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Úvod
Vlastivěda česko-bavorského příhraničí je výsledkem snahy autorského kolektivu vytvořit společný regio-

nální výukový text, napomáhající osvojení vlastivědných poznatků žáky základních, a i středních odborných 
škol českých a bavorských regionů, které se rozkládají po obou stranách státní hranice. Předložené dílo 
popisuje krajinu, společnost a jednotlivé příhraniční regiony přibližně v šíři 20 km pásma při česko-bavor-
ské hranici. Snahou autorského kolektivu je přiblížit mládeži vlastivědné poznání tohoto česko-bavorského 
regionu, ve kterém budou žít jako přátelé – sousedé v občanské demokratické společnosti.

Plzeňský kraj sousedí třemi územními jednotkami Tachov, Domažlice a Klatovy se spolkovou zemí Bavorsko. 
Na bavorské straně se rozkládají okresy Tirschenreuth, Neustadt a.d. Walnaab, Schwandorf, Cham z vládního 
obvodu (Regierungsbezirk) Oberpfalz a okresy Regen a Freyung – Grafenau z vládního obvodu Niederbayern. 

Národní park a Chráněná krajinná oblast Šumava zde tvoří spolu s Národním parkem Bavorský les jednot-
ný a ve střední Evropě jedinečný přírodní celek, který UNESCO vyhlásilo v roce 1990 biosférickou rezervací. 

Krajina zahrnující Šumavu, Bavorský les, Český les a Hornofalcký les je ve Vlastivědě česko-bavorského 
pohraničí pojata jako jedna oblast. Tímto přístupem ke zpracování doplňkového regionálního textu usiluje-
me o větší informovanost mládeže o společných krásách a hodnotách zdejší přírody, o společném prožití 
historie poznáním kulturních památek v historických souvislostech a o současnosti regionu. 

Česko-bavorské příhraničí je již více než tisíc let prostorem, kde se stýkají dvě jazykové skupiny – slo-
vanská a germánská. Hory a neproniknutelné lesy zde tvořily odjakživa přirozenou zemskou hranici, jednu 
z nejstabilnějších v Evropě. Po staletí žili Češi a Němci v tomto regionu v poměrně dobrých sousedských 
vztazích, což platilo i o zdejším německy mluvícím obyvatelstvu, které v několika vlnách kolonizovalo české 
pohraničí od středověku.

Teprve události spojené s nástupem nacismu, 2. světová válka a poválečný vývoj v Československu, od-
sun Němců z českého pohraničí a nástup komunistické totality vedly k uzavřené česko-bavorské hranici. 
Po rozpadu východního bloku došlo na podzim 1989 k jejímu znovuotevření, což umožnilo opětovné nasto-
lení sousedských přátelských vztahů Čechů a Němců, k čemuž chce tento učební text napomoci alespoň 
skrovným dílem. 

Tomáš Jílek
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Einleitung
Die Heimatkunde der Bayerisch-Tschechischen Grenzregion ist ein Ergebnis der Bestrebung des Au-

torenkollektivs, einen gemeinsamen regionalen Unterrichtstext zu erstellen, welcher dazu beitragen soll, 
Schülern von Grund-, Haupt- und Mittelschulen in Bayern und der Tschechischen Republik zu beiden Sei-
ten der Grenze heimatkundliche Erkenntnisse zu vermitteln. Das vorliegende Werk beschreibt die Natur, 
Gesellschaft sowie einzelne Grenzregionen in einer etwa 20 km breiten Zone entlang der Bayerisch-Tsche-
chischen Grenze. Die Intention des Autorenkollektivs ist es, der Jugend diese Region näher zu bringen, in 
der sie als Freunde leben – als Nachbarn in einer bürgerlichen demokratischen Gesellschaft.

Die Region Pilsen grenzt mit den drei Kreisen Tachov/Tachau, Domažlice/Taus und Klatovy/Klattau an 
das Bundesland Bayern. Auf der bayerischen Seite erstrecken sich die Landkreise Tirschenreuth, Neu-
stadt a. d. Waldnaab, Schwandorf, Cham im Regierungsbezirk Oberpfalz und die Landreise Regen und 
Freyung-Grafenau im Regierungsbezirk Niederbayern entlang der Grenze.

Der Naturpark und das Naturschutzgebiet Böhmerwald bilden dabei zusammen mit dem Nationalpark 
Bayerischer Wald eine geschlossene und in Mitteleuropa einzigartige Natureinheit, die von der UNESCO 
1990 zum Biosphärenreservat ernannt wurde und die größte zusammenhängende geschützte Waldfläche 
Zentraleuropas ist.

Die den Böhmerwald, den Bayerischen Wald, den Böhmischen Wald und den Oberpfälzer Wald um-
fassende Landschaft wird in der vorliegenden Heimatkunde als ein einziges Gebiet aufgefasst. Durch die-
sen Ansatz zielen wir darauf ab, die Jugend über die gemeinsamen Schönheiten und Werte der hiesigen 
Natur, über das gemeinsame Erleben der Geschichte mittels Kulturdenkmälern in historischen Zusam-
menhängen sowie über die Gegenwart der Region zu informieren.

