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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 zla-
tokopové. První písemné zmínky
o městě se objevují v roce 1255,
kde je popisováno jako ves s dře-
věným kostelem. V roce 1280 je
osada důležitým překladištěm na
staré cestě „Bayerweg“ do Čech.
Kolem roku 1313 je Zwiesel
zmiňován coby městys a v roce
1560 mu byl vévodou Albrech-
tem V. Bavorským propůjčen erb.
V roce 1904 byl Zwiesel povýšen
na město a byla založena Sklář-
ská odborná škola. V roce 1975
město obdrželo vytoužený titul
„vzdušné lázně“.
Zwiesel je znám jako sklářské
město se staletou a dodnes živou
sklářskou tradicí. Sklářský
průmysl Zwieselského koutu
sahá zpět až do 15. století
(Rabenstein 1421). V roce 1872

začala stavba sklářské hutě
„Annathal“, dnes „Zwiesel Kri-
stallglas AG“ (dříve Schott), který
je největším Zwieselským za-
městnavatelem a vedoucím svě-
tovým producentem skla pro
gastronomii. Manufaktura křišťá-
lového skla Theresienthal,
bohatá svojí tradicí, vyrábí ústy
foukané sklo nejvyšší kvality.
Ve sklárnách a v menších pro-
vozovnách zušlechťujících sklo
dnes pracuje kolem 600 zaměst-
nanců, zdokonalujících sklo brou-
šením, rytectvím a malbou.
Z malé osady soumarů se tak
během staletí vyvinulo středisko
sklářského průmyslu v Bavor-
ském lese.
Téma sklo reprezentují šara-
mantním způsobem obě veli-
čenstva: Zwieselská královna
skla a princezna skla. Zwiesel je
se svými pouličními kavárnami a
obchody i kulturním a hospo-
dářským centrem regionu. Po
celý rok se zde konají koncerty,
divadelní představení a mnoho
dalších zajímavých akcí.
Zažít přírodu a relaxaci: zde

Vítejte ve Zwieselu
městě skla a vzdušných lázní

Obsahv blízkosti Národního parku Ba-
vorský les mohou návštěvníci
objevovat takřka nedotčenou
přírodu. Například na turistických
stezkách podél řeky, na bývalých
vysokohorských pastvinách
zvaných „Schachten“ a slatích
mezi Falkensteinem a Rokla-
nem, v chráněné krajinné oblasti
„Höllbachgspreng“ nebo v okol-
ních horách.
Sportovním rájem se Zwiesel
stává především v zimním
období: na blízkém Velkém
Javoru, nejvyšší hoře Bavor-
ského lesa či v biatlonovém stře-
disku u Javorského jezera Arber-
see se koná řada zimních
sportovních akcí alpského a
severského lyžování. Na sportov-
ně založené zimní hosty čeká
více než 60 km běžkařských
stop, mezi nimi nejvýše položené
tratě „Kaisersteig Loipen“ (750
m) a v blízkém okolí města dva
lyžařské vleky. Díky zpravidla
dlouhotrvajícím zimám si mohou
lyžaři užívat sjezdovky na Vel-
kém Javoru často až do dubna.
Vydává: Město Zwiesel, únor 2018,
Foto: město Zwiesel, prezentované firmy
a instituce, A. Bauernfeind, F. Bietau,
D. Blöchinger, U. Bumann - Fotolia,
M. Haller, H. Kufner, R. Miethaner,
S. Probst, S. Rösner und M.   Sitter. 
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Dr.-Schott-Straße 35, 94227 Zwiesel
Tel. +49 9922 98-249, Fax +49 9922 98-587
www.zwieselkristallglas-werksverkauf.com

Zwiesel Kristallglas AG
Uprostřed Zwieselu stojí největší skleněná pyramida na světě
sestávající z 93.665 vinných číší. V její bezprostřední blízkosti se
nachází podniková prodejna Zwiesel Kristallglas a obchody v ar-
kádách firmy přímo svádějí ke strávení mnoha 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 Zwiesel Kristallglas
se třemi specializovanými prodejnami.

• Firmy Seltmann Weiden (porcelán) a Viania Dessous (spodní
prádlo) zde rovněž provozují svůj výhodný podnikový prodej

• V pekařství Bachmeier můžete zakoupit chutné pečivo a kávu

Otevírací doba: po - pá: 09.00 - 18.00 hod. so: 09.00 - 16.00 hod.
ne: 11.00 - 16.00 hod. (červenec – polovina října)

Theresienthal
Královské sklo od roku 1836
Síla bývalé „Královsko-bavorské privilegované sklářské fabriky“ The-
resienthal leží v umu jejích řemeslníků a designérů. Dříve stejně jako
dnes je Theresienthal ve světě znám coby výrobce nejelegantnějších
a umělecky nejhodnotnějších 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 jsou opra-
covávány výhradně na místě. Od doby založení manufaktury skla
v roce 1836 je velká část vyrobených vzácností exportována do
celého světa a dodávána těm nejnáročnějším zákazníkům.
Ve firemní prodejně v Theresienthalu naleznete vedle dokonalých
uměleckých výtvorů i jednodušší, cenově dostupnější sklo.
Návštěvníci jsou v této sklářské huti vřele vítáni a mohou dokonce
přihlížet sklářům při práci.

