohoto sice 

romantického, ale tajemného 

místa?

Pevnost mříží vězeňských cel 

okusíte na hradě Mitterfels 

v Haibachu a rytíře a hradní paní 

potkáte na zřícenině hradu 

Weissenstein. Zatímco děti si 

projdou zdejší hradní naučnou 

stezku, dospělí, jistě i nekuřáci, 

si se zájmem prohlédnou 

největší sbírku šňupacího 

tabáku.

Ve sklářské huti Tasta v obci Milná 

u Frymburka si zkuste vyfouknout 

vlastní výrobek, který se stane 

vaším suvenýrem. 

Práci sklářů si vyzkoušíte i v bavor-

ské věhlasné sklárně Joska Kristall 

v Bodenmais, kterou si můžete 

nejen bezplatně prohlédnout, ale 

zažijete tam nejedno dobrodružství. 

Děti si zasoutěží ve sbírání skleně-

ných oblázků na louce pokladů 

a projdou se zahradou plnou 

skleněných rostlin. Domů 

neodejdete s prázdnou – skláři vám 

poradí, jak si vyfouknete křišťálovou 

kouli. Barvu a velikost si zvolíte 

sami.

Na fascinující cestu časem mezi 

sklo v nejrůznějších podobách 

se vypravte do Muzea skla ve 

Frauenau. V přilehlém parku 

najdete skleněné skulptury od 

bavorských sklářů.

Jestliže malování skla v Bavor-

sku mělo dlouhou tradici, jejím 

originálním pokračovatelem je 

bezesporu Rudolf Schmidt. Ve 

své Skleněné stodole u Viechtachu 

vytvořil obří stěny z křemičitého 

skla, které pomaloval výjevy 

z místních legend. Na monumen-

tálních obrazech tak ožívají 

postavy, o kterých se v okolním 

Bavorském lese tradují nejrůznější 

pověsti.

Na Šumavě bývali nepostradatelní 

kováři. Jak se kovaly podkovy 

pro koně, zjistíte ve 200 let staré 

kovárně ve Velharticích. V dílně jsou 

k vidění nástroje i předválečný 

řemenicový buchar, černé řemeslo 

přibližují dobové dokumenty. 

A když se vám poštěstí, můžete 

zastihnout i kováře přímo při práci.

Až vám vyhládne a dostanete 

žízeň, ochutnejte v Pivovarském 

muzeu v Hotelu Grádl v Železné 

Rudě speciální desetistupňové pivo, 

které zde připravují podle stejné 

receptury, jak se původně vařilo 

v polovině minulého století v dnes 

už zaniklém železnorudském 

pivovaru. 

I gastronomický požitek může 

přinést poznání. Za ním se rozjeďte 

do Freilichtmuseum ve Finsterau, 

kde pořádají kurzy tradičního 

vaření, ale i vaječné a bylinkové trhy. 

Jak asi chutná čerstvě upečený 

chleba podle starých receptur 

a pomazánka z divokých rostlin? 

Přes rameno se můžete dívat také 

řemeslníkům, kteří pletou proutěné 

koše nebo třeba vyšívají zlatou nití 

motiv na církevní roucho jako kdysi 

v klášterech.

Návrat ke starým řemeslům 

doslova zažijete v Městském muzeu 

v horažďovickém zámku. V původně 

gotické tvrzi přestavěné na rene-

sanční zámek sídlí interaktivní dílna 

nazvaná Návrat k tradicím. Tam se 

dozvíte, jak si kdysi lidé v Pošumaví 

sami vyráběli oblečení a různé před-

měty. Vyzkoušíte si běžné činnosti 

našich předků. Na tkalcovském stavu 

s žakárovým nástavcem z konce 

19. století si sami zkusíte, kolik sil 

stálo tkaní látek, nebo okusíte jak 

časově náročné je paličkování. 

Za pokus přece stojí zkusit roztanco-

vat paličky po herduli podle různých 

vzorů! Někomu se může zalíbit 

práce řezbářů a vydlabe si z lipo-

vého dřeva lžíci. A využijte nabídky 

vyčesat si kousek ostříhané ovčí 

vlny. Z ní si pak na starém 

kolovrátku upředete niť.

Hebkou vlnu naleznete i v Bavor- 

sku. Pobýt v blízkosti domestikova-

ných lam alpak původem z Peru 

můžete na farmě Alpakas v Sickingu, 

kde se hospodaří už od roku 1800. 

Dozvíte se postupy zpracování 

kvalitní vlny a ve společnosti zvířat 

mohou vaše děti vyrazit na pro-

cházku nebo si pak samy ukuchtit 

něco dobrého k svačině. Pohladit si 

pobíhající lamy je tu snad povinností.

I u nás si lze hrát

Venku prší natolik, že se 

nemůžete vydat s dětmi na 

předem naplánovanou túru 

po šumavských hvozdech 

nebo bavorských mystických 

rašeliništích? 

 Nevadí !   

Stačí se rozjet do některých atrak-

tivních míst, kde si pod střechou 

vaše děti mohou hrát nebo si hračky 

a další jim milé předměty alespoň 

prohlížet na zajímavých výstavách.

Centrum volného času Šumava 

2000 v Kašperských Horách vyho-

vuje nejvíce rodinám s menšími 

dětmi, na které čeká přes 100 metrů 

čtverečních velká vnitřní herna. 

Zajišťují tam hlídání, a tak zatímco 

se vypravíte za svými zájmy, děti si 

v zahradě vyzkoušejí horolezeckou 

stěnu se skluzavkou nebo tram-

polínou. Interaktivní expozice 

a dětský koutek najdete v info-

centrech Národního parku Šumava 

v Kvildě a Kašperských Horách.

S hračkami se vaše děti setkají, 

i když jen přes vitrínu, také v Muzeu 

motocyklů s expozicí hraček 

a pivovarnictví v Kašperských 

Horách. Zatímco se tatínkové 

seznámí se sbírkou 

téměř sedmdesáti 

historických moto-

cyklů, děti přiláká 

expozice stovek hraček. 

Dřevěné hračky se vyráběly i na 

Klatovsku, jejich výstavu naleznete 

na Městském úřadě v Měčíně. 

K vidění je tu ojedinělá sbírka 

dřevěných soustružených hraček, 

které Šumaváci tvořili v nedaleké 

obci Skašov.

O tom, že Šumava je pohádková, 

rozhodně není pochyb. Skřítci, víly, 

vodníci se zabydleli v pohádkové 

chalupě v Mlázovech u Kolince. 

Na výstavě uvidíte skřítčí pilu, 

pohádkové muzikanty, vodnickou 

rodinu a další tajemné šumavské 

bytosti. Vedle v ateliéru si nejen 

děti mohou modelovat, zahrát 

maňáskové divadlo nebo netradiční 

skřítčí golfík. 

Pohádkou a dobrodružstvím 

to voní i v Muzeu české loutky 

a cirkusu v Prachaticích. 

V naaranžovaných scénkách 

v prostorách renesančního domu 

na náměstí ožívají loutky lidových 

loutkářů a amatérských spolků, 

unikátní velké marionety z konce 

19. století i Spejbl s Hurvínkem.