Die Bayerisch-Tschechische Grenzregion ist seit über tausend Jahren ein Gebiet, in dem zwei Sprach-
gruppen aufeinanderstoßen – die slawische und die germanische. Berge und undurchdringbare Wälder 
bildeten hier seit jeher eine natürliche Landesgrenze, die zu den stabilsten und ältesten in Europa zählt. 
Jahrhundertelang lebten Deutsche und Tschechen in dieser Region in relativ guten nachbarschaftlichen 
Beziehungen, was auch auf die hiesige deutschsprachige Bevölkerung zutraf, die in mehreren Wellen seit 
dem Mittelalter das tschechische Grenzgebiet besiedelte.

Erst die Ereignisse in Zusammenhang mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus, dem Zweiten Welt-
krieg und mit der Nachkriegsentwicklung in der Tschechoslowakei, der Aussiedlung der Deutschen aus 
dem tschechischen Grenzgebiet und schließlich die Einbindung der Tschechoslowakei in den kommu-
nistischen Ostblock führten ab 1948 zu einer abgeriegelten Bayerisch-Tschechischen Grenze. Nach dem 
Zerfall des Ostblocks kam es im Herbst 1989 zu ihrer erneuten Öffnung, was eine Wiederbelebung der na-
chbarschaftlich freundlichen Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen ermöglicht. Hierzu möch-
te auch dieser Unterrichtstext einen Beitrag leisten.

Tomáš Jílek
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1.1 Geologická stavba
Přírodní hranici mezi Čechami a Bavorskem tvoří z větší části přirozená horská hradba, která má severo-

západně-jihovýchodní směr. Od severozápadu jsou to Smrčiny, Český les a Šumava, na bavorské stra-
ně pak Fichtelgebirge, Hornofalcký les a Bavorský les. Tato hranice je z geologického pohledu velmi 
stará a obsahuje horniny, které mají svůj původ v předprvohorním stáří (více než 600 mil. let). Geologický 
vývoj česko-bavorského příhraničí je podobný, protože ho tvoří Český masiv. Český masiv je geologickou 
jednotkou, kterou tvoří zbytky rozsáhlého pásemného variského (hercynského) horstva. Variské vrásně-
ní proběhlo před 380 – 300 mil. lety. Podle teorie pohybu litosférických desek se v této době srazily části 
Gondwany, pohybující se z jihu, a Laurussie pohybující se ze severu. Během této srážky byly přeměněny 
(metamorfovány = přeměna hornin účinkem teploty, tlaku a chemicky aktivních kapalin) horniny ze staršího 
vrásnění z konce starohor a počátku prvohor – asi 590 až 530 mil. let) a usazeniny (sedimenty) z mořské-
ho dna, které obě části od sebe oddělovalo. Podsouváním okrajů litosférických desek a následných srá-
žek (kolizí), docházelo k přemisťování hornin na velké vzdálenosti a také do velkých hloubek (přes 20 km). 
Zde se horniny vlivem vysokých teplot a velkých tlaků metamorfovaly nebo přetavily. Je potřeba si 
uvědomit, že rychlost vrásnění byla velmi pomalá (řádově milimetry až centimetry za rok), ale trvala velmi 
dlouhou dobu (přibližně 80 mil. let). 

Vyvrásněná horská pásma – vrásy, byla při svém zdvihu narušována zlomy, podél kterých se povrch 
lámal na jednotlivé kry, a následně pozvolna snižována účinky eroze (hornina je vlivem působení teplot, 
vody, větru a přitažlivosti obrušována, rozpouští se, zvětrává a je přemísťována). 

Významnou částí Českého masivu na česko-bavorském pohraničí je tzv. moldanubikum. Jedná se o již-
ní část Českého masivu, tvořící právě příhraniční oblast česko-bavorskou. Moldanubikum je tvořeno silně 
přeměněnými horninami prostoupenými plutonickými horninami (vyvřelé horniny, které utuhly pod povr-
chem – zpravidla žuly), jež doprovázely variské vrásnění. Protože tyto výlevy vznikly až v závěru vrásnění, 
nebyly přeměněny. 

V moldanubiku rozeznáváme dvě části, které se od sebe geologicky odlišují. Jde o jednotku spodní, 
také nazývanou jednotvárnou, a jednotku svrchní, nazývanou pestrá. Jednotka jednodnotvárná je tvořena 
hlavně pararulami (pararula je označení pro přeměněný sediment, tj. usazená hornina), které vznikly pře-
měnou hlubokomořských sedimentů. Pestrou jednotku tvoří také pararuly, které pocházejí z přeměny usa-
zenin mělkých moří a navíc obsahují četné vložky krystalických vápenců, amfibolitů, kvarcitů a grafitických 
hornin. Pestrá jednotka vytváří tři souvislé pruhy, které se označují jako západní, střední a východní pruh. 
Západní pruh se táhne od Oberpflanzer Wald v Bavorsku a sleduje jihovýchodní okraj středočeského plu-
tonu od Klatov přes Sušici, Strakonice, Tábor k Votici. Ostatní pruhy leží mimo popisované území. Během 
druhohor (250 – 65 mil. let) se vyzdvižené pohraniční horstvo pozvolna snižuje a zarovnává. 

