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Za divočinou do samého nitra Bavorského lesa

Výlet zahájíme u vlakové za-
stávky Železná Ruda – cent-
rum. Zde se napojíme na cyk-
lotrasu EuroVelo 13 – stezku
Železné opony. Infotabule a
opevněné bunkry nás budou
provázet při startu a také při
návratu, to je ale jiná kapito-
la. My si šetřeme čas na příro-
du. Přestože se jedná o poměr-
ně krátkou trasu, tak ho bude
zapotřebí a na výletu stráví-
me podstatnou část dne. Na
hraničním přechodu Železná
Ruda – Alžbětín / Bayerisch
Eisenstein projedeme kolem
nádražní budovy, ve které je
zřízené železniční muzeum.
U benzínové čerpací stanice
nás značení cyklotrasy nave-
de na příjemnou šotolinovou
cestu při břehu říčky Regen
(pramení pod Pancířem, čes-
ky Řezná), kde hluk projíždě-
jících aut z nedaleké silnice do
Zwieselu tlumí úzký pás lesa.
Pohodovou jízdou bez odbo-
čování dojedeme do vesničky
Regenhütte, kde nás čeká prv-
ní tématická zastávka. Přímo
u cyklotrasy se nachází „Tier-
museum“ (Zvířecí muzeum).
Jedná se údajně o největší
muzeum preparovaných zví-
řat v celé Evropě. Krom typic-
kých zvířecích obyvatelů na-
šich lesů jsou zde vystaveny i
cizokrajná zvířata z Asie,
Ameriky, Afriky, Austrálie

i Severního pólu. Na jednom
místě tedy máme možnost vi-
dět divou zvěř z Evropy ve
společnosti pumy, lva, žirafy,
slona nebo klokana. Je zde za-
stoupena i široká škála motý-
lí, ptačí i rybí říše. Na škodu je
jen to, že popisky u všech ex-
ponátů jsou vyvedeny pouze
v německém jazyce. Od Re-
genhütte pokračujeme jízdou
do kopce po cyklotrase č. 3 do
vísky Rabenstein a násled-
ným sjezdem do Zwieslu.

Zwiesel je známý přede-
vším jako město s dlouholetou
tradicí výroby skla. Nás ale
bude více zajímat „Wald
Museum“ (Lesní muzeum),
které bylo otevřeno v červnu
2014 v budově bývalé dívčí
školy hned za dominantou
města – kostelním chrámem
sv. Mikuláše. V muzeu najde-
me vypreparované zvířecí
obyvatele Bavorského lesa
a Šumavy. Ty vyhynulé i sou-
častné. Respekt nahánějícího
medvěda, vlky, rysy a lišky.
Iluzi skutečnosti dotvářejí
zvuky divé zvěře linoucí se ja-
koby odněkud z lesa. Potkáme
tu i srnky a zajíce, stejně jako
rozmanité ptactvo. Z instalo-
vaných interaktivních boxů si
dle zvoleného obrázku ope-
řence můžeme pustit jeho
zpěv. Každá vystavovaná sek-
ce má vysvětlující text i v čes-
kém jazyce, žel u jednotlivých
exponátů jsou pouze v němči-
ně. Kromě fauny je hojně za-
stoupena i flóra, včetně exem-
plářů hub a stromů. Ve zby-
lých podlažích muzea se do-
zvíme vše o historii výroby
skla i životě lidí v lese spoje-
ného s těžbou dřeva. Velkým

lákadlem je zmenšený model
sklářské vesnice. Do detailu
vyvedené chalupy s doškový-
mi střechami, mlýn s vodním
náhonem a další stavení věr-
ně zachycují podobu někdejší
sklářské hutě. Neméně za-
ujme i třetí nejstarší barokní
lékárna Bavorského lesa.

Od chrámu sv. Mikuláše po-
kračujeme doprava jízdou po
Alfons Maria – Daiminger Str.
a bez odbočování až pod most
silnice E 53, kde se vlevo napo-
jíme na cyklostezku (německy
Radweg) směr Ludwigsthal.
Zde projedeme kolem místní-
ho zámečku až k železničnímu
viaduktu, odkud směřujeme k
hlavnímu dnešnímu zastave-
ní. Místní značení nás spoleh-
livě dovedou k „Haus zur
Wildnis“ (Domu u divočiny).
Jedná se o jedinečné muzeum,
které do detailu rozebírá ve
všech směrech divočinu. Je
zaměřeno hlavně na Bavor-
ský les a Šumavu, ale hodně se
zde dozvíme i o všech Národ-
ních parcích z celého Němec-
ka. Výčet všeho, co lze zde
spatřit je tak obsáhlý, že by je-
ho popis vydal na samostatný
článek. Kompletní informace
jsou zde vyvedeny i v českém
jazyce. Svá kola můžeme
uschovat v přilehlé cyklo ga-
ráži a pokračovat pěšky po
okruhu kolem zvířecích vý-
běhů s vlky a rysy k vyhlídko-
vé věži. Když nebudeme mít to
štěstí a predátoři se nám neu-
káží, můžeme se pokochat
alespoň okolními panorama-
ty. Okruh dále vede kolem vý-
běhu divokých koní převal-
ských a stáda praturů k repli-
ce jeskyně z doby kamenné.

