
 V KORUNÁCH 
STROMŮ - 
NEUSCHÖNAU 

 

 

60 km                      
od Adamova Dvora 

Naučná stezka s vyhlídkou a zvířecí výběhy 

 

Pokud vás již omrzely české luby a háje, můžete od nás 

lehce zavítat na německou stranu hor. Bavorský les ostatně 

patří mezi nejhezčí přírodní lokality v celé Evropě. Hned po 

naší Šumavě, samozřejmě. I zde jsou nicméně kopečky 

malebně zaoblené, zvěř krásně divoká a vzduchem se nese 

zpěv ptáků a šumění stromů. Akorát teda jazýčky místních 

domorodců jsou trochu jiné, pravda. Ale nebojte, vzhledem 

k výraznému podílu českých návštěvníků se zde jako 

ohrožený druh určitě cítit nebudete. 



V korunách stromů - Neuschönau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poblíž městečka Neuschönau máte možnost procházet se mezi 

korunami stromů, a to až ve výši 25 metrů nad zemí. Výlet je ideální 

zahájit zaparkování auta na některém z parkovišť přímo v 

Neuschönau, kde se nachází jedna ze vstupních věží na stezku. 

Nástup na stezku je zdarma a zpoplatnění je až výše položený úsek 

vedoucí na věž. Téměř dva metry široká dřevěná bezbariérová lávka 

je koncipována jako naučná stezka. Na některých místech jsou pro 

turisty připravené i menší „překážky“, které otestují vaší odvahu. 

Tyto instalace jsou však pouze odbočky z lávky, a pokud se na ně 

necítíte, můžete je vynechat. Na konci stezky vystoupáte pozvolna 

po 520 metrů dlouhé spirále, na 44 metrů vysokou vyhlídkovou věž, 

z níž uvidíte nejen na německou stranu Bavorského lesa, ale i na 

Luzný, jednu z nejhezčích šumavských hor. Prohlídka je možná i 

s kočárkem a zavřeno je jen za bouřky, krupobití a silného větru. 

Asi o 300 metrů dál u nástupní věže je vstup na zhruba 

12kilometrový okruh lesem. Najdete zde řadu velkých výběhů a 

voliér se zvěří a ptáky. Zcela volně se zde popásají zubři, jeleni, či 

divoká prasata a najdete zde také výběhy s vlky, rysy, či medvědy. U 

výběhů a voliér, které jsou postavené jako obrovské síťové stany 

uprostřed lesa, jsou navíc úvaziště pro psy.  
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