Koncem druhohor se jižně a východně od našeho sníženého a zarovnaného pohoří začínají odehrávat 
mohutné horotvorné procesy alpínského vrásnění. Alpínské vrásnění vzniká v důsledku střetu africké lito-

KrajIna

Kapitola 1
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Landschaft

Kapitel 1

Hornofalcký les / Oberpfälzer Wald

1.1 Geologischer Bau
 
Die natürliche Grenze zwischen Bayern und Tschechien wird größtenteils durch einen natürlichen Gebirgs-
wall mit nordwestlich-südöstlicher Ausrichtung gebildet. Von Nordwesten her sind es das Fichtelgebirge, 
der Böhmische Wald und der Böhmerwald, auf der bayerischen Seite sodann das Fichtelgebirge, der 
Oberpfälzer Wald und der Bayerische Wald. Diese Grenze ist aus geologischer Sicht sehr alt und umfasst 
Gesteine, die ihre Ursprünge in der Zeit vor dem Paläozoikum haben (älter als 600 Mio. Jahre). Die geologi-
sche Entwicklung der bayerisch-tschechischen Grenzregion ist ähnlich, da sie von der Böhmischen Masse 
gebildet wird. Die Böhmische Masse ist eine geologische Einheit, die durch die Reste eines ausgedehn-
ten variszischen Rumpfgebirgsmassivs gebildet wird. Die variszische Orogenese verlief vor etwa 380 
bis 300 Mio. Jahren. Laut einer Theorie über die Bewegung von Lithosphärenplatten trafen zu dieser Zeit 
Teile des südlichen Großkontinents Gondwana, sich aus Richtung Süden bewegend, und der Kontinent 
Laurussia, von Norden kommend, aufeinander. Während dieses Zusammenstoßes wurde das Gestein aus 
älteren Gebirgsbildungen vom Ende des Proterozoikums und Anfang des Paläozoikums, sowie Ablagerun-
gen (Sedimente) am Meeresgrund, die beide Teile voneinander trennten, umgewandelt (metamorphosiert = 
Umwandlung von Gestein durch Einwirkung von Temperaturen, Druck und chemisch aktiven Flüssigkeiten). 
Durch Randverschiebungen der Lithosphärenplatten und durch die darauffolgenden Zusammenstöße (Kol-
lisionen) kam es zu Verlagerungen von Gestein über große Entfernungen und in große Tiefen (über 20 km). 
Hier hat sich das Gestein dank hoher Temperaturen und hohem Druck metamorphosiert oder umge-
schmolzen. Man muss sich vor Augen halten, dass 
die Gebirgsbildung sehr langsam verlief (wenige 
Millimeter bis Zentimeter pro Jahr), dafür aber eine 
sehr lange Zeit andauerte (ungefähr 80 Mio. Jahre).
Die gebildeten Bergketten entwickelten bei ihrer An-
hebung Bruchstellen, entlang derer die Oberfläche 
in einzelne Platten zerteilt wurde, wodurch die Aus-
wirkungen der Erosion nach und nach gemindert 
wurden (das Gestein wird unter Einfluss von Tempe-
ratur, Wasser, Wind und Erdanziehung abgeschlif-
fen, geschmolzen, verwittert und versetzt).
Ein bedeutender Teil der Böhmischen Masse im bay-
erisch-tschechischen Grenzraum ist das sog. Mold-
anubikum (so benannt nach den Flüssen Donau 
und Moldau). Es handelt sich um den südlichen Teil 
der Böhmischen Masse, der die bayerisch-tsche-
chische Grenzregion bildet. Das Moldanubikum be-
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sférické desky, která se pohybuje od jihu a jihový-
chodu a evropské desky. Sedimenty z druhohorní-
ho moře, které se nacházelo mezi těmito deskami, 
jsou vrásněny a nasunuty na okraj Českého masi-
vu (například Severní vápencové Alpy byly nasunu-
ty až o 100-120 km severně). Český masiv se pů-
sobením velkého tlaku postupně stává vyklenutým 
územím, které vlivem pnutí a zlomů puká a láme se 
na jednotlivé kry. Ty se vůči sobě pohybují. Mohou 
se vyzdvihnout, posunout, uklonit či poklesnout. 
Všechny tyto možnosti lze nalézt v oblasti česko-
-bavorského příhraničí. Hraniční hřbet je vyzdvi-

žen, na zlomech či poklesech se postupně vyvíjejí říční údolí. Tento proces pozvolna slábne a trvá dosud. 
Zajímavým geologickým útvarem, mající vztah k alpínskému vrásnění, je jedna z nejmladších sopek ve 

střední Evropě – Železná Hůrka 591 m, nalézající se na úpatí vrchu Dyleně 
940 m, která leží severně od našeho zájmového území a která byla aktivní 
ještě před přibližně 500 tisíci lety. 

