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Zwiesel leží uprostřed širokého
údolí na soutoku Velké Řezné a
Malé Řezné, malebně olemován
horami Falkenstein, Hennenko-
bel, Javor a Roklan. Samotný
název města je odvozen od
„Zwie-Sal“, dvojitého koryta řeky
(rozvětvení dvou řek). Prvními
osadníky byli podle pověsti zlato-
kopové. První písemné zmínky o
městu se objevují v roce 1255,
kde je popisována jako ves s dře-
věným kostelem. V roce 1280 je
osada důležitým překladištěm na
staré cestě „Bayerweg“ do Čech.
Kolem roku 1313 je Zwiesel zmi-
ňován coby městys a v roce 1560
mu byl vévodou Albrechtem V.
Ba-vorským propůjčen erb.
V roce 1904 byl Zwiesel povýšen
na město a v něm založena
Sklářská odborná škola. V roce
1975 město ob-drželo vytoužený
titul „vzdušné lázně“.
Zwiesel je známý jako sklářské
město se staletou a do dnes
živou sklářskou tradicí. Sklářský
průmysl Zwieselského koutu
sahá zpět až do 15. století
(Rabenstein 1421). V roce 1872

začala stavba sklářské hutě „An-
nathal“, dnes „Zwiesel Kristallg-
las a.s.“ (dříve Schott), ve Zwie-
selu největší zaměstnavatel a na
světovém trhu vedoucí výrobce
sklenic pro gastronomii. Manu-
faktura křišťálového skla There-
sienthal, bohatá svojí tradicí,
vyrábí ústy foukané sklo nejvyšší
kvality. Ve sklárnách a v menších
provozovnách zušlechťujících
sklo dnes pracuje kolem 600
zaměstnanců, zdokonalujících
sklo broušením, rytectvím a malo-
váním. Z malé osady soumarů se
tak po staletí vyvinulo středisko
sklářského průmyslu v Bavor-
ském lese.
Téma sklo je reprezentováno
šaramantním způsobem oběma
veličenstvy: Zwieselskou králo-
vnou skla a princeznou skla.
Zwiesel je se svými pouličními
kavárničkami a obchody i kultur-
ním a hospodářským centrem re-
gionu. Po celý rok se zde konají
koncerty, divadelní představení a
mnoho dalších zajímavých akcí. 

Vítejte ve Zwieselu – městě skla ... ... a vzdušných lázní Obsah 
Zažít přírodu a relaxaci: zde u
Národního parku Bavorský les
lze objevovat takřka nedotčenou
přírodu. Například na turistických
stezkách podél řeky, na bývalých
vysokohorských pastvinách zva-
ných „Schachten“ a slatích mezi
Falkensteinem a Roklanem,
v chráněné krajinné oblasti „Höll-
bachgspreng“ nebo v okolních
horách.
Sportovním rájem se Zwiesel stá-
vá především v zimním období: na
blízkém Velkém Javoru, nejvyšší
hoře Bavorského lesa či v biatlo-
novém středisku u Javorského
jezera Arbersee se mimo běžných
zimních sportovních akcí alpského
a severského lyžování pořádají i
mezinárodní závody Světového
poháru. Na sportovně založené zi-
mní hosty čeká poblíž města více
než 60 km běžkařských stop, mezi
nimi nejvýše položené tratě „Kai-
sersteig Loipen“ (750 m) a dva ly-
žařské vleky. Díky zpravidla dlou-
hotrvajícím zimám lze po sjezdov-
kách Velkého Javoru často lyžo-
vat až do dubna.
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Dr.-Schott-Straße 35 Š 94227 Zwiesel 
Tel. +49 99 22 98-249 Š Fax +49 99 22 98-587

www.zwieselkristallglas-werksverkauf.com

Zwiesel Kristallglas a.s.
Uprostřed Zwieselu spatříte největší skleněnou pyramidu na světě
sestávající z 93.665 vinných číší. Lemuje ji podniková prodejna
Zwiesel Kristallglas a obchody v arkádách firmy svádějící ke strá-
vení spousty příjemných hodin ve Zwieselu.

• Pondělí až pátek v 11.00 hod. exkurze s
ukázkou sklářského řemesla

• Velký výběr vysoce hodnotného křišťálového skla, porcelánu,
stolních textilních dekorací a stylových bytových módních doplňků

• Podnikový prodej je součástí arkád firmy se 3 odbornými prodej-
nami.

• Firmy Seltmann Weiden a obuv Naot zde rovněž provozují svůj
výhodný podnikový prodej

• Ve Sklářské jizbě (Glasmacherstube) lze vychutnávat vydatnou
kuchyni za výhodné ceny nebo v pekařství Bachmeier zakoupit
chutné pečivo a kávu

otevřeno: po-pá: 9.00-18.00 hod., so: 9.00-16.00 hod.
ne: 11.00-16.00 hod. (červenec – půlka října)

Theresienthal
Královské sklo od roku 1836
Síla bývalé „královsko bavorsky privilegované sklářské fabriky“
Theresienthal leží v umu svých řemeslníků a designérů. Dříve stej-
ně jako dnes je Theresienthal ve světě znám coby výrobce nejele-
gantnějších a uměleckých sklenic. Nejlepší skláři, brusiči, rytci a
malíři skla zde tvoří umělecká díla nadčasové elegance a přímo
opojné krásy.
Zde jsou ještě veškeré skleničky vyráběny výlučně ručně a výhrad-
ně na místě opracovány. Od doby založení manufaktury skla v roce
1836 je velká část vyprodukovaných vzácností exportována do
celého světa a dodávána nejnáročnějším zákazníkům.
Ve firemní prodejně v Theresienthalu naleznete vedle dokonalých
uměleckých výtvorů i jednodušší, cenově dostupnější skla. Může-
te tu i vkročit do sklárny a přihlížet sklářům při práci.