Někoho lákají pohádky, loutky 

a tajemno, jiného zase příroda. 

Ta bavorská je natolik rozsáhlá, 

že na seznámení s ní byste museli 

mít dva roky prázdnin. A tak různé 

podoby Bavorského lesa jaksi 

v kostce najdete v infocentru na 

nádraží Grenzbahnhof v Bavorské 

Železné Rudě nebo v návštěvnic-

kém centru přírodní rezervace 

Isarmündung v Moosu, kde se 

dozvíte, v čem tkví unikátnost 

tamních mokřadů ústí řeky Isar. 

Říční krajinou pak budete doslova 

fascinováni venku, až ji spatříte na 

vlastní oči. Zabírá plochu osmi 

hektarů. 

Kdo má rád zvířata, tomu se bude 

líbit na statku Gut Aiderbichl 

Bayern v Eichbergu u bavorského 

městečka Deggendorf. Tam nový 

domov našlo více než dvacet zvířat, 

která o ten svůj původní nějakým 

způsobem přišla. Až mezi nimi, 

třeba v Kočičím domě, pochopíte 

záměr nadace, která nechtěná zví-

řata zachránila a teď se o ně stará. 

Poučení, ale i zábavu najdou děti 

i v zážitkovém parku Silberbergwerk 

v bavorském Bodenmaisu. Nechybí 

v něm hřiště s prolézačkami a děti 

si kromě bobování zastřílejí také 

z luku. Za trochou historie se spolu 

s rodiči mohou vypravit i na pěta-

čtyřicetiminutovou prohlídku štol 

těžebního dolu Silberberg.

 Exponát losa evropského umístěný 

     v Infocentru České Žleby. V současné době 

       se na území Šumavy pohybuje asi 10 kusů.

 Klášter Zlatá koruna je pokládán za jeden 

z nejcennějších komplexů gotické architektury 

ve střední Evropě. Otevřeno mimo pondělí.

 Hrad Švihov

 Skanzen Freilichtmuseum ve Finsterau, 

to jsou malované skříně a truhly, výšivky, 

kröningenská keramika a mnoho dalšího.

 Velký sál Městského muzea v Horažďovicích. 

Mezi stálé expozice muzea patří sbírky lidové 

kultury, minerálů, archeologických předmětů 

a středověkého umění.

 Chanovice – zámek, skanzen lidových 

staveb, expozice lidového hračkářství a lidových 

řemesel. 

 Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě

 Domažlice – Chodský hrad

Staňte se 
na chvilku sklářem 
nebo horníkem

Že poznání nemusí být 

nutně nezáživné a nudné, 

se přesvědčíte i na Šumavě. 

Zavítejte do několika míst, 

kde si věda podala ruku se 

zručností řemeslníků, kde 

ožívají staré technické 

postupy. 

Naopak – v nově interaktivně 

pojatých návštěvních centrech 

pochopíte zábavnou formou bez 

dlouhých monologů průvodců 

třeba tajemství kouzla dřeva nebo 

textilu.

Jak se vlastně těží grafi t? 

To na vlastní kůži okusíte, když se 

vypravíte do Grafi tového dolu 

v Českém Krumlově. Nasedněte 

do autentického hornického vláčku 

a vypravte se pod město. 

Sklářské hutě byly na Šumavě 

kdysi na každém kroku. Mnoho jich 

zaniklo. Ty dnešní, které vznikly 

docela nedávno, jsou už jen 

vzpomínkou na někdejší slávu 

tohoto řemesla. 

Fungují spíš pro 

turisty a mistři 

skláři předvádí 

foukání 

skla. 

 Muzeum techniky a řemesel Koloveč, 

dobově vybavená ordinace dentisty 

s laboratoří z roku 1936

 Interaktivní dílna Návrat k tradicím 

v Horažďovicích

 Bodenmais – ve sklárně Joska Kristall 

ruce sklářů vykouzlily mistrovské kousky

 Tradiční práce sklářů zachycená řezbářem 

Karlem Tittlem na velhartickém betlému

 Lamy si pohladíte v bavorském Sickingu 

i šumavském Kolinci

 Centrum volného času Šumava 2000 

pro menší děti v Kašperských Horách

 Muzeum české loutky a cirkusu 

v Prachaticích

 Muzeum historických motocyklů najdete 

dvakrát – v Železné Rudě a Kašperských Horách

 S rozsáhlou přírodou Bavorského 

lesa a Šumavy se lze seznámit v mnoha 

informačních centrech.

Když nepřeje počasí
na Šumavě a v Bavorském lese

AKTIVITY POD STŘECHOU

Aktivity pod střechou

Bavte se, i když prší
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Sport a zábava
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> Aktivity pro děti
1  Wildgarten Unterwasserstation /

Zvířecí zahrada se stanicí 
na pozorování podvodního života
Dobrodružství pro malé děti, mnoho různých 
zvířátek Kontakt: Schwalbenweg 2 • 93437 
Furth im Wald • tel.: +49 9973 2933 
www.wild-garten.de

 Deutsches Drachenmuseum /  
Dračí muzeum 
Muzeum věnované dračí mytologii, příběh 
o  zdejším skolení draka; dětské muzeum, 
„skleněné zrcadlo světla“ s interaktivní mul-
timediální prezentací a krátkými fi lmy, prů-
chozí kaleidoskop Kontakt: Schloßplatz 4 
• 93437 Furth im Wald • tel.: +49 9973 50980 
www.drachenmuseum.de 

2 Muzeum hraček – Skašovská hračka 
Expozice dřevěných lidových hraček regionál-
ního původu z období konce 19. a 1. pol. 20. 
století Kontakt: Farní 43 • 340 37 Měčín • tel.: 
+420 376 395 570 • www.mecin.cz

3 Pohádková chalupa
Výstava šumavských pohádkových postavi-
ček, možnost kreslení, modelování nebo hra-
ní maňáskového divadla v dílničce. Otevřeno 
květen – říjen Kontakt: Mlázovy 18 • 341 42 
Kolinec • tel.: +420 608 961 611 
www.pohadkovasumava.cz

4 Sušický pohyblivý betlém 
Unikátní betlém se 150 pohyblivými fi gurami 
na elektrický pohon Kontakt: Muzeum Šu-
mavy Sušice • náměstí Svobody 40 • 342 01 
Sušice • tel.: +420 376 528 850 
http://muzeum.sumava.net

5 Centrum volného času Šumava 2000 
Tématické programy pro děti, prostorná her-
na, hlídání dětí Kontakt: Náměstí 7 • 341 92 
Kašperské Hory • tel.: +420 603 253 242 
www.sumava-volnycas.cz

 Informační středisko NP Šumava 
Interaktivní expozice, dětský koutek, progra-
my ekologické výchovy pro děti, multime-
diální stánek, promítací sál Kontakt: Sušická 
399 • 341 92 Kašperské Hory • tel.: +420 376 
582 734 • www.npsumava.cz

 Muzeum motocyklů s expozicí hraček 
a pivovarnictví
Kontakt: Kašperské Hory – náměstí • 
tel.: +420 606 737 041 (motorky a hračky) • 
tel.: +420 728 124 463 (pivovarnictví) 
www.sumavanet.cz/khory/motomuzeum

