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Národní park Bavorský les:
01
Filozofií nejstaršího národního parku Německa je
„ponechat přírodu přírodou“. Lesy se zde smí rozvíjet
přirozeně, dle přírodních zákonů, můžeme zde obdivovat
neobvyklá lesní uskupení, která z obhospodařovaných lesů
neznáme.
Lesy národního parku jsou velmi pestré a bohaté na mrtvé
dřevo. Žijí zde zvířata, rostliny a houby, které v obhospodařovaném lese již nemají prostor. Národní park plní řadu
úkolů, např. v oblastech ekologického vzdělávání, výzkumu
lesa, ale i rozvoje cestovního ruchu.
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PROJEKT MUZEA JAGD LAND FLUSS PODPOŘILI:

Národní park Šumava:
Cílem národního parku Šumava je obnova samostatnosti
přírodních systémů a jejich ochrana. Účelem je chránit volně
žijící faunu a divoce rostoucí rostliny, zachovávat krajinu a
podporovat výzkum a ekologické vzdělávání. Území národního parku může být využíváno pro cestovní ruch
a odpočinek, pokud tím není omezeno životní prostředí.
Národní park Šumava byl založen v roce 1991; cíle národního
parku jsou zatím prosazovány pouze na části jeho území.

Národní park Šumava
Přírodní park Bavorský les
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Verein der Freunde und Förderer des Jagd- und Fischereimuseums sowie der Galerie Wolfstein
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ve Schramlově domě
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Fotos: Nationalpark Bayerischer Wald Jo Fröhlich, Stadt Freyung, Georg Knaus

NÁRODNÍ PARK
BAVORSKÝ LES

Národní park Bavorský les

Přírodní park Bavorský les:
Území přírodního parku Bavorský les, představující nejvyšší
vyvýšeninu, mezi Dunajskou nížinou a Velkým Javorem
(1.456 m n.m.), skýtá cenné přírodní a kulturní prvky. Zůstala
zde zachována řada ohrožených rostlinných a živočišných
druhů, např. nejrůznější druhy orchideí, arnika horská, vydra
říční, perlorodka říční a různé druhy netopýrů. Některé
druhy jako např. čáp černý, sokol stěhovavý a rys ostrovid se
sem vrátily. Důležitými úkoly přírodního parku jsou ochrana
a péče o kulturní krajinu, informování a ekologická výchova.
Chráněná krajinná oblast Šumava
Šumava skýtá rozlehlou tichou krajinu s temnými lesy, tajuplnými slatěmi, pestře kvetoucími loukami, divokými potoky
a řekami. Tuto cennou, starou, rozvinutou kulturní krajinu je
třeba chránit a uchovat ji potomkům.

JAGD LAND FLUSS

Wolfsteinské vlastivědné muzeum se nachází v památkově
chráněném Schramlově domě v centru Freyungu, jenž byl
postaven roku 1700 a pojmenován podle posledního
majitele Schramla. V prostorách tohoto rozlehlého
selského a řemeslného dvorce je znázorněn pracovní svět a
zvyky starého okresu Wolfstein a města Freyungu.

V ZÁMKU WOLFSTEIN

Vedle sbírek zabývajících se historií, selskou kulturou bydlení,
náboženským lidovým uměním, kroji a odíváním, starým
řemeslem a nástroji, představuje muzeum i kolekci podmaleb
s více než 100 exponáty z oblastí Raimnundsreit, Sandl a
Buchers v Mühlviertelu a šumavské Kvildy. Sbírky doplňují
i miniaturní modely (1:12) od Karla Straßera ze života a práce
tamějšího obyvatelstva. Části sbírky byly natrvalo zapůjčeny
muzeu JAGD LAND FLUSS v zámku Wolfstein.

INFOCENTRUM
NÁRODNÍHO
PARKU
V ZÁMKU WOLFSTEIN

V krásné zahradě Schramlova domu plné starých ovocných
stromů zve tématická stezka „Život na Zlaté stezce“
návštěvníky k procházce do minulosti nebo také k
odpočinku a oddechu.
Kontakt:
Wolfsteiner Heimatmuseum im Schramlhaus
Abteistraße 8 | 94078 Freyung
Tel. Museum: 0049 (0)8551 /1276
Touristinformation/Kurverwaltung Freyung im Kurhaus I
Rathausplatz 2 I 94078 Freyung
Tel.: 0049 (0)8551 /588150 | touristinfo@freyung.de
www.freyung.de > Museumsveranstaltungen
Otevírací doba:
15.05. – 31.10.: Úterý, čtvrtek, sobota 13.00 – 17.00
15.12. – 14.05.: Úterý, čtvrtek, sobota 13.00 – 16.00
Zavřeno: 01.11. – 14.12.
Prohlídka mimo otevírací dobu po předchozí domluvě.