Naše otvírací doba
Prohlídka sklány: po-čt: 10:00 -14:30 hod., pá a so: 10:00 -13:00 hod
Tovární prodej: po-pá: 10:00 -17:00 hod., so: 10:00 -16:00 hod
Sklářské muzeum: po-pá: 10:00 -14:00 hod

Kristallglasmanufaktur Theresienthal GmbH
Theresienthal 25 in 94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 5009328
www.theresienthal.de

Kolem skla Kolem skla
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Výrobna
foukaného skla
Gerhard Krauspe
Jako průkopníci skla nové gene-
race jsme se již dávno oprostili
od konvenčních pravidel řemes-
la foukaného skla. Tak v naší
dílně došlo ke zhotovení první-
ho skla asymetrického stylu. To
i umožňuje mistrovské řemeslo
kombinované s moderním de-
signem.
Inovace je naší devizou, žádná
úloha se nám nezdá být příliš
těžká; zda umění či technika, u
nás přichází vše z jedné ruky.
Vyzkoušejte i náš servis tech-
nického skla.
Naše prodejní prostory jsou prů-
běžně otevřeny po až pá 10.00-
18.00 hod., v sobotu od 10.00-
13.00 hod.

Sklárna Rotwald
Andrease Dicka
Sklárnička na okraji Zwieselu
nabízí večery ve sklárně prová-
zené ráznou muzikou a občer-
stvením, které se konají vždy o
sobotách a čtvrtcích v 19:00
hod. s minimálním počtem 20
osob. Žádoucí je předchozí
rezervace. Po dohodě jsou
možné i jiné termíny. Autobusy a
cestovní společnosti jsou po
předchozím ohlášení srdečně
vítány. O čtvrtcích od 10.00 do
16:00 hod. foukání skla hosty.
Od půlky června do konce října
a v době prázdnin i v úterý. O
nedělích od 14.00 hod. pro Vás
hospodský řízně zahraje při
kávě a koláči na diatonickou
harmoniku. Každý 1. pátek v
měsíci se zde od 20.00 hod.
scházívají ke hraní u stálého
stolu muzikanti.

TradiC ní sklárna
PM ím ý prodej

Rotwaldsiedlung 19
94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 3980, Fax 502836
www.glashuette-zwiesel.de

Theresienthal 51
94227 Zwiesel

Telefon +49 9922 609617
Telefax +49 9922 609616

Kristallerie
Nachtmann s.r.o.
Bohatý sortiment olověného
křišťálu firmy Nachtmann sahá
od skla jednoduchých, klasic-
kých forem a brusů přes deko-
rativní vázy a mísy až po okouz-
lující krásné číše a karafy ze
vzácného vrstveného olověné-
ho křišťálu bohatě broušené dia-
mantem.

Frauenauer Straße 7
94227 Zwiesel

Telefon +49 9922 9235
Telefax +49 9922 3107

www.glasblaeserei-krauspe.de

Co je sklo ?
Hutní sklo
Sklo tvoří tři hlavní suroviny:
křemičitý písek, potaš a vápno.
Směs je tavena při 1450 stup-
ních, čímž získáme křišťálové
sklo. Tato viskózní hmota v
šamotových tavicích pánvích -
hutní sklo - je zpracovávána při
cca 1200 stupních cca 1,5 m
dlouhou „píšťalou“.

Sklo vinuté u kahanu
Zde sklář foukající sklo u kaha-
nu zpracovává předem vyrobe-
né skleněné trubičky. V plameni
kyslíku rozpálí hořákem skleně-
nou trubičku, dokud se nezačne
tavit. Poté foukáním formuje nej-
různější tvary. Kromě umělec-
kých objektů zhotovuje sklář
nad kahanem především tech-
nické aparatury, např. Labora-
torní zařízení atd.
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GALERIE A ATELÉRY
Atelier Männerhaut
Lichtenthal 2; www.maennerhaut.de 

glasstadt-galerie-zwiesel
Hochstraße 72, Tel. +49 9922 9169
www.glasstadt-galerie-zwiesel.de

Galerie Gläserner Winkel
in the factory outlet of Zwiesel Kristallglas
AG; Dr.-Schott-Str. 35; Tel. +49 9922
802600, www.glaeserner-winkel.de

Frisches Glas
im Glaspark Theresienthal 27
Tel. +49 9922 503347

Glasatelier Christian Stadler
Theresienthal 25, Tel. +49 9922 2061
www.rimplerglass.com

Glasgraveur Christian Schmidt
Auackerweg 5 (Rabenstein)
Tel. +49 9922 5893
www.chrisch-glas.com

Galerie Zwiesel
Alte Langdorfer Str. 14; Tel. +49 9922
9463 www.galerie-zwiesel.de