Otevírací doba: 
Prohlídka sklárny: po - čt: 10.00 - 14.30 hod. pá: 10.00 - 13.00 hod. 

so: 11.00 - 14.00 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, 94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 500 9328
www.theresienthal.de

Zwiesel - město skla Zwiesel - město skla
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Sklářské dílny
Poczewski
Naše umělecké sklářské dílny
zhotovují již po tři generace indi-
viduální umělecké sklo pro za-
sklívání dveří, oken, příček, zrca-
del, lamp, doplňků atd. technikou
vitráží, pískování, malování skla,
broušení a natavování skla
(fusing). Jedno zda koncept, rea-
lizace nového uměleckého pro-
sklení, restaurování či renovace,
díky dlouholeté profesní zkuše-
nosti kombinované s uměleckým
citem a kreativitou, jsme schop-
ni plnit i nezvyklé zakázky ve
vysoké řemeslné kvalitě.
V našem obchodě naleznete vel-
ký výběr skleněných obrazů a
skleněných mís z vlastní pro-
dukce.

Sklárna
Rotwaldglashütte
Malá sklárna na okraji Zwieselu
nabízí večery ve sklárně prová-
zené ráznou muzikou a občerst-
vením, které se konají vždy ve
čtvrtek v 19:00 hod. s minimál-
ním počtem 20 osob. Předchozí
rezervace je žádoucí, po doho-
dě jsou možné i jiné termíny.
Autobusy a cestovní společnosti
jsou po předchozím ohlášení
srdečně vítány. Každý čtvrtek a
během bavorských letních
prázdnin také každé úterý od
10.00 do 16:00 hod. si mohou
hosté sami vyzkoušet foukání
skla. O nedělích od 14.00 hod.
pro Vás hraje hospodský při
kávě a koláči na diatonickou har-
moniku. Každý 1. pátek v měsí-
ci se zde od 20.00 hod.
scházívají muzikanti ke hraní
u stálého stolu.

Tradiční sklárna
Rotwaldglashütte

Přímý prodej
Rotwaldsiedlung 19,

94227 Zwiesel
Tel. +49 9922 3980, Fax 502836

www.glashuette-zwiesel.de

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

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

www.pepo-glas.de

Umělecké
sklářské dílny 
Sklenářství 
Poczewski

Skleněná kaple
na Angeru
V ulici Angerstraße stojí od roku
2003 pozoruhodná kaple věno-
vaná Matce Boží.
Podle návrhu sklářského desig-
néra a sochaře Waltera Wenzla
z Bernriedu zhotovili skláři zwie-
selské Sklářské odborné školy
náročnou ruční prací 131 struk-
turovaných, tříbarevných skleně-
ných kachlů pro kapli a oltář, jed-
notlivě připevněných ke kovové
konstrukci. 
Hnědá zde symbolizuje zem &
zakořeněnost v domovské půdě,
zelená přírodu & růst a modrá
nebe. Podle motta „jemné sklo a
dobré dřevo, to je chlouba Zwie-
selu“ obdržela dřevěný krov.
Socha Ježíše Krista je rovněž
vyřezána ze dřeva. Nad vcho-
dem si všimnete nápadného
znamení se smyčkou a křížem,
které dle ústního podání pochází
z doby alchimismu a znamená:
„Vyrábět sklo je nekonečný kříž“.

Christian Schmidt
Graveur

Auackerweg 5 
94227 Zwiesel-Rabenstein

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

www.chrisch-glas.com

v ulici Angerstraße, 
přímo naproti prostranství

Angerplatz

Christian Schmidt
Rytec skla
Christian Schmidt je mezinárod-
ně uznávaným a mnohonásob-
ně oceněným umělcem pracu-
jícím na volné noze, vyzname-
naným v Evropě, Japonsku a
v USA.
Jeho nezaměnitelné, mnoho-
značně magicky-fantastické, ab-
surdní obrazové světy vytváří
tradiční technikou rytí kolečkem
do z části i vícebarevných vrst-
vených skel. 
Svojí sklářskou tvorbou je za-
stoupen ve známých galeriích a
veřejných sbírkách jak doma, tak
i v zahraničí. Jeho dílo doplňují
kresby tuší a pastelem.
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GALERIE A ATELIÉRY
Atelier Männerhaut
Lichtenthal 2; www.maennerhaut.de 