6 KIDDI´s Café & Bistro mit 
Indoorspielplatz / Kavárna a bistro 
s krytým hřištěm pro děti 
Příjemné místo pro rodiny s malými dětmi, 
možnost snídaně, kávy, zákusku a svačinky, 
nová sluneční terasa, dle zájmu hlídání dětí, 
oslavy dětských narozenin Kontakt: Grün 
3 • 94379 St. Englmar • tel.: +49 9965 810340
www.kiddis-cafe.de

 Family-World – Zážitkový svět pro děti ve 
věku od 2 do 6 let Kontakt: Am Predigtstuhl 
2 • 94379 St. Englmar • tel.: +49 9965 989438 
www.family-world-predigtstuhlresort.de

7 Strupinga Kinderparadies /Dětský ráj 
Zážitky pro děti ve Straubingu Kontakt: 
Dornierstraße 51 • 94315 Straubing • tel.: +49 
9421 98090  
www.strupinga-kinderparadies.de

8 Bambino Indoorspielplatz / Dětská  
herna – Zábava pro malé i velké, o děti se 
postará školený personál Kontakt: Konstan-
tin-Bader-Str. 6 • 94469 Deggendorf • tel.: +49 
991 3719759 • www.cafe-bambino.de

 Gut Aiderbichl Bayern/ Farma 
Jedinečné setkání člověka se zvířetem, více 
než 20 druhů zvířat, výběhy a stáje, fi lozofi e 
ochrany zvířat a jejich práv Kontakt: Eich-
berg 26 • 94469 Deggendorf • tel.: +49 9901 
903298 • www.gut-aiderbichl.com

9 Alpaky v Bavorském lese – Skupinové pro-
hlídky, hrátky a vycházky s alpakami, možnost 
ukuchtit vlastní pizzu Kontakt: Sicking 11 • 
94571 Schaufl ing • tel.: +49 9901 7155
www.bayerwald-alpakas.de

10 Pullman City / Westernové městečko
Rodeo a další představení, historie Divokého 
západu, indiánské tance Kontakt: Ruder-
ting 30 • 94535 Eging am See • tel.: +49 8544 
97490 • www.pullmancity.de

11 Babalu Funpark / Zábavný park
Působivý zážitkový svět pro děti, který je za-
baví a rozesměje nejenom na šplhací věži, při 
halovém fotbálku, na motokárách, trampolí-
ně či klouzačkách Kontakt: Freyunger Straße 
57 • 94481 Grafenau • tel.: +49 8552 974227 
www.babalu-funpark.de

12 Otterhaus Bayern / Vydří dům Bavorsko 
Expozice v „domě vyder“ v NJ i ČJ podává ná-
zorné informace o vydrách a jejich způsobu 
života, dozvíte se vše, co byste měli vědět 
ve zkratce Kontakt: Annathaler Straße 1 • 
94151 Mauth • tel.: +49 8557 973838 
www.mauth.de

13 Märchenwald / Pohádkový les 
Výlet do pohádky, les plný pohádkových po-
stav, hřiště pro děti, ohniště Kontakt: Lang-
reuter Straße • 94145 Haidmühle • tel.: +49 
8556 375 • www.haidmuehle.de

14 Muzeum české loutky a cirkusu  
Prachatice – Historie české loutky od nej-
starších loutkářů přes rodinná a spolková di-
vadla až k profesionálním scénám, možnost 
shlédnout slavné inscenace loutkových her 
v historických divadélkách Kontakt: Velké 
náměstí 43 • 383 01 Prachatice • tel.: +420 
388 385 716 • www.nm.cz

 Dětská dílna Albatros – Zábavně naučné 
centrum pro děti a rodiče Kontakt: Vodňan-
ská 1321 • 383 01 Prachatice • tel.: +420 388 
311 400 • www.hotelalbatros.cz

15 Playroom Lipno – Tvořivé programy, hlídá-
ní dětí od 3 let Kontakt: 382 78 Lipno nad 
Vltavou 86 • tel.: +420 731 410 811 
www.lipnoservis.cz

> Za tradičními řemesly
16  Výroba chodské keramiky – Prohlídka 

keramické dílny, možnost namalovat si vlastní 
hrneček Kontakt: Keramická dílna Chlistov 
1 • 339 01 Klatovy • tel.: +420 607 985 206 
(objednat telefonicky předem) 
www.kettykeramika.com

daliště, různé druhy saun, skvělé bistro, vyžití 
pro celou rodinu Kontakt: Badstr. 4 • 94227 
Zwiesel • tel.: +49 9922 50104 – 0 
www.stadtwerke-zwiesel.de 

40 Sporthotel Pekárna 
Bowling, kuželky, squash Kontakt: T. G. Ma-
saryka 129 • 342 01 Sušice • tel.: +420 376 526 
869 • www.hotelpekarna.cz

41 Aquapark Horažďovice 
Bazén, tobogán, brouzdaliště pro děti, sauna, 
horolezecká stěna Kontakt: Sportovní 1052 
• 341 01 Horažďovice • tel.: +420 376 511 481 
http://bazen.horazdovice.cz

42 Sport-bar U Horejšů 
Bowling, kulečník, fotbálek, šipky Kontakt: 

Zadov 427 • 384 73 Stachy • tel.: +420 388 428 
666 • www.relaxzadov.cz 

43 Sportovní areál Tatran Prachatice 
Krytý plavecký bazén, víceúčelová sportov-

ní hala, horolezecká stěna, minigolf 18 drah, 

posilovna, masáže Kontakt: U stadionu 261 

• 383 01 Prachatice • tel.: +420 388 316 785, 

+420 388 316 782 
www.prachatice.cz/sport

 Sportovní a relaxační centrum 
Albatros club Prachatice 
Finská sauna, mořská laguna s masážní vířiv-
kou, vnitřní bazén, squash Kontakt: Vodňan-
ská 1321 • 383 01 Prachatice • tel.: +420 388 
311 400, +420 777 790 786
www.hotelalbatros.cz

44 Krytý bazén Volary 

Bazén, sauna Kontakt: Mlýnská 334 • 384 51 
Volary • tel.: +420 388 333 009 
www.mestovolary.cz

45 Karolli Badepark Waldkirchen / 
Aquapark – Bazény se slanou vodou, vířivka, 
dětské brouzdaliště, plavecký bazén, sauna 
Kontakt: VdK-Heim-Str. 1 • 94065 Waldkir-
chen • tel.: +49 8581 986990 
www.waldkirchen.de

> Za poznáním  
PAMÁTKY, HRADY, ZÁMKY, MUZEA, KLÁŠTERY …

52 Hrad a zámek Horšovský Týn
Kontakt: náměstí Republiky 1 • 346 01 Hor-
šovský Týn • tel.: +420 379 423 111, +420 606 
659 643 • www.horsovsky-tyn.cz

53 Muzeum techniky a řemesel 
46 kompletních řemeslných dílen a živností 
a dalších 12 technických expozic na výstav-
ní ploše 900 m2 Kontakt: Domažlická 1 • 
345 43 Koloveč • tel.: +420 379 494 235
www.muzeum-kolovec.cz