SKLO ZUŠLECHŤUJÍCÍ
PROVOZOVNY A DÍLNY
Kunstglasbläserei G. Krauspe
Frauenauer Str. 7;  Tel. +49 9922 9235
www.glasblaeserei-krauspe.de

Glaskunst Wolfgang Schmid
Am Hochrain 17, Tel. +49 9922 4882
www.glaskunst-wolfgang-schmid.de

Glasveredelung Josef Hilgart
Brücklhöhe 35, Tel. +49 9922 1044
www.glasdesign-hilgart.de

Glasbläserei Ritterswürden
und Glasgravur Geyermann
A.-M.-Daiminger-Str. 12, Tel. +49 9922
802220, www.ritterswuerden-glas.de

Glaskunstwerkstätte
Sigrid Poczewski
A.-M.-Daiminger-Str. 21,
Tel. +49 9922 1624, www.pepo-glas.com

Glasmalerei Hans Breu
Dr. Waldmann-Weg 6; Tel. +49 9922 2735

HRNČÍŘSTVÍ
Ladengalerie Horizonte
Bergstraße 7; Tel. +49 9922 6338

Ve Zwieselské oblasti má svůj
domov i celá řada sklářských
umělců. Vyškoleni a podporová-
ni prvotřídními odborníky sídlící-
mi zde ve Vzdělávacím středis-
ku skla se zde tato scéna etab-
luje zesílenou měrou. Rovněž
mnoho uměleckých řemeslníků

pracuje ve Zwieselském regio-
nu na volné noze. Ve svých
dílech prezentují sklářské umění
a sklářské řemeslo v dokonalos-
ti. Sklo z jejich ateliérů a dílen je
možno obdivovat jak na místě,
tak i na výstavách a v galeriích
doma i v cizině.

Sklářská umělecká scéna Zwieselu

Auackerweg 5 
94227 Zwiesel-Rabenstein

Telefon +49 9922 5893
chrisch-glas@t-online.de

www.chrisch-glas.com

Sklářské dílny
Poczewski
Naše dílny uměleckého skla již
po tři generace zhotovují vitráží
individuální umělecké zasklívání
dveří, oken, příček, zrcadel,
lamp, doplňků atd., provozují
techniku pískování, malování
skla, broušení a technologii jeho
natavování (fusing). Je jedno,
zda jde o koncept, realizaci
nového uměleckého prosklení,
restaurování či obnovu, díky
dlouholeté profesní zkušenosti
kombinované s uměleckým
citem a kreativitou, jsme schop-
ni plnit i nezvyklé zakázky ve
vysoké řemeslné kvalitě.
V našem obchodě naleznete
velký výběr skleněných obrazů
a skleněných mís z vlastní pro-
dukce.

A.-M.-Daiminger-Str. 21
94227 Zwiesel

Telefon +49 9922 1624
pepo-glas@t-online.de

www.pepo-glas.de

Glaskunstwerkstätte
Glaserei
Poczewski
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Christian Schmidt
rytec skla
Christian Schmidt je mezinárod-
ně renomovaným a mnohoná-
sobně cenami oceněným uměl-
cem pracujícím na volné noze,
vyznamenaným v Evropě, Ja-
ponsku a v USA.
Jeho nezaměnitelné, mnoho-
značně magicky-fantastické,
absurdní obrazové světy vytvá-
ří tradiční technikou rytí koleč-
kem z části i vícebarevných
vrstvených sklech. Svojí sklář-
skou tvorbou je zastoupen ve
známých galeriích a veřejných
sbírkách jak doma tak i v cizině.
Kresby tuší a pastelem zaoblují
jeho dílo.

Jo Hruschka W. Schmid
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Gläserner Winkel Bayerischer Wald e.V.
Tel. +49 9922 802600

Info@glaeserner-winkel.de
www.glaeserner-winkel.de

Sdružení Skleněný kout Bavorského
lesa (Gläserner Winkel)
Skleněný kout (Gläserne Win-
kel) je platformou pro sklářské
umělce a jejich jedinečná díla,
sklářské řemeslníky s jejich vyni-
kajícími řemeslnými pracemi a
sklářské fabriky s jejich nároč-
nou kvalitou a ušlechtilým desig-
nem. Všichni dohromady si sta-
novili cíl, zachovat tradiční míst-
ní sklářské umění a nadále jej
rozvíjet.
Sdružení se svými členy přitom
reprezentuje kromobyčejný a
velmi mnohostranný potenciál
umělecké tradiční výroby skla a
jeho zušlechťování, jež jsou pro
náš region typické. Cílem sdru-
žení je uchování a oživení míst-
ní sklářské kultury ozdobných a

užitkových objektů ze skla, a
právě tak i současné sklářské
scény. V oblasti Zwieselu, Frau-
enau a Lindbergu existuje velká
koncentrace sklářských provo-
zoven. Nachází se zde dvě z
nejstarších a renomovaných
sklářských hutí Evropy a Sklář-
ská odborná škola známá dale-
ko za hranicemi Bavorska.
Ve sklářském městě Zwieselu,
v zájmové oblasti Skleněného
koutu, bije srdce Sklářské ces-
ty. Již v raných dobách se roz-
vinula sklářská řemeslná kultu-
ra se speciálními technologiemi
a technikami používaných jen u
nás.