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

Galerie Gläserner Winkel
v podnikové prodejně 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

Ateliér skla Christian Stadler
Theresienthal 25, Tel. +49 9922 2061
www.glasatelier-christian-stadler.de

Galerie Ritterswürden
Hermann Ritterswürden a Alexandra
Geyermann, A.-M.-Daiminger-Str. 12
Tel. +49 9922 802220
www.ritterswuerden-glas.de

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

SKLO ZUŠLECHŤUJÍCÍ
PODNIKY A DÍLNY
Umělecké foukané sklo
Gerhard Krauspe
Frauenauer Str. 7;
Tel. +49 9922 9235
www.glasblaeserei-krauspe.de

Sklářský umělec
Wolfgang Schmid
Am Hochrain 17
Tel. +49 9922 4882
www.glaskunst-wolfgang-schmid.com

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

Sklářské dílny
Sigrid Poczewski
A.-M.-Daiminger-Str. 21
Tel. +49 9922 1624
www.pepo-glas.de

Malba na sklo Hans Breu
Dr. Waldmann-Weg 6
Tel. +49 9922 2735

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

Sklářská umělecká scéna Zwieselu
Ve Zwieselské oblasti má svůj domov i celá řada sklářských umělců.
Díky podpoře a vzdělání od špičkových odborníků z místního
Vzdělávacího centra pro sklo se tu tato scéna zesíleně etablovala.
Ve Zwieselském regionu pracuje také mnoho uměleckých řemesl-
níků na volné noze. Ve svých dílech prezentují sklářské umění a
řemeslo v plné dokonalosti. Sklo z jejich ateliérů a dílen je možno
obdivovat jak na místě, tak i na výstavách a v galeriích doma i
v cizině.

Zwiesel - město skla Zwiesel - město skla 9

Jo Hruschka W. Schmid

Sdružení Skleněný kout Bavorského lesa
(Gläserner Winkel)

Straub Art Glas
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Zwieselské dny skla
s mezinárodní výstavou
sklářského umění
v Kulturním centru Muzea lesa.
Již od roku 1987 pořádá město
skla Zwiesel v pozdním létě
umělecké výstavy pod titulem
„Zwieselské dny skla“. Tuzemští
i mezinárodní sklářští umělci pre-
zentují průřez svých aktuálních
prací – vždy vhodně zvolené 
k inspirujícímu tématu. Střídavě
nabízejí Dny skla výstavy sklář-
ského umění a výstavy s histo-
rickými nebo aktuálními tématy.
Výstavy v Muzeu lesa jsou pro-
vázeny mnoha zajímavými před-
náškami, rozhovory a rozma-
nitým rámcovým programem. 

Otevírací doba výstavy:
denně 10.00 - 16.00 hod. 

Zwieselská Noc skla
(Glasnacht)
„Sklo – oheň – světlo“, to je moto
Noci skla, jedinečné slavnosti,
která každý rok 14. srpna do
města přiláká více než 10.000
návštěvníků. Od 18.00 hod. sla-
ví Město skla tuto jedinečnou
noc s pestrým a rozmanitým pro-
gramem. S živou hudbou na
několika pódiích v centru města
a s kulinářskými pochoutkami.
Ukázky práce se sklem, vidění-
hodné výstavy a „Noc otevře-
ných kostelů“ tvoří skleněný a
umělecký rámec pro tento letní
večer plný jedinečných zážitků.
Na cestě městem doprovází
návštěvníky záře svíček a pras-
kání švédských ohňů.

Kulturzentrum Waldmuseum
Kirchplatz 3, 94227 Zwiesel

glastage.zwiesel.de

ZWIESELER

GLAS
NACHT

Soukromé muzeum vypráví svými vybranými a okouzlujícími exponá-
ty skvělou, ale i proměnlivou historii sklárny Theresienthal, která kdy-
si svými výrobky zásobovala i bavorský a francouzský královský dvůr.
Nosiči skla přenášeli křehké sklo Theresienthalu na svých zádech
v dřevěných nůších až do carského dvora v Petrohradu. Theresi-
enthalské celosvětově žádané sklo obdrželo v roce 1855 na Světo-
vé výstavě v Paříži zlatou medaili.
Zámeček nabízí ve svých historických prostorách také svatební obřa-
dy, snoubenci se mohou nechat oddat „jako kdysi sklářská knížata“. 
Zájemci mohou po 60 schodech vystoupat do věže, kde se dříve
nacházel ateliér. 
Muzeum je otevřeno od pondělí do pátku od 10.00 hod. do 14.00
hod. Pro skupiny kdykoliv po telefonické domluvě.
V muzeu se také pravidelně konají mimořádné výstavy kvalitních
umělců. 