54 Zámek Chudenice a muzeum Josefa 
Dobrovského 
Historie rodu Černínů s prezentací „andělské-
ho pokoje a černé kuchyně“; život a dílo Jo-
sefa Dobrovského Kontakt: U Černínského 
zámku 1 • 340 14 Chudenice • tel./fax: +420 
376 398 100 • www.chudenice.klatovsko.cz

55 Vodní hrad Švihov
Kontakt: 340 12 Švihov • tel./fax: +420 376 
393 378 • www.hradsvihov.cz

56 Chodský hrad – Muzeum Chodska
Národopis a regionální historie Kontakt: 

Chodské nám. 96 • 344 01 Domažlice • tel.: +420 
379 776 009 • www.muzeum-chodska.com

 Galerie bratří Špillarů – Obrazy J. a K. 
Špillarů; příležitostné výstavy výtvarného 
umění Kontakt: Msgre. B. Staška 265 • 344 01 
Domažlice • tel.: +420 379 722 310

 Národopisné muzeum Jindřicha 
Jindřicha (v rekonstrukci)
Život a dílo hudebního skladatele a sběratele 
Jindřicha Jindřicha, ukázky chodského náro-
dopisu Kontakt: náměstí Svobody 67 • 344 
01 Domažlice • tel.: +420 379 722 974

57 Pamětní síň Jana Sladkého Koziny
Etnografi cké muzeum a památník chodského 
povstání, chodský národopis Kontakt: Újezd 
3 • 344 01 Újezd • tel.: +420 379 722 282, (ote-
vřeno květen – září) • www.obecujezd.cz

65 Barokní lékárna U Bílého jednorožce
Interiér původně jezuitské lékárny z roku 
1733 Kontakt: náměstí Míru 149 • 339 01 
Klatovy • tel.: +420 376 326 362
www.klatovynet.cz/muzeumkt/lekarna.asp

 Vlastivědné muzeum  
Dr. Hostaše v Klatovech  
Expozice historie Klatovska, sezónní výstavy 
Kontakt: Hostašova 1 • 339 01 Klatovy IV. • 
tel.: +420 376 326 362
http://muzeum.klatovynet.cz

 Katakomby
Tajemné podzemí plné mumifi kovaných těl 
významných osobností města a členů jezuit-
ského řádu Kontakt: nám. Míru 62 • 339 01 
Klatovy • tel.: +420 376 312 450
www.katakomby.cz

66 Křižíkovo muzeum
Rodný domek Františka Křižíka, původní za-
řízení bytu, fotodokumentace Křižíkových 
vynálezů; sbírka ocenění, diplomů a medai-
lí Kontakt: 340 34 Plánice 86 (otevřeno kvě-
ten – říjen) • tel.: +420 376 394 103

67 Muzeum lidových řemesel 
a skanzen Chanovice
Tradiční řemesla venkova, ve skanzenu sou-
bor zachráněných historických staveb Kon-

takt: Zámek Chanovice • 341 01 Horažďovice
• tel.: +420 376 514 353 • www.chanovice.cz

68 Muzeum Horažďovice
Expozice národopisu, perlorodek, mineralo-
gie, archeologie, zbraní, židovské komunity, 
ukázka zámeckého pokoje Kontakt: Zámek 
11 • 341 01 Horažďovice • tel.: +420 376 512 
271 • www.muzeumhd.cz

 Galerie Califi a
Výstavy mezinárodního a regionálního umě-
ní, obchůdek s rukodělnými výrobky šumav-
ských umělců a řemeslníků Kontakt: Zámek 
Horažďovice (otevřeno duben – prosinec) • 
tel.: +420 724 253 517 
www.galeriecalifi a.net

 Muzeum pivovarnictví 
a pohádkových postav
Součástí expozice je strašidelná knajpa 
s ochutnávkou železnorudského piva Kon-

takt: Hotel Grádl 299 • 340 04 Železná Ruda 
• tel.: +420 602 406 136 • www.hotelgradl.cz

77 Glasdorf Weinfurtner/Sklářská 
vesnice Weinfurtner
V obci Arnbruck na Sklářské cestě – výstavy, 
okouzlující zahrada, sochařská zahrada, 
podnikový prodej Kontakt: Zellertalstr. 13 • 
93471 Arnbruck • tel.: +49 9945 94110 
www.weinfurtner.de

78 Die Gläserne Scheune / Skleněná  
stodola – Jedinečný architektonický zážitek, 
historie a kultura v jednom Kontakt: Raubühl 
3 • 94234 Viechtach • tel.: +49 9942 8147
www.glaeserne-scheune.de

79 Museum Jagd und Wild auf Burg 
Falkenstein/ Muzeum lovu a divočiny 
na hradě Falkenstein 
Hrad Falkenstein byl zrenovován jako „hostin-
ský dům“, v areálu expozice lovu Kontakt: 

Burgstraße 10-12 • 93167 Falkenstein • tel.: 
+49 9462 942220
www.markt-falkenstein.de

80 Naturkundliche Museum im Schloss 
Wiesenfelden / Přírodopisné muzeum 
na zámku Wiesenfelden
Kontakt: Straubinger Str. 5 • Wiesenfelden • 
tel.: +49 9966 1270
www.schloss-wiesenfelden.de

81 Vlastivědné muzeum Haibach
Muzeum na ploše zříceniny hradu Haibach 
Kontakt: Wirntoweg 1 • 94353 Haibach • tel.: 
+49 9963 9430390
www.haibach-elisabethszell.de

82 Kreismuseum Bogenberg / Okresní 
muzeum Bogenberg
Expozice k dějinnému vývoji bavorské routy 
(kosočtverce v bavorském znaku) a bogen-
berské pouti Kontakt: Bogenberg 12 • 94327 
Bogen • tel.: +49 9422 5786 • www.bogen.de

90 Zřícenina hradu Weissenstein
Dětské programy na hradě, rytíř a hradní paní, 
Skleněný les, muzea, naučná stezka Kon-
takt: 94209 Regen • tel.: +49 9921 60426
www.regen.de

91 Waldmuseum / Muzeum lesa
Les, domov, sklo – jak roste les, domácí fauna,  
práce a všední život, hudební nástroje – pro-
stě vše, co je pro tento kraj tak typické Kon-
takt: Stadtplatz 29 • 94227 Zwiesel • tel.: +49 
9922 840583 • www.waldmuseum-zwiesel.de

92 Muzeum skla Frauenau
Fascinující cesta časem nádherným světem 
skla, sklo ve všech jeho podobách Kontakt:
Am Museumspark 1 • 94258 Frauenau • tel.: +49 
9926 941020 • www.glasmuseum-frauenau.de

93 Hrad Kašperk
Kontakt: 341 92 Kašperské Hory • tel.: +420 
376 582 324 • www.kasperk.cz

 Muzeum Šumavy Kašperské Hory
Zoologie, botanika, geologie, ochrana pří-
rody, osídlení, bydlení, zemědělství, dřevař-
ství, myslivost, sklářství, těžba zlata Kontakt:
Náměstí 140 • 341 92 Kašperské Hory • tel.: 
+420 376 582 505 
www.muzeum.sumava.net