V našich prodejních prostorách
umístěných ve firemním prodeji
akciové společnosti „Zwiesel
Kristallglas AG“ vystavujeme
velký výběr individuálních a ori-
ginálních sklářských výrobků fir-
my Straub Artglas a členů sdru-
žení „Skleněný kout“ (Gläsener
Winkel). Vedle výstavních expo-
nátů je zde individuálně pro Vás

zhotovováno i kreativní sklářské
umění, tradiční umělecké řeme-
slo, dekorace pro dům i zahra-
du, objekty z natavovaného
skla, skleněné šperky a dekora-
ce pro obytnou zónu. Obdivujte
také rytecké práce zhotovené
osobně a individuálně pro Vás
Franzem Straubem.

Straub Artglas
Galerie „Skleněný kout“ 

Dr.-Schott-Straße 35 Š 94227 Zwiesel
im Werksverkauf der Zwiesel Kristallglas AG

Tel. +49 9922 802600 Š info@straub-art-glas.de
www.straub-art-glas.de

Otvírací doba:
pondělí-pátek: 9.00 do 18.00 hod.

sobota: 9.00 do 16.00 hod.
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Zwieselská
Banička (Kölbl)
výstava Evropské ceny pro
podporu mladé generace
sklářských umělců

Tato výstava prvně pořádaná v
roce 2009 se každým druhým
rokem střídá se Zwieselskými
Dny skla. Její myšlenka: tak
jako z „baničky“, žhavé a vysoce
viskózní kapky skla stojící na
počátku každého skla, se spou-
stou šikovnosti a zkušenosti
pozvolna vznikne mistrovské
sklo, tak se i po léta vyvíjí dorost
od začátečníků po renomované
sklářské umělce.
Tato mezinárodní cena pro pod-
poru dorostu nabízí mladým ev-
ropským sklářským umělcům
z tuzemska i zahraničí skvělou
platformu pro prezentaci jejich
umu. 

Zwieselské
Dny skla
s mezinárodní
výstavou sklářského umění

Město skla Zwiesel pořádá ve
dvouletých turnusech v pozdním
létě „Mezinárodní Zwieselské
dny skla“. Tato akce patří k nej-
významnějším umělecky orien-
tovaným prezentacím skla v
Německu.
Tuzemští i mezinárodní sklářští
umělci prezentují průřez svých
prací. Paleta vystavených expo-
nátů je pestrá, sahá od elegant-
ního skla dokonalých forem až
po skurilní, vtipné a nápadité
unikáty.
Výstava bývá provázena mno-
hostranným rámcovým progra-
mem s hudbou, divadlem, před-
náškami a zvláštními výstavami.

Zwieselská Noc
skla (Glasnacht)
„Sklo – oheň – světlo a dobrá
nálada“. Tímto mottem se každý
rok 14. srpna řídí noc roku. Od
18. hod. do půlnoci slaví město
skla tuto jedinečnou noc s pest-
rým rozmanitým programem
s živou muzikou a kulinárními
požitky.
Muzea, galerie a výstavy mají
otevřeno do 22.00 hod. Na tisí-
ce čajových svíček a švédských
ohňů lemují cestu městem k jed-
notlivým místům akcí.

  

ZWIESELER

GLASTAGE
www.glastage.zwiesel.dewww.glastage.zwiesel.dewww.glastage.zwiesel.de

ZWIESELER

GLAS
NACHT

Skleněná kaple
na Angeru
V ulici Angerstraße stojí od roku
2003 pozoruhodná kaple věno-
vaná Matce Boží.
Podle nápadu sklářského desig-
néra a sochaře Waltera Wenzla
z Bernriedu zhotovili skláři zwi-
eselské Sklářské odborné školy
namáhavou ruční prací 131
strukturovaných, tříbarevných
skleněných kachlíků pro kaplič-
ku i oltář, jednotlivě připevně-
ných ke kovové konstrukci.
Hnědá zde symbolizuje zem &
zakořeněnost v domovské pů-
dě, zelená přírodu & růst a mod-
rá nebe. Podle hlavního motta
„jemné sklo a dobré dřevo, to je
hrdost Zwieselu“ obdržela dře-
věný krov. Samotný Pánbůh je
rovněž vyřezán ze dřeva.
Nad vchodem je nápadné mar-
kantní znamení se smyčkou a
křížem, které dle ústního podá-
ní pochází z doby alchimimu a
znamená: „Sklo dělat je neko-
nečný kříž“.
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Prälat-Neun-Straße 4, 94227 Zwiesel
Tel. +49 9922 7437584, Fax 7437586, info@kaffeeroesterei-kirmse.de

www.kaffeeroesterei-kirmse.de, www.kaffeegalerie-zwiesel.de

Jako jedna z mála pražíren kávy
v Německu provozujeme umění
pražení kávy takřka jako za sta-
rých časů. Sice už nepražíme
na otevřeném ohni, zato však
s velkou dávkou pečlivosti a lás-
ky k detailu.
K přípravě používáme jen vybra-
né ručně sklízené jakostní odrů-
dy čerstvé kávy z nejlepších
pěstitelských oblastí světa. Při-
chází z malých plantáží a poté
jsou v malých množstvích v zás-
obníku kávy denně čerstvě pra-
ženy. Po dobu naší otvírací doby

mohou milovníci kávy vychutná-
vat dokonalý požitek z kávy -
černého elixíru - a ochutnat či
nakoupit nejjemnější kávové
speciality, s ušlechtilými čokolá-
dami, pralinkami či pečivem.
V muzeu kávy/galerii kafe pre-
zentujeme staletí starou historii
kávy: od obchůdku s koloniálním
zbožím, starými přístroji na pra-
žení kávy, mlýnků na kafe a
reklamních tabulí až po kávovou
náhražku. Těšíme se, že Vás
budeme moci pozdravit v našem
domě.