Muzeum skla zámeček Theresienthal

Museumsschlösschen Theresienthal
Schlösschen Theresienthal 15, 94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 1030, museumsschloesschen@gmail.com
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Městský farní kostel Sv. Mikuláše
Dominantní kostel z pálených cihel s 86 m vysokou věží, nejvyšší
v celé Pasovské diecézi, je také nazýván „Chrám Bavorského lesa“.
Novogotický kostel je nejmarkantnějším znamením tohoto živého
města.
Tato tříloďová stavba byla postavena z pálených cihel v letech 1892
až 1896 podle plánů mnichovského mistra architekta Johanna Bap-
tisty Schotta (1853 - 1913). Po obsáhlé celkové rekonstrukci v letech
1983 až 1987 se vnitřní prostor rozzářil novými barvami.
Městský farní kostel je jednou z nejpůsobivějších kostelních sta-
veb diecéze Pasov z dob 19. století. Centrálním bodem je moderní
prostřední oltář a ambona z neobvyklých materiálů - hlíny a kera-
miky - umělce Horsta Fochlera. Pozoruhodné jsou sochy v levé
postranní kapli od významného rokokového sochaře Ehrgotta Bern-
harda Bendla z Augsburgu z roku 1730 znázorňující spoutaného
Spasitele 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. Mikuláše,
patrona kostela. Reliéf tepaný ze stříbra byl zhotovený kolem roku
1680 v Augsburgu coby votivní dar a kostelu jej zapůjčilo město Zwie-
sel.
K velikosti Božího chrámu jsou přiměřeně velké i třímanuální var-
hany se 48 rejstříky z dílny Pasovské firmy na výrobu varhan Eisen-
barth. Jedná se o jedny z největších varhan ve Středním Bavorském
lese. Barevná skleněná okna kůru byla zhotovena v roce 1894. Mezi
léty 1909 a 1922 následovalo ostatní barevné prosklení kostelních
oken. O vybraných termínech a v případě poptávky se konají prohlíd-
ky kostela a kostelní věže. Výhled z věže kostela na město skla a
jeho okolí je okouzlující.

...kolem skla:
• exkurze skláren a sklářské

večery
• galerie a výstavy skla
•Noc skla (14. srpna)
•Zwieselské dny skla

(v pozdním létě)
•Aukce skla (konec června/

začátek července)

...hudba, kultura a víc:
•Noc hudby a pochoutek (30. dubna)
•Pivní festival v květnu (Nanebevstou-

pení Páně)
• lidové Příhraniční slavnosti

Grenzlandfest (polovina července)
• Jízdy zručnosti pivovarských spře-

žení a Sraz automobilových veteránů
(střídavě ob rok, vždy v červenci)

•Zwieselské letní koncerty
(konec června až začátek září)

•Nepomukův jarmark (počátek září)
•Soutěž lidové hudby Zwieseler Fink

(počátek listopadu)
•Vánoční trh (1. adventní víkend)
• divadelní představení ochotnického

spolku Dilettantenverein

Kromě toho stojí za vidění:
Sochařská stezka, AOK Nordic Walking Parcours, selský golf v prázd-
ninové vesničce AWO, kino, Kneippovo brouzdaliště, horský kostel,
řada kapliček v přilehlých vesnicích a mnoho dalšího. Zaparkujte v blíz-
kosti centra a jeďte za Vaším cílem ve městě pohodlně zwiesel-
ským městským autobusem. Toto je jen malý výčet z naší nabídky.
Aktuální informace naleznete v kalendáři akcí v turistickém infor-
mačním centru nebo na naší internetové stránce www.zwiesel.de. 

Jízdy zručnosti pivovarských spřežení

Zwiesel – Nechte se zlákat!
Zwiesel leží uprostřed Bavorského lesa a kromě městského auto-
busu a sezónních lyžařských autobusů nabízí po celý rok skvělá vla-
ková i autobusová spojení všemi směry. A to nejlepší: Zwieselští
hosté mohou s kartou hosta GuTi-Nationalparkcard využívat auto-
busová a vlaková spojení v regionu dokonce zcela zdarma!
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Unterirdische Gänge
Stadtplatz 27 za radnicí, 94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 8405160
touristinfo@zwiesel.de

