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                ZA POZNÁNÍM BAVORSKÉHO LESA II 
 

 

 příroda nejstaršího německého Národního parku Bavorský les  
 Modrý sloup, vrchol Luzný, dostupný pouze z německé strany  
 program navazuje na předchozí program „Za poznáním Bavorského lesa I“ 

 
Termín: 9. 10. 2022 

 

Cena: 690,- Kč                        

  

PROGRAM: 

Odjezd z Plzně v 6.00 hod. (svoz z Prahy v 05.15 hod.) přes Železnou Rudu do německé osady 

Waldhäuser. Z parkoviště (1120 m) několik alternativ programu:  

a) středně náročný výstup na vrchol Luzný (1373 m), na vrcholku s rozsáhlým kamenným mořem se 

vám naskytne neokoukaný výhled na celou centrální Šumavu a za jasného počasí až k hřebenům 

rakouských Alp, více zde. Tento přirozeně bezlesý vrchol se tyčí jen necelých 400 metrů od státní 

hranice, pro české turisty je ale vrchol Luzný doslova zakletý, na vrcholek se návštěvníci české části 

Šumavy mohou jen lačně dívat z různých míst Šumavy, nejblíže od Březníku. Zpět se vydáte stejnou 

trasou nebo delší a zajímavou stezkou nejprve k historickým hraničním kamenům, dále podél státní 

hranice k historickému hraničnímu přechodu Modrý sloup a po bývalé zlaté obchodní stezce zpět 

k autobusu. Dle varianty turistika celkem 5 až 7 km.  

b) procházka ke skleněné arše a po zlaté stezce k historickému přechodu Modrý sloup (1200 m).  

c) turistika nejprve ke skleněné arše, symbolu sklářské tradice kraje a dále soutěskou Teufelsloch 

sestup k symbolu tradice plavení dříví, jezírku Martinsklause (974 m).  

Krátký přejezd ke známé stezce v korunách stromů u Neuschönau, více zde. Alternativně procházka 

místní oborou, která vás zavede do světa zvířat, rostlin a minerálů NP Bavorský les. Můžete se tu 

setkat se zvířaty, která tu žila dříve nebo tu žijí dnes, např. tetřev hlušec, rys, bizon či medvěd hnědý. 

Krátký přejezd do Finsterau, kde se nachází malebný a zajímavý skanzen lidové architektury. 

Seznámíte se tu s dobovou architekturou bavorské části Šumavy a v minulosti s nelehkým způsobem 

života zdejších obyvatel, více zde. Při zpáteční cestě se krátce zastavíte ve Frauenau, městečku s 

neobyčejnou sklářskou historií. V okolí místního muzea si při procházce Skleněnou zahradou 

prohlédnete zajímavá díla evropských sklářských mistrů a architektů. Historii a techniku vzniku těchto 

skleněných děl se dozvíte mj. i z česky namluveného audio průvodce. Návrat cca do 21.00 hod. 

 

Cena zahrnuje:  

dopravu luxusním autobusem INTERTRANS Plzeň (WC, klima, DVD, bar), služby průvodce.  

 

Doporučená částka na vstupy: 15,- EUR.  

 

Odjezdová místa:  

Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, Přeštice, Klatovy, Nýrsko a dále na trase.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

https://www.google.cz/maps/@48.9391884,13.5067798,3a,90y,354.68h,110.31t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMyUm35NSDom1QXidHeme0tMTErVekD3ElgGBuG!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMyUm35NSDom1QXidHeme0tMTErVekD3ElgGBuG%3Dw203-h100-k-no-
https://www.baumwipfelpfade.de/cz/bayerischer-wald/informace-pro-navstevniky/fotky-a-videa.php
https://www.freilichtmuseum.de/skanzen-finsterau/skanzen-finsterau-1