Pražírna kávy Kirmse
Soukromé muzeum ukazuje
svými vybranými a okouzlující-
mi exponáty skvělou ale i pro-
měnlivou historii sklárny There-
sienthal, která kdysi zásobova-
la i bavorský a francouzský krá-
lovský dvůr.
Nosiči skla přenášeli křehké sklo
Theresienthalu na svých zádech
v dřevěných nůších až do car-
ského dvora v Petrohradu. Po
celém světě žádané sklo obdr-
želo v roce 1937 na Světové

výstavě v Paříži zlatou medaili.
Zámeček nabízí snoubencům
v historických prostorách mož-
nost svatebních obřadů „jako
kdysi sklářská knížata“.
Otevřen je od pondělí do pátku
od 10.00 hod. do 14.00 hod. Pro
skupiny kdykoliv po telefonické
domluvě.

Muzeum Zámeček Theresienthal

Otvírací doba: pondělí-pátek od 10.00-17.00 hod.
sobota od 09.00-13.00 hod.
ukázka pražení kávy: každou středu v 15.00 hod.
degustace čokolády: každý čtvrtek v 15.00 hod.
degustace kávy: každý pátek 15.00 hod.

Museumsschlösschen
Theresienthal

Schlösschen Theresienthal 15
94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 1030
museumsschloesschen@gmail.de
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Tradice parního pivovaru „1.
Dampfbierbrauerei“ Zwiesel sa-
há zpět k Wolfgangu Pfefferovi,
který v roce 1889 pivovar založil.
Tato tradice je našim největším
bohatstvím. Pivovar se stále ješ-
tě nachází na půdě, kde jej
Wolfgang Pfeffer založil a kde
prvně „parní pivo“ vařil.
Proto jsme starou pivovarskou
jizbu „Schalander“ podle starých
originálních plánů opět postavili
a zřídili u ní i živý poznávací
pivovárek s přičleněnou muze-
ální expozicí, kterou je možno
navštívit a při exkurzi poznat
naši filozofii a samotný pivovar.

Stará tradice vaření piva zde
optimálně kráčí ruku v ruce
s nejmodernější pivovarskou
technikou. Vrcholem této ob-
chůzky je posezení v čeledínské
jizbě „Schalander“, v níž se kon-
ají degustace piva a k prodeji se
nabízí domácí výrobky jako
např. selské lahůdky.
V přilehlém krámku je možnost
zakoupit si dárkové zboží jako
např. sklo, naši „paropivní“
pálenku či naše exkluzivní
„paropivní“ pralinky. Nikde jinde
u parního piva lépe nepoznáte
dobrosrdečnost, družnost a dol-
nobavorskou povahu.

Otvírací doba: po-pá (kromě středy) od 13.00 do 16.00 hod.
Po dobu otvírací doby bezplatná prohlídka.

Exkurze pivovarem: úterý, čtvrtek a pátek ve 14.00 hod.
Po předchozí objednávce pro skupiny i
mimo otvírací dobu a v sobotu.

Pivovar 1. Dampfbierbrauerei Zwiesel Palírna Hieke Zwiesel

1. Dampfbierbrauerei Zwiesel
Regener Straße 9-11, 94227 Zwiesel, Tel. +49 9922 8466-0

info@dampfbier.de, www.dampfbier.de

Bayerwald Bärwurzerei H. Hieke GmbH
Frauenauer Str. 80-82, 94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 84330, Fax +49 9922 5463
www.baerwurzerei.de

K poznávání Zwieselu patří
pochopitelně i návštěva palírny
Hieke. Můžete si vybrat z více
jak 30 různých alkoholických
specialit Bavorského lesa, které
lze ihned zdarma ochutnat.
Veškeré speciality palírny jsou
vyráběny čistě na přírodní bázi.
Dále máte možnost dozvědět se
v 15-ti minutovém informačním
filmu vše podstatné o původu a
výrobě kořalky Bärwurz a dal-
ších specialit.

Kromě pozoruhodně ztvárně-
ných fasád a nejrůznějších umě-
leckých děl v areálu je další
atrakcí „přehlídka ęvolpíkůę
s mluvícími stromky“, jež Vás
zavede do tajemného světa „vol-
píků“ (Wolpertinger). Mimořád-
ná výstava „Wolpertinger v umě-
ní“ ukazuje, jak známí malíři vol-
píka ztvárnili.