94 Středověký vodní mlýn Hoslovice
Nejstarší a jedinečně dochovaný mlýn v Če-
chách Kontakt: Hoslovice 36 • 387 19 Česti-
ce (otevřeno květen – říjen) 
www.muzeum.strakonice.eu/mlyn.php

95 Informační středisko Rokyta
Expozice plavení dřeva, historie a osídlení Šu-
mavy Kontakt: 0,5 km od autokempu Antýgl 
(otevřeno květen – říjen) • tel.: +420 376 599 
009, +420 731 530 437 • www.npsumava.cz

96 Expozice historie Kvildy a Bučiny
První osídlování, sklářství a dřevařství, železná 
opona Kontakt: 384 93 Kvilda 17 • tel.: +420 
388 435 522, +420 723 130 589
www.sumava.net/kvilda/ou

 Informační středisko Kvilda
Expozice osídlení Šumavy, vegetace rašelinišť, 
problematika horského lesa, dětský koutek, 
promítací sál, multimediální stánky Kontakt:
384 93 Kvilda 14 • tel.: +420 388 435 544
www.npsumava.cz

97 Freilichtmuseum Finsterau 
Skanzen, muzeum architektury, doprovod-
ný program pro děti i dospělé, dětské hřiš-
tě, restaurace Kontakt: Museumsstraße 51 • 
94151 Finsterau • tel.: +49 8557 96060
www.freilichtmuseum.de

98 Besucherzentrum / Návštěvnické 
centrum Hans-Eisenmann-Haus
Informační centrum Národního parku Bavor-
ský les, zvukové nahrávky a fi lmy o NP, výstav-
ní prostory odhalují „tajemství“ přírody svým 
osobitým způsobem Kontakt: Böhmstr. 35 
• 94556 Neuschönau • tel.: +49 8558 96150
www.nationalpark-bayerischer-wald.de

99 Schnupftabak- und Stadtmuseum / 
Muzeum tabáku a městské muzeum
Jediné muzeum šňupacího tabáku na světě 
a expozice historického vývoje města Grafe-
nau Kontakt: Spitalstraße • 94481 Grafenau 
• tel.: +49 175 2138409 • www.grafenau.de

100 Gabreta / Keltská vesnice
Tajemný svět Keltů, komentované prohlíd-
ky, zážitkové programy, společné oslavy kelt-
ských svátků Kontakt: Lichtenau 1 • 94160 
Ringelai • tel.: +49 8555 407310
www.gabreta.de

101 Schloss Wolfstein / Zámek Wolfstein
Sbírka uměleckých děl východního Bavor-
ska, muzeum myslivosti a rybářství Kontakt:
Wolfkerstraße 3 • 94078 Freyung • tel.: +49 
8551 57109 • www.freyung.de

 Wolfsteiner Heimatmuseum im 
Schramlhaus / Vlastivědné muzeum
Nejstarší selské stavení uprostřed města ukrý-
vá sbírku skleněných podmaleb, krojů a ru-
kodělného náčiní Kontakt: Abteistraße 8 • 
94078 Freyung • tel.: +49 8551 588150 
www.freyung.de

102 Museumsdorf Bayerischer Wald
Jedno z největších venkovních muzeí historic-
kých bavorských staveb Kontakt: Am Drei-
burgensee • 94104 Tittling • tel.: +49 8504 
8482 • www.museumsdorf.com

103 Emerenz-Meier-Haus
Rodný dům spisovatelky Emerenz Meier 
1874-1928 s expozicí shrnující její dílo a expo-
zice pojednávající o vystěhovalcích z Bavor-
ského lesa a Šumavy do Ameriky v 19. století 
Kontakt: Dorfplatz 9 • 94065 Waldkirchen • 
tel.: +49 8581 989190
www.born-in-schiefweg.de

104 Granitzentrum Bayerischer Wald
Svět kamene a napínavá cesta do světa žuly, 
symbióza přírody a moderní architektury 
Kontakt: Passauer Straße 11 • 94051 Hau-
zenberg • tel.: +49 8586 2266
www.stein-welten.de

 Graphitbergwerk Kropfmühl / 
Grafi tový důl
Návštěvníci se vydají po stopách horníků 
a poznají jejich tvrdou práci pod zemí Kon-
takt: Langheinrichstr. 1 • 94051 Hauzenberg •
tel.: +49 8586 609-0 • www.gk-graphite.com

105 Haus am Strom / Dům na proudu  
Dunaje – Expozice chráněné oblasti v okolí 
Dunaje, jediný výtah na světě poháněný vo-
dou, fi lmová projekce Kontakt: Jochenstein 
• Am Kraftwerk 4 • 94107 Untergriesbach • tel.: 
+49 8591 912890 
www.hausamstrom.de

106 Webereimuseum Breitenberg /
Tkalcovské muzeum
Výstava starých strojů na spřádání vlny, ex-
pozice tkalcovství a modrotisku Kontakt: 
Radnice • 94139 Breitenberg • tel.: +49 8584 
961816 • www.breitenberg.de

107 Brauerei-Kulturmuseum / 
Pivovarské kulturní muzeum
Sbírka čítající na 3000 solí glazovaných 
kameninových džbánů, sklenic, lahví, re-
klamních štítů a jiných kuriozit; prohlídka 
pivovaru s ochutnávkou – nutné rezervo-
vat předem Kontakt: Landhotel Gut Rie-
delsbach • Riedelsbach 12 • 94089 Neurei-
chenau • tel.: +49 8583 9604-0 
www.gut-riedelsbach.de

108 Informační centrum Stožec
Expozice zaměřená na šumavské lesy Kon-
takt: 384 44 Stožec 68 • tel.: +420 388 335 014
www.npsumava.cz

17 Řezbářství Karel Tittl – Velhartický bet-
lém, ukázka řezbářských výrobků Kontakt: 

Velhartice 86 • 341 42 Kolinec • tel.: +420 606 
730 013 • www.rezbarstvitittl.unas.cz

 Kovárna – Restaurace s 200 let starou ko-
várnou, občasné ukázky kování Kontakt: 

Velhartice 49 • 341 42 Kolinec • tel.: +420 733 
298 829

18 Interaktivní dílna Návrat k tradicím
Vlastnoručně si vyzkoušíte tkaní na tkalcov-
ském stavu, předení, paličkování, vyřezávání 
ze dřeva Kontakt: Zámek 11 • 341 01 Horaž-
ďovice • tel.: +420 376 512 271 
www.muzeumhd.cz/navrat

19 Alte Kirche Lohberg / Sklářská huť 
Výstava produktů ze skla, sklářská hospoda, 
pivovarnictví a prohlídka sklářské hutě Kon-
takt: Brennesstr. 1 • 93470 Lohberg • tel.: +49 
9943 902830 • www.glashuette-alte-kirche.de

20 Ochutnávka železnorudského piva
Ochutnávka přímo ve varně pivovaru Kon-
takt: Hotel Belvedér 189 • 340 04 Železná 
Ruda • tel.: +420 376 397 016 
www.hotelbelveder.cz