Podzemní chodby
Historie podzemních chodeb je opředena tajemstvím. O jejich vzni-
ku kolují různé teorie. Jedna část nacházející se pod náměstím
pochází pravděpodobně z pozdního středověku a po následující sta-
letí se systém chodeb dále rozrůstal. Asi 15 m dlouhá jeskyně pří-
stupná návštěvníkům byla zřejmě částí většího systému sklepení
v kopcích a hlubinách.
Jedna z teorií jejich vzniku vychází z toho, že v průběhu staletí tyto
prostory sloužily jako zásobárny a chladící sklepy a zároveň jako
úkryty. Obzvlášť „průlezy“ umožňovaly místním přístup a vzájemné
propojení sklepů, avšak neznalým místních poměrů jej znesnadňo-
valy. Systém chodeb zajišťoval přežití prostřednictvím únikových
cest, úkrytů a spíží. Jiné vysvětlení: chodby sloužily k rituálním cere-
moniím nebo jako místa pro uctívání mrtvých. Tento v 18. století ještě
takřka neporušený systém chodeb byl bohužel zejména kvůli
vzmáhající se stavební činnosti po druhé světové válce zaplněn a
zničen.
Po jeho znovuobjevení byla část chodeb zpřístupněna. Od té doby
je možno si chodby pod odborným výkladem prohlédnout. Průvod-
ce během prohlídky návštěvníkům nastíní různé teorie o vzniku
systému chodeb, a tak si může každý vytvořit vlastní obrázek o tom,
která teorie je nejpravděpodobnější. 
Prohlídka chodeb je možná pouze s průvodcem. Z důvodu ome-
zeného počtu povolených návštěvníků je nutné předchozí nahlášení
v turistickém informačním centru. 
Hlavní sezona: po – so: denně v 16.00 hod. 
Mimo sezonu: út, čt, so: v 16.00 hod.

Zwieseler Erholungsbad
Badstraße 4-6, 94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 501040
erholungsbad.zwiesel.de

ZEB - Relaxační bazén Zwiesel
Wellness pro duši & tělo, odreagovat se a přitom zapomenout na
starosti všedního dne. V rozlehlém Zwieselském relaxačním bazé-
nu naleznou přátelé vody vše, co srdce ráčí: 25 m dlouhý krytý bazén
pro sportovní plavání, vnitřní dětský zážitkový svět s vyhřívaným
bazénem a brouzdalištěm a venkovní bazén proudovým kanálem.
V létě se přesouvá požitek z koupání do velkého venkovního areálu
– zábava ve vodě, potápění, plavání a cachtání pro malé i velké.
O poznání klidněji je u idylického přírodního koupaliště a na velké
louce se starými stromy.
Živěji a hlasitěji je pak na oblíbeném beach volejbalovém hřišti, vel-
kém pískovém sportovišti a při šplhání a hraní na obrovské pirát-
ské lodi. Pochopitelně ani zdraví a odpočinek nepřijdou zkrátka: bylin-
kové inhalace, Kneippovo brouzdaliště, infračervená kabina, parní
lázeň, masáže teplou vodou a tři solária – a návštěva bazénu je jako
dovolená. V bistru se posilníte chutným občerstvením a šťavnatý-
mi saláty a zábava může pokračovat. 
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Saunová vesnička – „Bayerwald-Sauna“
Velký saunový komplex „Bayerwald-Sauna“ nacházející se přímo
vedle relaxačního bazénu ZEB je považován za snad nejkrásnější
saunovou vesničku v Bavorském lese. Tím ji nečiní jen rozmani-
tost tematických saun jako koprníková (Bärwurz-Sauna), bylinková
(Kräuter-Sauna) či sauna „na posedu“ (Hochsitz-Sauna). Na takř-
ka 1500 m2 plochy se saunovou zahradou a několika klidovými zóna-
mi se mohou hosté uvolnit a zrekreovat.
Uvolnění nabízí také venkovní bazén se slanou vodou – místo set-
kávání v létě i v zimě. Nebo si přeci jenom raději zajdete do světelné
sauny s kadidlem (Leuchtsauna) nebo do horní sauny „na mlatu“
(Obere Tennensauna)? Možné jsou i inhalace v gradovně (solivarně).
Bistro nabízí pochoutky z místní kuchyně. Veškeré vybavení a vý-
zdoba komplexu byly vybrány s velkou láskou pro detail a v pravi-
delně obměňovaných skleněných instalacích objevíte sepětí
s městem skla Zwiesel. 

Intersport Huber
Intersport Huber, prodejna sportovních potřeb na horním náměstí,
má pro Tvůj sport vše, co Tě potěší. Nekonečná příroda Bavorského
lesa a nespočet indoorový areálů nabízejí sportovním nadšencům
neomezené možnosti pro fyzické aktivity. 
Ať zimní, letní nebo skupinové sporty u Intersport Huber na Tebe
čeká profesionální poradenství a skvělý zákaznický servis – z lás-
ky ke sportu. Naše půjčovna lyží a elektrokol nabízí výstroj, která
je optimálně servisovaná a přesně střižená na Tvé potřeby. Rádi Ti
dáme tip na ty nejlepší sjezdovky a túry v okolí Zwieselu a v Bavor-
ském lese, místa pro lyžování, snowboard, běžkaření, výlety se sněž-
nicemi nebo na elektrokole. A když budeš chtít, tak i s průvodcem. 
U nás zakoupené oděvy Ti rádi potiskneme – pro Tebe a Tvůj tým.
Zastav se u nás, porozhlédni se a objev Tvé nejoblíbenější sportov-
ní potřeby!