Otvírací doba: pondělí až pátek od 08.00 do 18.00 hod.
sobota od 09.00 do 14.00 hod. resp. 16.00 hod.
v neděli a ve svátek podle sezony – informujte se,
prosím, o naší aktuální otvírací době na internetu!
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Celoroční Zwieselský bazén ZEB

Zwiesel sportovně & relaxačně

Saunová vesnička Bayerwald
Velký komplex saun „Bayerwald-
Sauna“ přímo vedle krytého
bazénu ZEB je považován za
snad nejkrásnější saunovou
vesničku v Bavorském lese.
Tím ho dělá nejenom rozmani-
tost tématických saun jako kopr-
níková, bylinková či terasovitá
sauna. Na takřka 1500 m2 plo-
chy se saunovou zahradou a
vícero oázami klidu se hosté
sauny mohou uvolnit a zrekreo-
vat. Pro uvolnění láká rovněž
venkovní bazén se slanou
vodou - dostaveníčko v létě i v
zimě.

Nebo si přeci jenom raději
zajdete do světelné sauny s
kadidlem nebo do horní man-
sardní sauny. Rovněž inhalace
v gradovně (solivarně) jsou
možné. Bistro Vám potom na-
bídne dobroty z domácí kuchy-
ně. S velkou láskou k detailu ve
vybavení a výzdobě a s měnící-
mi se instalacemi skla dochází
k návaznosti na město skla Zwi-
esel. Tyto skleněné skvosty
dělají saunu Bayerwald obzvlášť
pozoruhodnou.
Za příznivou cenu můžete sau-
novou vesničku navštívit časo-
vě neomezeně.
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Zwieseler Ganzjahresbad
Badstraße 4 – 94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 501040
www.ganzjahresbad.zwiesel.de

Bayerwald Saunadorf
Badstraße 4-6 – 94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 803930
www.bayerwaldsauna.zwiesel.de

Wellness pro duši & tělo, odrea-
govat se a přitom zapomenout
na starosti všedního dne. Zde se
v prostorném celoročnim bazé-
nu ZEB naleznou přátelé vody
vše, co srdce ráčí: 25 m dlouhý
krytý bazén pro sportovní plavá-
ní, dětský svět plný zážitků
s ohřívaným bazénkem a brouz-
dalištěm a jeden venkovní bazé-
nek s vířivým průtokovým kaná-
lem.
V létě se přesouvá požitek
z koupání ven do velkého areá-
lu a do nádrže pro dovádění,
potápění, plavání a cáchání se.
Oproti tomu poklidněji je u idy-
lického přírodního rybníčku na

koupání a na velké rekreační
louce se starými stromy. Živěji a
hlasitěji je na oblíbeném plážo-
vém volejbalovém hřišti, velkém
pískovém sportovišti a při šplhá-
ní a hraní si na zbrusu nové ob-
rovské pirátské lodi.
Pochopitelně, že i zdraví a rela-
xace nepřijdou zkrátka: inhala-
ce bylinek, Kneippovo brouzda-
liště, infračervená tepelná kabi-
na, parní lázeň, masáže teplou
vodou a tři solária učiní z náv-
štěvy bazénu něco jako kratší
dovolenou. A pro příští rundu
plavání a dovádění se lze v
kafetérii posílit chutnými steaky
a šťavnatými saláty.
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Podzemní chodby
Stadtplatz 27, za radnici - 94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 8405-23

Nové Lesní muzeum s inovač-
ním výstavním konceptem otev-
řelo v červnu 2014 na zhruba
1200 čtverečních metrech své
brány v bývalé dívčí škole. Své
návštěvníky s sebou vezme na
cestu historií Bavorského lesa.
Moderním způsobem zde bude
les prezentován coby životní
prostor lidí a zvířat. Působivé
dioráma pralesa s originálními
velikány stromů a preparovaný-
mi zvířaty umožní náhled do
místního světa fauny a flory.
Dále se jde říší hub a biotopem
lučních, lesních a v křovinách
žijících zvířat.
Jak dříve žili lesní pastýři, to je
možno zažít na vlastní kůži v
malé pochozí lesní chýši. Toto
zcela odpovídá novému muze-
álnímu konceptu: pochopit expo-
zici způsobem prožití na vlastní
kůži. Rozmanité a pestré příro-

dopisné a národopisné sbírky
zrcadlí život lidí v lese a jejich
práci v něm. V popředí se zde
nachází tradiční řemeslná povo-
lání, jimiž jsou zpracovávání
dřeva a skla. 
V 1. poschodí je k vidění to, co
kdysi Bavorský les učinilo slav-
ným: sklo. Exponáty ze sklář-
ských hutí a Zwieselské Sklář-
ské odborné školy vyprávějí o
náročném umění sklářské tvor-
by. K raritám patří i prostorově
velký model miniaturní sklářské
vesnice, který s notnou dávkou
lásky k detailu zhotovil koncem
šedesátých let jeden zdejší řez-
bář. 
K vidění je i třetí nejstarší apo-
téka Bavorského lesa. Také šňu-
pacímu tabáku je věnováno
vlastní oddělení. Mimořádné
výstavy se navíc neustále stara-
jí o zvědavost návštěvníků.