Poslední geologické změny na našem popisovaném území nastávají ve 
čtvrtohorách (1,8 mil. let až současnost). Čtvrtohory (kvartér) se dělí na star-
ší a chladnější pleistocén a mladší teplejší holocén. V pleistocénu bylo po-
hraniční pohoří několikrát zaledněno. Střídání klimatických změn způsobilo, 
že změny klimatu ovlivnily usazování zvětralin, ledovce vyhloubily kary dneš-
ních šumavských jezer a výrazně měnily ekosystémy živé přírody (opako-
vané posuny rostlin a živočichů severo - jižním směrem nebo se stoupající 
nadmořskou výškou). 

Ve sledovaném území se nachází hlubinný vrt KTB (Kontinentale Tiefbohr-
programm der Bundesrepublik Deutschland) – nedaleko Windischeschen-
bachu. Jde o druhý nejhlubší vrt na světě. S vrtáním se započalo v roce 
1990 a vrt byl ukončen v říjnu 1994 v důsledku technických a geofyzikál-
ních podmínek, které neumožňovaly pokračovat ve vrtání. Vrt dosáhl hloub-
ky 9 101 m. Vybrané místo se nachází v okrajové části Českého masivu, 
na přechodu dvou geologických jednotek – moldanubika a saxonthuriniga.

1.2 Nerostné suroviny Autor: Jiří Suda

V popisované oblasti rýžovali zlato v potocích a říčkách v povodí Otavy již Keltové. Železná ruda se 
zde těžila a využívala od středověku například mezi městečky Železná Ruda a Bayerische Eisenstein. Prá-
vě tato surovina byla jedním z důvodů kolonizace pohraničních hor. Asi nejvýznamnější surovinou, která se 
těžila po obou stranách hranic, byla uranová ruda. Bohatá ložiska uranových rud se vyskytovala v okolí 
Mähringu, Dyleně a Zadního Chodova. Na bavorské straně byla těžba ukončena v 80. letech minulého sto-
letí, na české straně v roce 1991. Dosažená hloubka těžební jámy byla 1258 m. Ve 30 – 40. letech se těžil 
křemen v oblasti českého křemenného valu na Domažlicku a Tachovsku a v oblasti Velkého křemenného 
valu (Grosser Pfahl) v Bavorsku. Další lokality těžby byly v okolí Javorné, Zdíkova a Hartmanic.

Otázky a úkoly:
1. Jaké nerosty se vyskytují v okolí tvého bydliště?
2. Vyskytují se v okolí tvé školy místa, kde v minulosti probíhala těžba?
3. Jaké kovy zejména v minulosti lákaly kolonisty do hor? Proč tomu tak bylo? 