Otevírací doba: po - pá: 09.00 - 18.00 hod.
so: 09.00 - 16.00 hod. 
Parkoviště za prodejnou. 

Bayerwald-Sauna
Badstraße 4-6, 94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 7204 255
bayerwaldsauna.zwiesel.de

Sport + Mode Huber Inh. Andreas Huber
Stadtplatz 47, 94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 5010 10, Fax +49 9922 5010 120
info@intersport-huber.de, www.intersport-huber.de
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Nationalparkzentrum Falkenstein
94227 Ludwigsthal

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

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

Tel. +49 9922 802480, Fax +49 9922 802481
info@naturpark-bayer-wald.de, www.naturpark-bayer-wald.de

Přírodní park Bavorský les
Mezi Dunajem a vyššími polohami podél česko-bavorské hranice se
rozprostírá Přírodní park Bavorský les. Na východě hraničí s Národ-
ním parkem Bavorský les. Sousedy na české straně jsou Chráněná
krajinná oblast a Národní park Šumava. V přírodním parku Bavor-
ský les v oblasti mezi Dunajskou nížinou a Velkým Javorem - nejvyšší
vyvýšeninou Bavorského lesa – se vyskytují cenné elementy přírod-
ní a kulturní krajiny. Zachovaly se zde četné ohrožené druhy rost-
linstva a zvířeny, jako např. různé druhy netopýrů. Některá zvířata
jako čáp černý, sokol stěhovavý a rys ostrovid se opět navrátila. Hlav-
ní úlohou přírodního parku je zachování po staletí hospodářsky
utvářené kulturní 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 dozvíte zají-
mavosti z regionu přírodního parku i o samotném sídle správy par-
ku, které je celoročně vytápěné pouze sluneční energií.

Národní park Bavorský les
„To není jenom nějaký les jako ostatní lesy, ten Bavorský les…“ na-
psal spisovatel Georg Britting a vyjádřil těmito trefnými slovy jedi-
nečnou nedotčenost této oblasti.
Koho by udivilo, že právě zde byl v roce 1970 slavnostně otevřen
první německý národní park, který byl v roce 1997 rozšířen na
nynějších 243 km2�.
„Přírodu ponechat přírodě“ zní jeho motto. A opravdu, nikde jinde
mezi Atlantikem a Uralem se nemohou lesy se svými slatěmi, hor-
skými potoky a jezery vyvíjet na tak velké ploše podle svých pra-
vlastních zákonů k jedinečné lesní divočině bez hranic. Člověk je
srdečně zván k tomu, aby v lesích národního parku zažil tuto vše-
mocnou dynamiku.
Návštěvnické centrum Falkenstein s Domem divočiny, areálem
zvířecích výběhů a jeskyní z doby kamenné a se svými jedi-
nečnými výstavami je ideálním místem pro návštěvníky, aby získa-
li prvotní informace o regionu. Probouzí zájem a porozumění pro
dynamické procesy v přírodě, podněcuje zvědavost na vlastní obje-
vování krajiny. Neboť divočina neexistuje jenom v dalekých zemích,
nýbrž i nás v Bavorském lese.
Na cestě časem se vnořte do doby od prehistorie až po současnost.
Zažijte skrytý svět ve spleti kořenů stromů na dobrodružné objevo-
vací túře v podzemí.
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Bayerwald Bärwurzerei H. Hieke GmbH
Frauenauer Str. 80-82, 94227 Zwiesel

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

Palírna Hieke Zwiesel
K pobytu ve Zwieselu patří pochopitelně i návštěva palírny Hieke.
Vyberte si z více než 30 různy�ch alkoholických specialit Bavorského
lesa, které můžete také hned zdarma ochutnat.
Veškeré speciality palírny Bärwurzerei Hieke jsou vyráběny čistě na
přírodní bázi. Dále máte možnost se v 15-ti minutovém informačním
filmu dozvědět vše podstatné o původu a výrobě kořalky Bärwurz
a dalších specialit. Kromě pozoruhodně ztvárněných fasád a nejrůz-
nějších uměleckých děl v areálu palírny, je další atrakcí „přehlídka
wolpertingerů s mluvícími stromy“. Ta Vás zavede do tajemného
světa wolpertingerů, bájných zvířat bavorského folkloru.
Mimořádná vy�stava „Wolpertinger v umění“ ukazuje, jak jej ztvárni-
li známí malíři.