21 Erlebnispark Silberbergwerk 
Bodenmais / Zážitkový park 
Prohlídka podzemních štol po těžbě stříbra, 
zážitkové lukostřelecké okruhy, lanová a bo-
bová dráha, hřiště pro děti Kontakt: Silber-
berg 28 • 94249 Bodenmais • tel.: +49 9924 
304 • www.silberberg-online.de

 JOSKA Kristall – Prohlídky sklářské huti a ma-
lování na sklo, možnost vyfouknout si vlastní 
skleněnou kouli, bohatý výběr skla k prodeji. 
Kontakt: Am Moosbach 1 • 94249 Boden-
mais • tel.: +49 9924 7790 • www.joska.com

22 Landwirtschaftsmuseum / Zemědělské 
muzeum – Původní zemědělské stroje 
a nástroje, jak se žilo na statku, návrat 
a ohlédnutí se za každodenní realitou života 
na statku, dětské programy, muzejní dílna 
a dětské kulturní dny Kontakt: Schulgasse 
2 • 94209 Regen • tel.: +49 9921 60485 
www.nlm-regen.de

23 Glasscherben Köck / Skleněné střepy 
Jak se dá udělat ze střepů poklad se dozvíte 
při návštěvě sklářské dílny, kde můžete sledo-
vat sklářské mistry při vytváření skleněných 
unikátů Kontakt: Forsthausstraße 2 • 94566 
Riedlhütte • tel.: +49 8553 2334 
www.glasscherben-koeck.de

24 Návštěvnické centrum dřevařství na 
Modravě – Interaktivní expozice zaměřená 
na dřevo, dílna pro děti, kde si namalují dřevě-
ného ptáčka dle vlastního návrhu Kontakt: 

Modrava 12 • 341 92 Kašperské Hory • tel.: 
+420 722 634 107

25 Sklárna Annín – Prohlídka brusírny, obchod 
s broušeným zbožím Kontakt: Annín 66 • 342 
01 Dlouhá Ves • tel.: +420 376 593 384, +420 
376 593 381

26 Atelier skleněného korálku – Ukáz-
ka výroby tradičních páteříků, možnost vý-
roby vlastního korálku  Kontakt: Nezdi-
ce na Šumavě 197 • 342 01 Sušice • 
tel.: +420 371 131 039, +420 606 889 532 
www.wudy.cz

27 Broušení skla – Možnost prohlédnout si 
práci brusiče, obchod s broušeným zbožím 
Kontakt: 384 42 Lenora 117 • tel.: +420 388 
438 694 • www.prodejskla.cz

28 Ateliér pod lampou – Možnost vyrobit si 
vlastní šperk z barevných sklíček Kontakt: 

U nádraží 477 • 384 51 Volary • tel.: +420 388 
333 493, +420 607 744 189
www.vseproradost.unas.cz

29 Sklářská huť Tasta – Ukázka sklářské výro-
by, možnost vyfouknout si vlastní skleněnou 
kouli Kontakt: Milná 8 • 382 79 Frymburk • 
tel.: +420 380 735 383 • www.tasta.cz

30 Grafi tový důl Český Krumlov 
Prohlídka podzemních štol po těžbě tuhy 
Kontakt: Chvalšinská ul. 243 • 381 01 Český 
Krumlov • tel.: +420 380 711 199, +420 602 
278 856 • www.grafi tovydul.cz

> Sport – zábava
31 Erlebnisbad AQUA-FIT Waldmünchen  

/ Aquapark – Vyhřívané bazény, bazén se 
slanou vodou (34°C), obří skluzavka a další 
vodní radovánky pro děti Kontakt: Dr.-Matt-
hias-Lechner-Straße 4 • 93449 Waldmünchen 
• tel.: +49 9972 1394 
www.erlebnisbad-aquafi t.de

32 Krytý plavecký bazén Domažlice 
 Kontakt: Palackého 230 • 344 01 Domažli-
ce • tel.: +420 379 724 411
http://plavecky-bazen.domazlice.info

 M + M Bowling ”U Willyho” – Bowling
Kontakt: Poděbradova 238 • 344 01 Domažli-
ce • tel.: +420 606 932 462 

33 Krytý plavecký bazén Klatovy 
 Kontakt: Dr.Sedláka 829 • Klatovy III • tel.: +420 
376 313 200 • www.sumavanet.cz/ts/bazen

 Sportovní centrum v penzionu Na Úhlavě 
Squash, bowling Kontakt: Dr. Sedláka 461 • 
339 01 Klatovy • tel.: +420 602 686 667
http://pension.uhlava.sweb.cz

34 Sportovní a relaxační centrum Milano 
Bowling, ricochet, billiard, šipky, fi tness Kon-
takt: Prap. Weitla 63 • 340 22 Nýrsko • tel.: +420 
376 570 939, 607 577 318 • www.milano.cz

35  Osserbad Lam / Aquapark 
Zážitkové koupaliště, 4 venkovní a 3 vnitřní 
bazény Kontakt: Ginglmühler Weg • Lam • 
tel.: +49 9943 2882 • www.lam.de

36  Badewelt AQACUR Bad Kötzting /  
Aquapark – Plavání ve vlnách, zdravotní kou-
pele, sauna, fi tness Kontakt: Bgm.-Seidl-Platz 
1 • 93444 Bad Kötzting • tel.: +49 9941 94750 
www.aqacur.de

37  AQUAtherm Frei- und Hallenbad /  
Aquapark – Plavecký a dětský bazén s atrak-
cemi, pára, solárium Kontakt: Wittelsba-
cherhöhe 50/52 • 94315 Straubing • tel.: +49 
9421 864444 
www.stadtwerke-straubing.com

38 Elypso / Aquapark – Vodní atrakce, tobogá-
ny, fi tness, sauna Kontakt: Sandnerhofweg 
4-6 • Deggendorf • www.elypso.de

39 Zwieseler Erlebnisbad mit Saunadorf 
/Zážitkové koupaliště ve Zwieselu se 
saunovou vesničkou – Krytá hala, brouz-

46 Erlebnisbad Passau / Aquapark
Tobogány, bazén se slanou vodou, brouzdališ-
tě s atrakcemi pro děti, pára, sauna Kontakt: 

Messestraße 7 • 94014 Passau • tel.: +49 851 
560-260 • www.passauer-erlebnisbad.de

47 Termální Lázně Bad Füssing

3 velké termální areály s 80 bazény, vířivky, 

masážní trysky, chrliče, teplota pramene 56°C 
Kontakt: Rathausstraße 8 • 94072 Bad Füs-
sing • tel.: +49 8531 975-580 • český kontakt: 
+49 8531 975-543 • www.badfuessing.de

48 Bowling restaurant – Bowling Kontakt: 
Náměstí 38 • 382 26 Horní Planá • tel.: +420 
380 738 074 • www.bowling-lipno.wz.cz

49 Krytý plavecký bazén Větřní 

Bazén, sauna Kontakt: 382 11 Větřní • tel.: 
+420 380 732 231 
www.obecvetrni.cz/koupaliste.php