Historie podzemních chodeb je
zahalena tmou. O jejich vzniku
panují různé teorie. Jedna část
nacházející se pod náměstím
pochází pravděpodobně z pozd-
ního středověku a po následují-
cí staletí se systém chodeb dále
budoval. Kolem 15 m dlouhá
jeskyně přístupná návštěvnímu
provozu byla zřejmě částí větší-
ho systému sklepení v kopcích
a hlubinách.
Jedna z teorií jejich vzniku vy-
chází z toho, že v průběhu sta-
letí sloužily jako zásobárny a
chladící sklepy, a zároveň jako
skrýše. Obzvlášť „průlezy“ sice
umožňovaly přístup a propojení
sklepů mezi sebou, avšak
neznalým místních poměrů to
znesnadňovaly. Systém chodeb
jistil přežití prostřednictvím úni-
kových cest, úkrytů a spíží.
Jiné vysvětlení: chodby sloužily
k rituálním ceremoniím nebo

jako místa pro uctívání mrtvých.
V 18. století byl ještě takřka
neporušený systém chodeb zej-
ména kvůli vzmáhající se sta-
vební činnosti po druhé světové
válce zaplněn a zničen.
Po znovuobjevení byla část cho-
deb zpřístupněna. Od té doby je
možno chodby za odborné asi-
stence shlédnout. Při pochůzce
systému chodeb jsou rozličné
teorie o jejich vzniku vysvětleny.
Tak si může každý vytvořit svůj
vlastní obrázek o tom, která teo-
rie je více odpovídající.
Jelikož je počet účastníků ome-
zený, je včasná rezervace pro-
hlídky za odborného vedení
v informačním středisku nutná.
Hlavní sezona:
pondělí až sobota
denně v 16.00 hod.
vedlejší sezona:
vždy v úterý, čtvrtek
a sobotu v 16.00 hod.

Nové Lesní muzeum Zwiesel Podzemní chodby
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Otvírací doba:
Léto (květen až říjen): denně kromě uterý: 10.00 - 17.00 hod

Zima (listopad až duben): denně kromě uterý: 10.00 - 16.00 hod
Am Kirchplatz 3 - 94227 Zwiesel - Tel. +49 9922 503706

www.waldmuseum.zwiesel.de
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...kolem skla:
• exkurze skláren a sklářské

večery
• galerie a výstavy skla
•Noc skla v polovině srpna
• Zwieselské Dny skla a

Banička střídavě každé dva
roky o pozdním létě

• aukce skla koncem
června/začátkem července

...hudba, kultura a víc:
• lidové Příhraniční slavnosti,

v polovině června
• jízdy zručnosti pivovarských

spřežení, každé 2 roky
• Zwieselské letní koncerty 
• divadelní představení ochotnického

spolku
•Nepomukův jarmark, počátkem září
• Zwieselská mládežnická Pěnkava

nebo Zwieselská Pěnkava (soutěž
lidové hudby) počátek listopadu 

• vánoční trh o 1. adventním víkendu
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jízdy zručnosti pivovarských spřežení

Dominantní kostel z pálených
cihel s 86 m vysokou věží, nej-
vyšší v celé Pasovské diecézi,
je také nazýván „dómem Bavor-
ského lesa“. Novogotický chrám
boží je nejmarkantnějším zna-
mením čilého města.
Tato tříloďová stavba byla posta-
vena z pálených cihel v letech
1892 až 1896 podle plánů mni-
chovského mistra architekta Jo-
hanna Baptisty Schotta (1853
- 1913). Po obsáhlé celkové re-
konstrukci od roku 1983 až 1987
se vnitřní prostor rozzářil novými
barvami.
Městský farní kostel je jednou
z nejpůsobivějších kostelních
staveb diecéze Pasov z dob 19.
století. Centrálním bodem je
moderní prostřední oltář a
ambona z neobvyklých materiá-
lů - hlíny a keramiky - umělce
Horsta Fochlera. Pozoruhodné
jsou sochy v levé postranní kapli
od významného rokokového
sochaře Ehrgotta Bernharda
Bendla z Augšpurku z roku 1730
znázorňující spoutaného Spasi-

tele v životní velikosti a v pravé
postranní kapli pieta vytvořená
neznámým mistrem z oblasti
Mondsee (Horní Rakousko)
kolem roku 1550.
U pravého výstupu na pěvecký
kůr je umístěn reliéf sv. Mikulá-
še, patrona kostela. Reliéf tepa-
ný ze stříbra byl zhotovený
kolem roku 1680 v Augšpurku
coby votivní dar a kostelu jej
zapůjčilo město Zwiesel.
K velikosti Božího chrámu jsou
přiměřeně velké i třímanuální
varhany se 48 rejstříky z dílny
Pasovské firmy na výrobu varhan
Eisenbarth. Jedná se o jedny
z největších varhan ve Středním
Bavorském lese. Barevná skle-
něná okna kůru byla zhotovena
v roce 1894. Mezi léty 1909 a
1922 následovalo ostatní barev-
né prosklení kostelních oken.
O vybraných termínech a v pří-
padě poptávky se konají prohlíd-
ky kostela a kostelní věže.
Výhled z věže kostela na město
skla a jeho okolí je velmi okouz-
lující.

Městský farní kostel sv. Mikuláše Co lákavého je ještě ve Zwieselu:
Zwiesel leží uprostřed Bavorského lesa a kromě zvýhodněného městského
autobusu a sezónních lyžařských autobusů nabízí po celý rok skvělá vlaková
i autobusová spojení všemi směry.
A co je na tom nejlepší: hosté Zwieselu se svými bonusovými kartičkami
„Gästekarte“ a „GuTi-Nationalparkcard“ mohou všechny
autobusy a železnice v okolí užívat dokonce zcela zdarma!