Otevírací doba: po - pá: 08.00 - 18.00 hod.
so: 09.00 - 14.00 hod., resp. 16.00 hod.
  v neděli a ve svátek podle sezony
Informujte se prosím o naší aktuální
otevírací době na internetu!

Zwiesel kulinárně20

Pivovar 1. Dampfbierbrauerei Zwiesel
Tradice parního pivovaru „1. Dampfbierbrauerei“ Zwiesel sahá zpět
k Wolfgangu Pfefferovi, který�  v roce 1889 pivovar založil. Tato tra-
dice je naším největším bohatstvím. Pivovar se stále ještě nachází
na půdě, kde jej Wolfgang Pfeffer založil, a kde prvně „parní pivo“
vařil.
Proto jsme podle stary�ch originálních plánů opět postavili starou pivo-
varskou místnost šalandu a zřídili u ní i živy�  zážitkový�  pivovar s pivo-
varským muzeem, které můžete navštívit. Při exkurzi poznáte naši
filozofii i samotný�  pivovar.
Stará tradice vaření piva zde jde ruku v ruce s nejmodernější pivo-
varskou technikou. Vrcholem této prohlídky je posezení v čeledín-
ské jizbě „Schalander“, kde se konají ochutnávky piva a k prodeji
jsou nabízeny domácí výrobky jako např. selské lahůdky.
V přilehlém krámku můžete zakoupit dárkové zboží - sklenice, naši
„paropivní“ pálenku či naše exkluzivní „paropivní“ pralinky atd.
Nikde jinde nepoznáte dobrosrdečnost, družnost a dolnobavorskou
povahu lépe, než u našeho parního piva.

Otevírací doba: po-pá (kromě středy): 13.00 - 16.00 hod.
Během otevírací doby bezplatná prohlídka.

Exkurze pivovarem: útery� , čtvrtek a pátek ve 14.00 hod. Po předcho-
zí objednávce pro skupiny i mimo otevírací dobu a v sobotu.

1. Dampfbierbrauerei Zwiesel
Regener Straße 9-11, 94227 Zwiesel, Tel. +49 9922 84660

info@dampfbier.de, www.dampfbier.de
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Prälat-Neun-Straße 4, 94227 Zwiesel
Tel. +49 9922 74375-84, Fax +49 9922 74375-86,

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

Pražírna kávy Kirmse
Jako jedna z mála pražíren kávy v Německu provozujeme umění
pražení kávy takřka jako za stary�ch časů. Sice už nepražíme na otev-
řeném ohni, zato však s velkou dávkou pečlivosti a lásky k detailu.
K přípravě používáme jen vybrané ručně sklízené jakostní odrůdy
čerstvé kávy z nejlepších pěstitelských oblastí světa. Káva k nám
přichází v malých množstvích z malých plantáží a je denně čerstvě
pražena.
Během naší otevírací doby si mohou milovníci kávy vychutnat doko-
nalý požitek z tohoto černého elixíru a ochutnat či nakoupit
nejvybranější kávové speciality, kvalitní čokolády, pralinky a pečivo.
V muzeu kávy/galerii kávy představujeme staletí starou historii kávy:
od obchůdků s koloniálním zbožím, starými přístroji na pražení kávy,
kafemlýnků a reklamních tabulí až po kávovou náhražku. Těšíme se
na Vaši návštěvu.

Otevírací doba: po - pá: 10.00 - 17.00 hod.
so: 09.00 - 13.00 hod.

Ukázka pražení kávy: každou středu v 15.00 hod.
Ochutnávka čokolády: každý čtvrtek v 15.00 hod.
Ochutnávka kávy: každý�  pátek 15.00 hod.

Obchůdek pro gurmány
Kulinářské speciality z našeho regionu
Přírodní, poctivé, regionální. Náš Obchůdek pro gurmány je perfekt-
ním místem, kde můžete poznat speciality z regionu ARBERLAND.
Uzené maso, zvěřinové salámy, uzení pstruzi, domácí chléb nebo les-
ní med – pro každého to pravé. Náš sortiment se neustále mění pod-
le sezony. A tak nabízíme sirup v bezových květů jen tak dlouho, dokud
zásoby vystačí a oblíbené bavorské pralinky mají kvůli vysokým
teplotám v létě pauzu. Vedle sladkých, slaných a vysokoprocentních
delikates naleznete v naší nabídce i ručně vyráběné železné nebo
soukenné zboží. Tento koncept se osvědčil: v roce 2018 byl Obchů-
dek pro gurmány oficiálně vyznamenán jako jedno ze „100 míst požit-
ků ve Svobodném státě Bavorsko“ (100 Genussorte Bayern).
V přilehlém Waidler-občerstvení, kde je možné pořádat i různé akce,
si vychutnávají místní i hosté šálek kávy ARBERabica s moučníkem
nebo vydatnou snídani s bílou klobásou a pšeničny�m pivem. Kromě
toho provází Obchůdek pro gurmány své návštěvníky také jako cer-
tifikované turistické informační centrum na cestě do prázdninové poho-
dy v regionu ARBERLAND a jeho okolí. Dalším highlightem je půjčo-
vání elektrokol, které je pro držitele aktivCARD dokonce zdarma.