Bavorský les s Velkým Javorem / Der Bayerische Wald mit dem 
Großen Arber

Hlubinný vrt u Windischeschenbachu 
/ Kontinentale Tiefbohrung bei Win-
discheschenbach
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steht aus stark umgewandeltem Gestein, durchsetzt mit Intrusivgestein (magmatische Gesteine, die unter der 
Erdoberfläche erstarrt sind – in aller Regel Granitgestein), die die variszische Orogenese begleitet haben. Da 
diese Effusionen erst gegen Ende der Gesteinsbildung geschahen, wurden sie nicht umgewandelt.
Beim Moldanubikum unterscheiden wir zwei Teile, die geologisch voneinander abweichen. Es handelt sich 
um die Untere Gruppe, auch monotone Gruppe genannt, sowie die Obere Gruppe, auch Bunte Gruppe 
genannt. Die Monotone Gruppe wird hauptsächlich von Paragneisen (eine Bezeichnung für umgewandel-
tes Sediment, d. h. abgesetztes Gestein) gebildet, die durch die Umwandlung von Ablagerungen tief im 
Meer entstanden. Die Bunte Gruppe wird auch von Paragneisen gebildet, die aber aus der Umwandlung 
von Ablagerungen in seichten Meeren entstanden und zudem zahlreiche Einlagerungen von kristallischen 
Kalksteinen, Amphiboliten, Quarzsteinen und Graphitgesteinen aufweisen. Die Bunte Gruppe bildet drei zu-
sammenhängende Streifen, die als Westlicher Streifen, Mittlerer Streifen und Östlicher Streifen bezeichnet 
werden. Der Westliche Streifen zieht sich entlang des Oberpfälzer Walds in Bayern und folgt dem südöst-
lichen Rand des Mittelböhmischen Plutons von Klattau über Sušice, Strakonice, Tábor bis nach Votice. Die 
beiden anderen Streifen liegen außerhalb des hier beschriebenen Gebiets. Während des Mesozoikums (250 
– 65 Mio. Jahre) hat sich das hervorgehobene Gebirgssystem allmählich gesenkt und geebnet.
Am Ende des Mesozoikums begannen sich südlich und östlich von diesem gesenkten und geebneten Gebir-
ge gewaltige gebirgsbildende Prozesse der Alpidischen Orogenese abzuspielen. Die Alpidische Orogenese 
entstand in Folge des Zusammenstoßes der Afrikanischen Lithosphärenplatte, die sich von Süden und Süd-
osten bewegte, mit der Eurasischen Platte. Die Sedimente aus dem Meer im Mesozoikum, das sich zwischen 
diesen beiden Platten befand, wurden gefaltet und an den Rand der Böhmischen Masse geschoben (die Nörd-
lichen Alpen aus Kalkstein wurden z. B. Um 100-120 km nördlicher aufgeschoben). Die Böhmische Masse wur-
de durch den großen Druck nach und nach zu einem gewölbten Gebiet, das unter Einfluss der Spannung und 
Brüchen schließlich platzte und in einzelne Erdschollen zerbrach. Diese bewegten sich aufeinander zu. Sie kön-
nen sich bei diesen Prozessen anheben, verrücken, verbeugen oder herabsinken. All diese Möglichkeiten kön-
nen in der bayerisch-tschechischen Grenzregion gefunden werden. Der Grenzrücken ist angehoben, an den 
Brücken oder Absenkungen haben sich mit der Zeit Flusstäler gebildet. Dieser Prozess wird immer schwächer 
und dauert bis heute an. Eine interessante geologische Formation, die zur Alpidischen Orogenese eine Verbin-
dung hat, ist einer der jüngsten Vulkane in Mitteleuropa – der Eisenbühl mit einer Höhe von 591m am Fuße des 
Tillenbergs / Dyleň mit 940m. Der Vulkan war noch vor ungefähr 500 Tausend Jahren aktiv.
Die letzten geologischen Veränderungen auf dem von uns beschriebenen Gebiet spielten sich während 
des Quartärs (1,8 Mio. Jahre bis zur Gegenwart) ab. Das Quartär unterteilt man in das ältere und käl-
tere Pleistozän und in das jüngere und wärmere 
Holozän. Im Pleistozän war das Grenzgebirge ei-
nige Male vereist. Der ständige Wandel der klima-
tischen Bedingungen führte dazu, dass diese Än-
derungen das Ablagern von Verwitterungsdecken 
beeinflussten, die Gletscher die Kare der heutigen 
Böhmerwälder Seen aushöhlten und dass sich die 
Ökosysteme der lebendigen Natur deutlich verän-
derten (wiederholte Verschiebungen von Pflanzen 
und Lebewesen in nord-südlicher Richtung oder 
adäquat zum sich anhebenden Meeresspiegel).
Im beobachteten Gebiet befindet sich die Tiefboh-
rung KTB (Kontinentales Tiefbohrprogramm der 
Bundesrepublik Deutschland) – unweit von Win-
discheschenbach. Es ist die zweittiefste Bohrung 
der Welt. 1987 begonnen, wurde die Bohrung im 
Oktober 1994 aufgrund technischer und geophysikalischer Bedingungen beendet, die eine Fortsetzung 
nicht ermöglichten. Die Bohrung erreichte eine Tiefe von 9101 m. Der ausgesuchte Standort befindet sich 
am Randgebiet der Böhmischen Masse, am Übergang zweier geologischer Gruppen – Moldanubikum 
und Saxothuringikum.

Staré metamorfované horniny Českého masivu, vystupující na povrch Kre-
uzfelsenu / Die alten durch Metamorphose entstandenen Gesteine des 
Böhmischen Massivs, die bei Kreuzfelsen auf die Oberfläche hervortreten
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1.3 Povrch (reliéf) Autor: Jiří Suda

Na tvářnosti současného povrchu se podílelo ně-
kolik vlivů. Jednak to byla vrásnění v prvohorách 
a třetihorách, dále dlouhé období geologické-
ho klidu ve druhohorách a ledovcová modelace 
ve čtvrtohorách. Jestliže při vrásnění v prvohorách 
(hercynské vrásnění) se reliéf měnil především výš-
kově, v době geologického klidu se snižoval a za-
rovnával, aby při dalším vrásnění ve třetihorách (al-
pínské vrásnění) se opět vyzdvihl. Z tohoto období 
máme na Šumavě zachované zbytky zarovnaného 
povrchu, kterým se v Čechách říká pláně. Dosahují 

výšek okolo 1000 až 1100 m a nejdeme je například v okolí Prášil nebo Modravy a Kvildy. Odborně se plá-
ním říká holorovina, protože uložené usazeniny z povrchu byly při jejich zdvihu odneseny. Na těchto mírně 

zvlněných plochách se vyskytují četná rašeliniště 
(vrchoviště) a pramení zde mnohé říčky, např. Kře-
melná, Modravský potok apod. Říční údolí v těchto 
polohách jsou mělká, otevřená a mají poměrně malý 
spád. Nejvyšší vrcholy Šumavy jsou soustředěny 
podél státní hranice a dosahují výšek přes 1300 m. 
Nejvyšší horou Šumavy je Velký Javor, který leží na 
bavorské straně a ční do výšky 1456 m. Na bavor-
ské straně je i druhá nejvyšší hora Roklan (Rachel 
1453 m). Na Velkém Javoru a ostatních vrcholech 
se ve vrcholové části téměř pravidelně vyskytují po-
zůstatky po zalednění a chladném období, kdy zde 
mráz trhal horninu a vznikaly mrazové sruby, na je-
jichž úpatí se hromadily zbytky ostrohranných ka-
menů. Na mnoha svazích se nahromadily zvětralé 
balvany. Dnes je známe jako kamenná moře (např. 