Podívat se kromě toho ještě můžete na:
Stezku skulptůr, AOK Nordic Walking Parcours, selský golf v prázd-
ninové vesničce AWO, kino, Kneippovy brouzdaliště, dřevořezby,
horský kostelík, spoustu kapliček ve vsích kolem Zwieselu a mno-
ho dalšího. Zaparkujte v blízkosti centra a jeďte Zwieselským měst-
ským autobusem pohodlně za Vaším cílem ve městě.
Toto je jen malý výčet z našeho programu. Náš kalendář akcí „Mein
Urlaub im Zwieseler Winkel“ Vás informuje o všech aktuálních pořa-
dech, které naleznete i na naší domovské stránce.
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Besucherzentrum Falkenstein
94227 Ludwigsthal

Tel. +49 9922 50020
www.nationalpark-bayerischer-wald.de

Naturpark Bayerischer Wald e.V.
Info-Zentrum 3 - 94227 Zwiesel

Telefon +49 9922 802480 - Telefax +49 9922 802481
naturpark-bayer-wald@t-online.de - www.naturpark-bayer-wald.de

24 25

Mezi Dunajem a výškovými
polohami podél česko-bavorské
hranice se rozprostírá Přírodní
park Bavorský les. Na východě
hraničí s Národním parkem
Bavorský les. Sousedy na české
straně jsou Chráněná krajinná
oblast a Národní park Šumava. 
V přírodním parku Bavorský les
v oblasti mezi Dunajskou níži-
nou a Velkým Javorem - nejvyš-
ší vyvýšeninou Bavorského lesa

– se vyskytují cenné elementy
přírody a kulturní krajiny. Zacho-
valy se zde četné ohrožené dru-
hy rostlinstva a zvířeny, jako
např. různé druhy netopýrů.
Některá zvířata jako černý čáp,
sokol stěhovavý a rys ostrovid
se opět navrátila. Hlavní úlohou
přírodního parku je uchování po
staletí hospodářsky ražené kul-
turní krajiny Bavorského lesa.

Úlohami přírodního parku jsou především:
1. ochrana přírody a kultivace krajiny
2. vytváření možností rekreace a zážitků
3. enviromentální a veřejná práce
4. podpora regionálního rozvoje

V informační budově přírodního parku ve Zwieselu se můžete
dozvědět zajímavosti z jeho regionu a o samotném sídle správy
parku, které je celoročně vytápěné pouze sluneční energií.

„To není jenom nějaký les jako
ostatní lesy, ten Bavorský les…“
napsal spisovatel Georg Britting
a vyjádřil těmito trefnými slovy
jedinečnou nedotčenost této
oblasti.
Koho by udivilo, že právě zde
byl v roce 1970 slavnostně otev-
řen první německý ná-rodní park
a v roce 1997 se pak rozšířil na
nynějších 243 km².
„Přírodu ponechat přírodě“ zní
jeho motto. A opravdu, nikde jin-
de mezi Atlantikem a Uralem se
nemohou lesy se svými slatěmi,
horskými potoky a jezery na tak
velké ploše podle svých pra-
vlastních zákonů k jedinečné
lesní divočině bez hranic vyví-

jet. Člověk je srdečně zván k
tomu, aby v lesích národního
parku zažil tuto všemocnou
dynamiku.
Návštěvní středisko „Falken-
stein“ se svými jedinečnými
výstavami nabízí optimální pře-
hled. Probouzí zájem a porozu-
mění pro dynamické procesy v
přírodě, podněcuje zvědavost
na vlastní objevování krajiny.
Neboť divočina neexistuje je-
nom v dalekých zemích, nýbrž i
u nás v Bavorském lese.
Na cestě časem se vnořte do
doby od prehistorie až po sou-
časnost. Zažijte skrytý svět ve
spleti kořenů stromů na dobrod-
ružné objevovací túře v podzemí.

Přírodní park Bavorský les Národní park Bavorský les
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KARTE MIETHANER WERBUNG

1 Zwiesel Kristallglas a.s. 
2 Galerie „Skleněny� kout“
3 Rosenthal - porcelán
4 Pražírna kávy Kirmse
5 Vy�robna foukaného skla Krauspe
6 Ladengalerie Horizonte
7 Glasbläserei Ritterswürden

Glasgravur Geyermann
8 Sklářské dílny Poczewski
9 Glasstadt-Galerie-Zwiesel

10 Sklárna Rotwald
11 Muzeum Zámeček

Theresienthal
12 Frisches Glas
13 Glashütte Theresienthal
14 Kristallerie Nachtmann s.r.o.
15 Christian Schmidt
16 Galerie Zwiesel
17 Pivovar 1. Dampfbierbrauerei
18 Skleněná kaple
19 Palírna Hieke
W Lesní muzeum

kulturní centrum
U Podzemní chodby

IIII zkráceně zobrazené vzdálenosti
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Touristinfo Zwiesel
Stadtplatz 27
94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 8405-23
Fax +49 9922 8405-27
touristinfo@zwiesel.de

www.zwiesel.de

Přijďte se k nám podívat! Těšíme se na Vás!
Vaše turistické informační středisko Zwiesel.

Máme pro Vás k dispozici spoustu informačních brožurek týkají-
cích se Vaší dovolené, jako jsou programy akcí, plánky města,
turistické a cyklotrasové letáky, mapy s túrami a mnoho dalšího. 