WOLFSTEINSKÉ
VLASTVĚDNÉÍ
MUZEUM
VE SCHRAMLOVĚ DOMĚ

MUZEUM JAGD LAND
FLUSS

ZÁMEK WOLFSTEIN

GALERIE
WOLFSTEIN

v zámku Wolfstein
… kdysi obranná pevnost, dnes muzeum
Pasovský biskup Wolfger z Erly nechal postavit hrad
Wolfkerstein kolem roku 1200.
Koncem 16. století byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Po Bratislavském míru se v něm v roce 1806 usídlil
Zemský soud, roku 1862 se sem nastěhoval Královský
bavorský okresní úřad, v roce 1938 Úřad zemského rady,
1982 galerie Wolfstein a v roce 1989 muzeum.

Knížecí biskup kardinál Leopold Ernst Hrabě z Firmianu
vládl mezi lety 1763 a 1783. Nechal zámek Wolfstein
přebudovat na lovecký zámek a svou druhou rezidenci.
„Knížecí pokoj“ vybavil roku 1779 Joseph Widemann rokokovým obrazovým cyklem (ve stylu secco malířství).
Východoasijské motivy byly v té době velkou módou.
Na původně sedmi obrazech vypráví umělec o své
dlouhé cestě na Dálný východ. Po tomto dobrodružství
se vzhled cestovatele změnil natolik, že sám sebe v
zrcadle nepoznává!

Lovci a lovení: Celý život je lovem, nejen u zvířat, ale i u
lidí. Zvířata loví, aby zabezpečila svou existenci. Člověk se
celý život honí za štěstím, bohatstvím, úspěchem a uznáním... Zvířata jsou v mnoha ohledech fyzicky zdatnější
než člověk-lovec. Ten si musí pomoci technikou, aby docílil
úspěchu.

Objevujte muzeum na
vlastní pěst s audioguidem
− poplatek za zapůjčení 5,- €
− trojjazyčný

Lov dříve a dnes – téma z mnoha úhlů pohledu:
Štvanice u dvora a pytláctví, jelen evropský a jeho
výjimečný osud v Bavorském lese a na Šumavě, lovecké
trofeje, druhy lovu a zákony, myslivecké pojmy a zbraně ...
“Pendleři a navrátilci": Region byl po celou jednu
generaci ovlivněn rozdělením Evropy studenou válkou
a železnou oponou. Na začátku osmdesátých let byla
řada živočišných druhů na bavorsko-českém pomezí
považována za vyhynulou. Od té doby se však některé
druhy podařilo vrátit do volné přírody: rys, vlk, los, puštík
bělavý... Tyto druhy se zvláštními požadavky na životní
prostor dokládají svou přítomností take kvalitu tohoto
regionu jako živitního prostředí pro člověka.

Otevírací doba:
Úterý – neděle: 10.00 – 17.00,
pondělí zavřeno, o svátcích otevřeno.
Od konce podzimních prázdnin do 25.12. a od konce
masopustních prázdnin do Zeleného čtvrtka zavřeno.

v zámku Wolfstein

Kontakt:
Schloss Wolfstein | Wolfkerstraße 3 | 94078 Freyung |
Tel.: 0049 (0)8551/57109
museum@lra.landkreis-frg.de | www.jagd-land-fluss.de
Život u vody a v ní: Vodní toky v regionu rozděluje velké
evropské rozvodí. V přítocích Dunaje žije „dunajský losos“,
hlavatka obecná; z Labe připlouval dříve do trdlišť na
Šumavu i losos ze Severního moře; vrátí se někdy?
Voda – zdroj energie: Elektrárny využívají vodní energii.
Rybí přechody pomáhají rybám doplout k trdlištím.
Potoky byly dříve přebudovány v kanály k plavení
dřeva do měst. Nyní jsou tyto plavební kanály jako
Reschbach renaturalizovány. Svou nespoutanou silou
se potok neustále nově přetváří a poskytuje životní
prostor zvířatům a rostlinám. Dříve se vyplatilo lovit
perlorodky a sbírat perly. Dnes sladkovodní perlorodka
téměř vyhynula. Bobr byl vyhuben; dnes je zpět a opět si
vytváří prostor k životu. V jižních Čechách založili mniši
„zemi tisíce rybníků“.

PARTNEŘI PROJEKTU
Obec Čkyně v jižních Čechách

Těžiště této sbírky tvoří současné umění regionu tří zemí
mezi Dunajem a Vltavou prezentována jsou díla známé
skupiny Dunajského lesa (Hermann Erbe-Vogel, August
Philipp Henneberger, Wolf Hirtreiter, Reinhold Koeppel,
Walter Mauder, Wilhelm Niedermayer, Heinz Theuerjahr,
Georg Philipp Wörlen a další), kruhu Bavorský les
(Gerhard Michel, Rupert Kamm, Karl Mader, Erika Steppes,
Hermann Eller), Sova (Manfred Werner, Anton Ohme,
Svatava Ohme-Fiedler, Rupert Berndl) a mnoha dalších
umělců (např. Alfred Kubin, Paula Deppe, Josef Fruth,
Dieter Stauber, Alois Riedl, Paul Flora, Loriot ...)