Jezerní hora, Velký a Malý Javor, Plechý apod.). Po několika dobách za-
lednění se zde nacházejí také karová jezera (kar je prohlubeň, kterou vytvořil 
splaz ledovce na úpatí hory) a zbytky materiálu, jenž byl splazem posouván 
(odborně se tyto částečně opracované kameny a hlína nazývají moréna). Mo-
rény lze dobře spatřit u všech šumavských jezerer. Další zajímavostí jsou obří 
hrnce, které vznikly v řečištích šumavských řek. Nejlépe vyvinuté a největší 
nalezneme v řečišti Vydry mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou. Dále se vyskytují 
v řečišti Křemelné. Vydra a Křemelná názorně ukazují, jak geologické podloží 
ovlivňuje tvar řečiště. Vydra protéká územím budovaným žulou. Její řečiště je 
vyplněno vodou opracovanými a zaoblenými žulovými bloky a balvany. Řečiště 
Křemelné protéká oblastí, kterou tvoří přeměněné horniny (ruly). Řečiště Kře-
melné je tvořeno řadou prahů či stupňů vytvářejících malé kaskády. 

Šumava, s nejvyšší horou sledovaného území – Velkou Mokrůvkou 
1370 m, která leží 7 km jižně od Modravy, se na severovýchodě od Nýr-
ska výrazně snižuje a hlavní hřeben přechází do úzkého údolí nesoucího ná-
zev Všerubský průsmyk (508 m.) Všerubský průsmyk pokračuje do Bavor-
ska Chamsko-furthskou sníženinou (Cham-Further-Senke). Tato sníženina 
vznikla na místě geologické poruchy. Všerubský průsmyk odděluje Šumavu 
od Českého lesa. Český les a Hornofalcký les jsou nižší než Šumava a nej-
vyšší vrchol Čerchov dosahuje výšky pouze 1042 m. Na bavorské straně 

Erozí zarovnaný povrch Kvildských plání / Die durch Erosion glatt ge-
machte Flächen von Kvilda (Aussergefild)

Štola dříve sloužila dolování křemene pro sklářské účely - Javorná /
Der zum Quarz- Abbau für die Glasproduktion bestimmte Stollen – 
Javorná (Seewiesen)

Kreuzfelsen (938 m) v horském 
masivu Gibacht / Gibacht Berg mit 
dem Kreuzfelsen (938 m) 
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1.2 Bodenschätze Autor: Jiří Suda

In der beschriebenen Region haben bereits die Kelten in Bächen und Zuflüssen der Flusses Otava Gold 
gewaschen. Ab dem Mittelalter wurde hier Eisenstein gefördert und verarbeitet, z. B. zwischen den Städ-
ten Bayerisch Eisenstein und Böhmisch Eisenstein / Železná Ruda. Gerade dieser Rohstoff war einer der 
Gründe für die Besiedelung des Grenzgebirges. Der wohl bedeutendste Rohstoff, der auf beiden Seiten 
der Grenze gefördert wurde, war Uranerz. Reiche Lagerstätten von Uranerz gab es bei Mähring, Tillenberg 
und bei Hinterkotten / Zadní Chodov. Auf bayerischer Seite wurde die Förderung in den 1980er Jahren ein-
gestellt, auf tschechischer Seite 1991. Die erreichte Tiefe der Fördergrube betrug 1258 m. In den 1930er 
bis 40er Jahren wurde Quarz im Gebiet des tschechischen Quarzganges im Kreis Taus und Tachau sowie 
im Gebiet des sogenannten Pfahls in Bayern gefördert, der sich von Nabburg über Passau bis nach Linz 
erstreckt. Weitere Förderorte waren in der Nähe von Javorná, Zdíkov und Hartmanice.

Fragen und Aufgaben:
Welche Mineralien gibt es in der Nähe deines Wohnortes?
Gibt es in der Nähe deiner Schule Orte, wo früher gefördert wurde?
Welche Metalle haben in der Vergangenheit Siedler in die Berge gelockt? Warum?