Otevírací doba: po - pá: 10.00 - 18.00 hod., so: 09.00 - 13.00 hod.

Info-Zentrum 1, 94227 Zwiesel
Tel. +49 9922 869 8810, info@regionale-schmankerl.de

www.regionale-schmankerl.de

Das „Kulinarische Schaufenster der Region” wird gefördert durch das Bayerische
Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)

©mediaatelier bauernfeind
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Bergstr.1, 94227 Zwiesel, Tel. 09922/2570, www.kirchenwirt-zwiesel.de

Bayerische Schmankerl - Schnitzelvariationen - Wild- & Pilzgerichte

Zwiesels herzhafte Ecke

Willkommen im

24 25

KKAAPP FFHHAAMMMMERERKAP FH AMM ER
Haus der

Gastlichkeit
...im Herzen der

Glasstadt Zwiesel

In unseren gemütlich eingerichteten Gasträumen verwöhnt
Sie unsere stadtbekannte, gutbürgerliche Küche mit verfeinerten
regionalen Schmankerln bis hin zu internationalen Gaumenfreuden, wie der thailändischen Küche.
Holzweberstraße 6-10, 94227 Zwiesel, Tel. 09922/8431-0, www.hotel-kapfhammer.de

Navštivte nás!
Těšíme se na Vás!

Máme pro Vás informační brožurky pro Vaši
dovolenou - programy akcí, plánek města,

informace pro turisty a cyklisty, mapy
s turistickými trasami a mnoho dalšího.

Turistické informační centrum Zwiesel
Stadtplatz 27

94227 Zwiesel
Tel. +49 9922 8405-160
Fax +49 9922 8405-27
touristinfo@zwiesel.de

Aktuální otevírací dobu naleznete
na našich internetových stránkách:

www.zwiesel.de
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 11 Muzeum skla zámeček   
  Theresienthal
 12 Frisches Glas
 13 Sklárna Theresienthal
 14 Sklářský atelier
  Christian Stadler
 15 Rytec skla Christian Schmidt
 16 Obchůdek pro gurmány
 17 Pivovar 1. Dampfbierbrauerei  
  Zwiesel
 18 Skleněná kaple
 19 Palírna Hieke
 W Muzeum lesa a
  Kulturní centrum
 U Podzemní chodby
 IIII Zkráceně zobrazené
  vzdálenosti

KARTE MIETHANER WERBUNG
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Waldmuseum
Kirchplatz 3, 94227 Zwiesel

Tel. +49 9922 503706
waldmuseum.zwiesel.de

Muzeum lesa Zwiesel
V roce 1905 otevřelo město Zwiesel poprvé své muzeum, které
zůstalo až do 80. let 20. století jediným v regionu. Od roku 2014
ukazuje muzeum své poklady na 1200 m2 v budově by�valé dívčí ško-
ly. Své návštěvníky bere na cestu historií Bavorského lesa. Les je
prezentován moderním způsobem jako životní prostor člověka a
zvířete.
Působivé dioráma pralesa s originálními prastarými stromy a pre-
parovanými zvířaty nabízí pohled do místního světa zvířat a rost-
lin. Dále vede expozice do říše hub a ekosystému luk, lesů a houštin.
V malé pochozí lesní chýši můžete na vlastní kůži zažít, jak kdysi žili
lesní pastýři. Vše v duchu nového muzejního konceptu: umožnit věci
pochopit a zažít. Rozmanité a pestré přírodopisné a národopisné
sbírky zrcadlí život lidí v lese a jejich práci v něm. V popředí stojí
místní tradiční řemeslná povolání - zpracovávání dřeva a skla.
Sklo kdysi udělalo Bavorský les světoznámým: exponáty ze sklář-
ských hutí a zwieselské Sklářské odborné školy vyprávějí o
náročném umění sklářů. Raritou je velkoprostorový model sklářské
vesnice, kterou vytvořil na konci 60. let 20. století s velkou láskou
k detailu místní řezbář. K vidění je i třetí nejstarší lékárna Bavor-
ského lesa. Jedno celé oddělení je věnováno šňupacímu tabáku.
Lákavé mimořádné vý�stavy, mezi nimi také Zwieselské dny skla,
zvou do Muzea lesa malé i velké návštěvníky.