V jejích útrobách jsou zobra-
zeny kopie pravěkých kreseb
divokých koní a praturů ze
slavné jeskyně Chauet na jihu
Francie, která je veřejnosti

nepřístupná. V jeskyni také
můžeme zhlédnout krátký te-
matický film i s českým da-
bingem. Celý okruh měří
2,5 kilometru a jízda na kole je
na něm zakázaná!

Od Domu u divočiny po-

kračujeme podle místních
ukazatelů k malebné lesní
chaloupce u rybníka s krát-
kým, ale půvabným vodopá-
dem: Schwellhäusl. Jedná se
o příjemný hostinec, raritou
je zde čepování piva rovnou
z bloku skály. U chaloupky je
také malé domácí ZOO, kde
uvidíme třeba oslíka nebo na-
parujícího se páva. Dále po-
kračujeme směrem přes
Hans-Watzlik Hain a kolem
hostince Zwieslerwaldhaus
k turistickému hraničnímu
přechodu Ferdinandovo údo-
lí. Dále od rozcestí Debrník
alejí javorů klenů k výchozí-
mu bodu do Železné Rudy.

NA KOLE
ZA POZNÁNÍM

Start a cíl: Železná Ruda
Délka: 42 km
Náročnost: střední
Vhodné kolo: trekové

Užitečné informace:
Upozornění: do 15. června 2015 je na trati Nýrsko-Železná Ruda pláno-
vaná výluka, přeprava kol je omezená, info na
http://www.cd.cz/omezeniprovozu/
Doporučení: Na cyklovýlet do Německa uzavřít jednodenní zdravotní po-
jištění pro případ úrazu.
Vstupné do muzeií: Tiermuseum – dospělí 4,5 €
Wald Museum – dospělí 6,0 €, děti 7-14 let 1,0 €, děti pod 6 let zdarma
Haus zur Wildnis – muzeum, zvířecí výběhy i jeskyně – vstupné zdarma
Občerstvení na trase: Regenhütte, Zwiesel, Ludwigstahl, Haus zur
Wildnis, Schwellhäusl, Zwieslerwaldhaus
Cykloservisy: Zwiesel, Železná Ruda
Odkazy: http://www.tiermuseum.net/
http://www.zwiesel.de/cz/dovolena-a-volny-cas.html
http://www.nationalpark-bayerischer-wald.de/cesky/index.htm
http://www.schwellhaeusl.de/cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hans_Watzlik
Trasa: http://www.cykloserver.cz/f/1bae178511/

Trasu připravil
Zdeněk Šnejdar,
milovník cyklistiky
všeho druhu a zna-
lec regionu v pod-
hůří Šumavy.

Seriál cyklo-
výletů po Plzeň-

skémaKarlovarskémkrajivznikáve
spolupráci s regionálním infor-
mačním portálem pro cyklisty
plzenskonakole.cz

Příště: Za sedm století starou
studnou Helka

Rozlehlý pás Šumavy společně s Bavorským lesem po mnoho století patřil
mezi největší teritoria nespoutané divoké přírody v celé Evropě. Během ča-
su, jak tento veliký region začal být osidlován, docházelo k postupné pře-
měně na krajinu kulturní a pomyslné hranice divočiny se začaly zmenšo-
vat. Útlum se zastavil až během 19. století, kdy byly na Šumavě vyhubeni je-
jí bývalí vládci vlci i medvědi. Zajisté existuje mnoho způsobů, jak zažít po-
myslnou cestu časem a ochutnat atmosféru té dávné doby, kdy vejít do hlu-
bokých lesů bylo odvážným činem a velkým dobrodružstvím. Tou nejlá-
kavější a snad i nejefektivnější možností je navštívit některý z parků nebo
muzeí na německé straně Šumavy – v Bavorském lese od zoologické za-
hrady v městečku Lohberg poblíž nejvyšší šumavské hory Velkého Javoru
až po největší lesní zvířecí park se stezkou v korunách stromů u městečka
Neuschönau na opačné straně Bavorského lesa, nedaleko hraničního pře-
chodu Strážný. Následující tři lokality jsou na kole snadno přístupné a zvlád-
nutelné během jednodenního výletu.

KŘÍŽENÍ cest je v Bavorském lese dokonale značené. Foto na stránce: Zdeněk Šnejdar

PODROBNÉ VEDENÍ linie trasy na mape najdete na:
http://www.cykloserver.cz/f/1bae178511/VKUSNÉ cyklostojany ve Zwieselu.

SCHWELLHÄUSL je cyklisty často navštěvován.

STÁDO praturů ve výběhu Domu u divočiny.

VYHLÍDKOVÁ věž u zvířecích
výběhů Domu u divočiny.