1.3 Oberfläche (Relief) Autor: Jiří Suda

An der Gestalt der heutigen Oberfläche waren einige Einflüsse beteiligt. Zum einen die Orogenese im Pa-
läozoikum und im Tertiär, weiter die lange Epoche des geologischen Stillstands im Mesozoikum sowie 
die Landschaftsformung durch Gletscher im Quartär. Im Paläozoikum veränderte sich das Relief bei der 
Variszischen Orogenese hauptsächlich in der Höhe, senkte und ebnete sich während des geologischen 
Stillstands wieder, um sich im Tertiär bei der Alpidischen Orogenese wieder zu erheben. Aus dieser Zeit gibt 
es im Böhmerwald Reste einer geebneten Oberfläche, die Hochebenen genannt werden. Sie erreichen 
eine Höhe von 1000 bis 1100 m und wir finden sie z. B. bei Prášily, Modrava oder Kvilda. Eine Hochebene 
heißt in der Fachsprache Etchplain bzw. Rumpffläche, da bei deren Anhebung die Ablagerungen von der 
Oberfläche weggetragen wurden. An diesen mäßig gewellten Flächen kommen viele Torfbecken (Hoch-
moore) vor und es sprudeln viele kleine Flüsse, z. B. der Kieslingbach/Křemelná, der Maderbach/Modravs-
ký potok usw. Die Flusstäler sind in diesen Lagen recht 
seicht, offen und haben ein verhältnismäßig niedriges Ge-
fälle. Die höchsten Gipfel des Böhmerwaldes erstrecken 
sich entlang der Staatsgrenze und erreichen Höhen über 
1300m. Der höchste Berg des Bayerischen Walds ist der 
Große Arber mit einer Höhe von 1456 m, am der bayeri-
schen Seite ist auch der zweithöste Berg Rachel 1453 m. 
Auf dem Großen Arber und auch auf anderen Gipfeln gibt 
es in Gipfellagen noch Überreste von Vereisungen und 
kalten Zeiträumen, als hier der Frost Gesteinsblöcke ab-
riss und Klüfte durch Eisverwitterung entstanden, an de-
ren Gebirgsfuß sich scharfkantige Steine ablagerten. An 
vielen Bergabhängen sammelten sich verwitterte Fels-
blöcke. Heute sind diese als Felsenmeere bekannt (z. B. 
Seeberg, Großer und Kleiner Arber, Lusen, Plöcken-
stein u. a.). Nach einigen Zeitspannen der Vereisung be-
finden sich hier auch Karseen (Kar ist eine Eintiefung, die ein Gletscher an Bergabhängen ausschürfte) 
und Reste von Materialien, die von der Eiszunge des Gletschers vorgeschoben wurden (in der Fachsprache 
heißt diese Mischung aus Naturwerkstein und Lehm Moräne). Moränen können gut an allen Böhmerwäl-
der Seen gesehen werden. Eine weitere Sehenswürdigkeit sind die sog. Gletschertöpfe, die in Flussbet-
ten der Böhmerwälder Flüsse entstanden. Die am besten ausgeprägten und größten Gletschertöpfe 

Balvanitý tok říčky Vydry / Das von Steinen gefüllte Flussbett 
der Widra
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z plochých hřbetů vystupuje masiv Gibacht u Waldmünchenu (938 m) a hora Tillenberg u Neualbereuthu 
(939 m). Český les se dělí na nejsevernější Dyleňský les, Přimdský les, Kateřinskou kotlinu a nejvyšší část 
Čerchovský les. Český les je v okolí Přimdy výrazně oddělen až 350 m vysokým svahem Tachovské brázdy. 
Hornofalcký les se dělí na Přední Hornofalcký les a hraniční Zadní Hornofalcký les, Všerubskou vrchovinu 
a Řezenskou brázdu. Český les se do českého vnitrozemí svažuje strměji, zatímco Hornofalcký les do ba-
vorského vnitrozemí spadá pozvolněji. V okolí Rozvadova prochází dálnice D5 Kateřinskou kotlinou.

Otázky a úkoly:
1. Na mapě vyhledej hory a nížiny, které jsou popisovány v textu.
2. Vyhledej nejvyšší vrcholy pohraničních hor.
3. Vysvětli, proč trasa dálnice byla umístěna do Kateřinské kotliny.

1.4 Vodstvo (hydrologie) Autor: Jiří Suda

Horská hranice česko-bavorského příhraničí se 
velmi často nazývá střecha Evropy. Přestože zde 
nadmořské výšky pohraničních hor nedosahují 
ani 1500 m, probíhá tudy hlavní evropské rozvodí 
mezi povodím Dunajem a povodím Labe, které od-
děluje úmoří Černého moře a Severního moře. Vo-
dopisnou zvláštností je obec Závist v Českém lese, 
kde stojí na rozvodnici dům, jehož hřeben střechy 
odvádí vodu do okapů – na jedné straně voda ze 
střechy odtéká do povodí Dunaje, na druhé straně 
do povodí Labe. Evropské rozvodí se z velké čás-
ti shoduje se státní hranicí. Výjimkou je povodí Ka-
teřinského potoka (Pfreimd) a Hraničního potoka 
(Röhlingbach) na Tachovsku, Nemanického potoka 

(Schwarzach) a Kouby (Cham) na Domažlicku a Řezné (Gr. Regen) na Klatovsku. Výše uvedené potoky od-
tékají do povodí Dunaje do Bavorska. Vzhledem k málo mocnému zvětralinovému plášti se dešťové srážky 
nemohou vsáknout hluboko a vytvářejí mělké a nevýznamné zásoby podzemní vody. 

Jiná situace je však v oblasti rašelinišť, která mají naopak velkou schopnost zadržet vodní srážky. Odto-
kové poměry jsou proto odlišné a pohybují se v průměru v rozmezí 6 – 16 litrů za vteřinu na kilometr čtve-
reční. Nejvyšší průtok mají pohraniční řeky v době jarního tání, případně v době přívalových či dlouhotrva-
jících dešťů.