50 Aquapark a sportovní areál Frymburk
Divoká řeka, tobogán, solná jeskyně, squash, 

bowling, billiard, stolní tenis, fi tness Kon-

takt: Wellness Hotel Frymburk • 382 79 Frym-
burk 140 • tel.: +420 380 735 208
www.hotelfrymburk.cz

51 Aquapark Lipno 
Vířivka, vodní skluzavka pro děti, bazén s pro-

tiproudem, fi nská sauna, masáže Kontakt: 

382 78 Lipno nad Vltavou 87 • tel.: +420 380 
736 053, +420 380 736 019
www.lipno.info/aqua.php

 Sport aréna Lipno 
Bowling, tenis, squash, badminton, stolní te-

nis, lezecká stěna, golfový simulátor Kontakt: 
382 78 Lipno nad Vltavou 998 • tel.: +420 725 
110 110, +420 380 731 777 
www.sportarenalipno.cz

 Bobová dráha
Kontakt: Slupečná 301 • 382 78 Lipno nad 
Vltavou • tel.: +420 380 736 363 
www.slideland.cz

58 Muzeum Jindřicha Šimona Baara
Vlastivědné muzeum, historie obce a horní-
ho Chodska Kontakt: 345 34 Klenčí pod Čer-
chovem • tel.: +420 379 794 231 
www.klenci.cz

59 Grenzland- und Trenck-Museum / 
Hraniční a Trenckovo muzeum 
Expozice na téma „Život na hranici“ a „Pandur 
Trenck“, sbírka skleněných fi gurek od Swarov-
sky v „jeskyni krystalů“ Kontakt: Schlosshof 4 
• 93449 Waldmünchen • tel.: +49 9972 903274 
www.waldmuenchen.de

60 Oberpfälzer Handwerksmuseum 
Hillstett / Rötz-Hillstett / Hornofalcké 
muzeum řemesel
Řemeslo na počátku věku industrializace, ko-
várna založená v 15. století, parní lokomoti-
va, hřiště pro děti a různé výstavy Kontakt: 

Hillstett 52 • 92444 Rötz • tel.: +49 9976 1482 
www.roetz.de

61 Städtische Galerie und 
heimatgeschichtliche Sammlung 
Cordonhaus / Městská galerie 
a vlastivědná sbírka Cordonhaus
Stálá expozice „Původní dějiny obce Cham 
a nejbližšího okolí Kontakt: Propsteistraße 
46 • 93413 Cham • tel.: +49 9971 803496
www.cham.de

62 Wallfahrtsmuseum / Poutní muzeum
Expozice osvětlující lidskou zbožnost, historii 
mariánských poutí Kontakt: Marktplatz 10 
• 93453 Neukirchen b.Hl.Blut • tel.: +49 9947 
940822 • www.wallfahrtsmuseum.de

63 Muzeum příhraničí 
Dějiny Kdyňska a Všerubského průsmyku, přá-
delnictví a tkalcovství, národopis Kontakt: 

Nádražní 314 • 345 06 Kdyně • tel.: +420 379 
494 235 • www.kdynsko.cz

64 Hrad, zámek a galerie Klenová
Kontakt: Klenová 1 • 340 21 Janovice nad 
Úhlavou • tel.: +420 376 392 208, +420 602 
489 097 • www.gkk.cz/klenova

69 Hrad Rabí 
Kontakt: Rabí • 342 01 Sušice 1 • tel.: +420 
376 596 171 • www.rabi.cz

70 Muzeum Šumavy Sušice
Expozice historie regionu, sklářství a výroby 
sirek Kontakt: náměstí Svobody 40 • 342 01 
Sušice 1• tel.: +420 376 528 850
www.muzeum.sumava.net

71 Muzeum Hory Matky Boží
Historie hornictví, světnička výminkáře, etno-
grafi e obce a okolí Kontakt: Hory Matky Boží 
64 • 341 42 Kolinec • tel.: +420 376 594 435

72 Hrad Velhartice
Kontakt: Velhartice • 341 42 Kolinec • tel.: 
+420 376 583 330 • www.hradvelhartice.cz

73 Muzeum železničních dresin
Soukromé muzeum se strážním domkem, 
sbírka historických čísel z lokomotiv a další 
zajímavosti Kontakt: Čachrov 44, 339 01 Kla-
tovy (otevřeno květen – říjen) • tel.: +420 602 
448 129, +420 605 324 578
http://muzeum-dresin.cachrov.cz

74 Horská synagoga Hartmanice
Kontakt: Hartmanice, 342 01 Sušice • tel.: 
+420 723 953 426, +420 732 631 176
www.hartmanice.cz

75 Muzeum Dr. Šimona Adlera
Expozice o židovských komunitách v západ-
ních Čechách zaniklých v období holocaustu 
Kontakt: Dobrá Voda 5, 342 01 Sušice • tel.: 
+420 376 593 412 • www.muhartmanice.cz

76 Muzeum Šumavy Železná Ruda
Historie Železnorudska a sklářství Kontakt: 

Javorská 154 • 340 04 Železná Ruda • tel.: +420 
376 397 319 • www.muzeum.sumava.net

 Moto muzeum a expozice historie  
lyžování – Kolekce historických motocyklů, 
jízdních kol a historických automobilů; expo-
zice lyžování a výstava Český kráter Kontakt: 

Belvederská 1 • 340 04 Železná Ruda • tel.: 
+420 606 737 041 • www.historicke-moto.cz

83 Burgmuseum Mitterfels
Jedinečné vězeňské cely na hradě Mitterfels 
Kontakt: Burgstr. 1 • 94360 Mitterfels • tel.: 
+49 9961 940025 • www.burg-mitterfels.de

84 Gäubodenmuseum / Oblastní muzeum
Prohlídka římského pokladu Kontakt: Fraun- 
hoferstr. 23, 94315 Straubing • tel.: +49 9421 
974110 • www.gaeubodenmuseum.de

85 Zámek Egg – Nejstarší dochovaný hradní 
komplex, prohlídky hradu, restaurace a zá-
mecký hotel Kontakt: Egg 4 • 94505 Bernri-
ed/Egg • tel.: +49 9905 289
www.schloss-egg.de

86 Informační centrum Isarmündung
Expozice říčního života se vzácnou faunou 
a fl órou Kontakt: Maxmühle 3 • 94554 Moos
tel.: +49 9938 919135
www.infohaus-isarmuendung.de

 Brauerei Moos – Prohlídka hraběcího pivo-
varu, který byl založen roku 1567 Kontakt: 

Schloßallee 1 • 94554 Moos • tel.: +49 9938 
918180 • www.arcobraeu.de

87 Ziegel und Kalkmuseum / Muzeum 
vápna a cihel 
K muzeu patří i kompletní cihelna a vápen-
cový lom; cihly a vápno v proměnách času 
Kontakt: Museumsstraße 2 • Flintsbach • 
94577 Winzer • tel.: +49 8545 9104
www.ziegel-kalkmuseum.de

88 Muzeum Quintana 
Oocitnete se na objevné cestě časem 7000 
let dlouhou historií osídlování Kontakt: Os-
terhofener Str. 2 • 94550 Künzing • tel.: +49 
8549 973112 • www.museum-quintana.de

89 Haus zur Wildnis/Návštěvnické centrum 
NP Bavorský les „Dům v divočině“  
Expozice na téma „nechat přírodu být 
přírodou“, hřiště a prolézačky pro děti, 
multimediální chodba kořenů, 3D kino 
projekce  Kontakt: Ludwigsthal • 94227 
Lindberg • tel.:+49 9922 5002-0 
www.nationalpark-bayerischer-wald.de

109 Muzeum Volary
Expozice věnovaná pochodu smrti, historic-
ké fotografi e Volar, expozice Zlaté solné stez-
ky Kontakt: Česká 71 • 384 51 Volary • tel.: 
+420 388 333 259 • http://volary.eu

110 Sklářské muzeum Lenora
Expozice historického a současného skla 
Kontakt: Lenora 36 • 384 42 Lenora • tel.: 
+420 388 438 804 • www.lenora.cz

111 Vimperské muzeum
Expozice sklářství a knihtisku, expozice o 
přírodě v NP Šumava Kontakt: Zámek 1 • 
385 01 Vimperk • tel.: +420 388 411 506
www.vimperk.cz

 Minimuzeum Zlaté stezky
Expozice věnovaná historii dovozu soli z Ně-
mecka do Čech Kontakt: nám. Svobody 8 • 
385 01 Vimperk • tel: +420 388 402 230
www.vimperk.cz

112 Zábrdské betlémy
Sbírka papírových betlémů z celého světa, 
více než 500 exponátů Kontakt: Zábrdí u 
Husince 1 • 384 21 Husinec • tel.: +420 737 
658 054 • www.papirove-betlemy.cz

113 Expozice v Husově rodném domku
Monografi cká expozice sledující chronolo-
gicky život a dílo Mistra Jana Husa Kontakt:
384 21 Husinec 36 • tel.: +420 725 062 066
www.husinec.cz

114 Prachatické muzeum
Stálá expozice Zlaté stezky a hradů podél ní, 
období renesance – zlatý věk města, sakrál-
ní památky regionu a život sv. Jana Nepomu-
ka Neumanna Kontakt: Velké náměstí 13 • 
383 01 Prachatice • tel.: +420 388 311 419
www.prachatickemuzeum.cz

 Muzeum paličkované krajky
Unikátní expozice evropské a české ručně pa-
ličkované krajky od počátku 17. století do sou-
časnosti Kontakt: Poštovní 178 • 383 01 Pra-
chatice • tel.: +420 388 311 313
www.muzeumkrajky.euweb.cz 

 Galerie dolní brána Prachatice 
Prodejní galerie výtvarných a keramických děl 
Kontakt: Dolní brána 25 • 383 01 Prachatice 
• tel.: +420 388 318 612 
www.prachatice.cz

 Kulturní centrum Otto Herberta Hajeka
Galerie světoznámého umělce, který městu 
Prachatice daroval průřez děl ze své celoživotní 
tvorby Kontakt: Velké nám. 184 • 383 01 
Prachatice • tel.: +420 388 310 280 
www.prachatice.cz

115 Zámek Kratochvíle
Kontakt: Petrův Dvůr 9 • 384 11 Netolice • 
tel./fax: +420 388 324 380 
www.zamek-kratochvile.eu

116 Muzeum JUDr. Otakara Kudrny
Expozice národopisu, historie města a regio-
nu, ukázky archeologických a geologických 
nálezů, unikátní sbírka dobových pohlednic, 
čítající na 160 tisíc exemplářů a největší sbír-
ka blatských lidových výšivek Kontakt: Mí-
rové náměstí 248 • 384 11 Netolice • tel.: +420 
388 324 251 • www.netolice.cz

117 Hvězdárna Kleť 
Kontakt: Krasetín - část obce Holubov • tel.: 
+420 380 711 242 • www.hvezdarnacb.cz 

118 Muzeum Schwarzenberského 
plavebního kanálu
Expozice o vzniku, významu a současném sta-
vu plavebního kanálu a o jeho autorovi J. Ro-
senauerovi Kontakt: 382 08 Chvalšiny 124 
• tel.: +420 380 739 183 • www.chvalsiny.cz

119 Klášter Zlatá Koruna
Kontakt: 381 01 Zlatá Koruna • tel.: +420 380 
743 126 • www.zlatakoruna.cz

120 Státní hrad a zámek Český Krumlov
Kontakt: Zámek 59 • 381 01 Český Krumlov 
• tel.: +420 380 704 711 
www.zamek-ceskykrumlov.eu

 Wax Museum Český Krumlov
Ve sklepních prostorách se setkáte se stře-
dověkými řemeslníky i českými králi z vosku 
Kontakt: Kájovská 68 • 381 01 Český Krum-
lov • tel.: +420 380 712 206
www.waxmuseumprague.cz

 Muzeum útrpného práva
Přenesete se do doby krutého středověku, kdy 
k mučení vinných i nevinných byly používá-
ny nejkrutější metody a k tomu příslušné ra-
fi nované mučicí nástroje a pomůcky Kon-
takt: nám. Svornosti 1 • 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 766 343
www.ckrumlov.cz/museumtortury

 Muzeum Fotoateliér Seidel 
Místo skrývající příběh o počátcích fotogra-
fi e, pohnutý osud průkopníků tohoto řemes-
la i fotografi ckou kroniku česko-německo-
rakouského pomezí konce 19. a 1. pol. 20. 
století Kontakt: Linecká 272 • 381 01 Čes-
ký Krumlov • tel.: +420 380 712 354 
www.seidel.cz

121 Muzeum pašijových her 
a radiopřijímačů 
Podrobná historie a vznik pašijových her; sbír-
ka radiopřijímačů Kontakt: 382 22 Hořice na 
Šumavě • tel.: +420 606 571 714, +420 606 
571 714 • www.ckrumlov.info

122 Památník – Rodný dům Adalberta  
Stiftera – Dvojjazyčná expozice „Adalbert 
Stifter a rodný kraj“, sezónní výstavy Kontakt: 

Palackého 21 • 382 26 Horní Planá • tel.: +420 
380 738 473
www.horniplana.cz/rodnydum.php

 Centrum Adalberta Stiftera 
Sezónní výstavy Kontakt: Jiráskova 167 • 
382 26 Horní Planá • tel: +420 380 738 034 
http://stifter-centrum.info

123 Cisterciácký klášter Vyšší Brod 
Kontakt: Klášter 137 • 382 73 Vyšší Brod • tel.: 
+420 777 326 384 • www.klaster.vyssibrod.cz 

 Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě
Dějiny pošty od 16. století po současnost 
Kontakt: Klášter 136 • 328 73 Vyšší Brod • tel.: 
+420 380 746 679 • www.klastervyssibrod.cz

124 Hrad Rožmberk
Kontakt: 382 18 Rožmberk n. Vltavou • tel.: 
+420 380 749 838
www.hrad-rozmberk.eu

125 Muzeum koněspřežné dráhy
Informace o historii této unikátní technické 
památky, která vznikla v první polovině 19. 
století a spojovala České Budějovice s Lincem 
Kontakt: Bujanov 26 • 382 41 Kaplice • tel.: 
+420 380 327 054
www.bujanov.cz
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