Významným zdrojem vody v česko-bavorském pohraničí jsou sněhové srážky, které se zde nahroma-
dí během zimního období. Pro hrubou představu je možné uvést, že asi 1 cm sněhové pokrývky odpovídá 

1 až 6 mm srážek (čerstvý sníh méně, ulehlý sníh nebo firn 
více). Průměrná výška sněhové pokrývky se pohybuje mezi 
60-100 cm, v nejvyšších polohách dosahuje až k 150 cm. 

Známými vodními plochami v popisovaném území jsou 
ledovcová jezera. V příhraničním území bylo popsáno 
12 ledovcových karů. V osmi z nich jsou ledovcová jeze-
ra. Pět ledovcových jezer najdeme na české straně a tři 
na bavorské straně. Na české straně jsou to jezera Čer-
tovo, Černé, Prášilské, Laka a Plešné, na bavorské straně 
Roklanské, Velké Javorské a Malé Javorské. Jezera jsou 
pozůstatkem ledovcových splazů z ledových dob, které si 
zde vyhloubily kary a po jejich ústupu (roztátí) byly kary vy-
plněny rozpuštěnou ledovcovou vodou. V předpolí karů 

Velké Javorské jezero / Grosse Arbersee

Střecha domu v obci Závist, tvoří evropské rozvodí / Der 
die europäische Wasserscheide bildende Dachfirst des 
Hauses in der Gemeinde Závist / Neid
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Nemanický potok u Poběžovic / Der Bach von Nemanice 
(Nemanitz) bei Poběžovice (Ronsperg)

Českoleské rašeliništní jezírko / Böhmerwälder kleiner  
Torfmoorsee

findet man im Flussbett des Flusses Vydra zwischen Anti-
glhof / Dolní Antýgl und Vinzenzsäge / Čeňkova pila. Auch 
im Flussbett des Kieslingbaches gibt es derartige Gletscher-
töpfe. Die Vydra und der Kieslingbach zeigen anschaulich, 
wie geologische Bodenschichten die Form des Flussbettes 
beeinflussen. Die Vydra fließt durch ein Gebiet, das aus Gra-
nit besteht. Das Flussbett ist mit Granitblöcken und Steinen 
gefüllt, das vom Wasser bearbeitet wurde. Das Flussbett des 
Kieslingbaches fließt dagegen durch ein Gebiet aus umge-
wandeltem Gestein (Gneis). Das Flussbett des Kieslingba-
ches wird von einer Reihe von Stromschnellen gestaltet, die kleine Kaskaden bilden.
Das obere Stromgebiet des Flusses Otava stand von Anbeginn unseres Zeitalters im Fokus der Goldsu-
cher. Unsere Vorfahren haben hier Gold durch das sog. Goldwaschen gewonnen. Sie nutzten die Tatsa-
che, dass Gold ein sehr schweres Metall ist, und trennten mithilfe von Wasser und einem hölzernen Trog 
Gold von Sand und Steinen. Beim Goldwaschen wurde Wasser durch den Trog geführt, das leicht strömte, 
und nach und nach wurden Sedimente vom Flussbett oder der Umgebung hinzugefügt. Das gewaschene 
Material häufte sich in Form von kleinen Hügeln an, die Seifen genannt werden.
Der Böhmerwald mit dem höchsten Berg des von uns betrachteten Gebietes – dem Moorberg / Velká 
Mokrůvka mit einer Höhe von 1370 m, der 7 km südlich der Ortschaft Modrava (Mader) liegt, wird im Nord-
osten, ungefähr ab der Stadt Nýrsko, flacher; dort geht der Hauptgebirgskamm in ein schmales Tal über, 
das den Namen Neumarker Pass (508 m) trägt. Der Neumarker Pass / setzt sich in Bayern mit der Cham-
Further-Senke fort. Diese Senke entstand auf der Steller einer geologischen Störung. Der Neumarker Pass 
und die Cham-Further-Senke trennen den Böhmerwald vom Böhmischen Wald bzw. den Bayerischen 
Wald vom Oberpfälzer Wald
. Der Böhmische Wald und der Oberpfälzer Wald sind nied-
riger als der Böhmerwald, der höchste Gipfel, der Schwarz-
kopf / Čerchov erreicht lediglich eine Höhe von 1042 m. 
An der bayerischen Seite ragt von den flachen Kämmen im 
Massiv Gibacht - Kreuzfelsen (938 m) bei Furth und Til-
lenberg (939 m) bei Neualbenreuth hervor. Der Nördlliche 
Böhmerwald wird in den am nördllichsten liegenden Tillen-
berg Wald, den der Pfraumberg Wald, den Katharina – Be-
chen und den höchsten Čerchovský les (Tscherchov Wald) 
eingeteiltt. Der Nördlliche Böhmerwald wrd in der Nähe von 
Přimda (Pfraumberg) diurch den bis 350 m hohen Abhang 
der Tachauer Furche deutlich abgegrenzt. Der Oberpfälzer 
Wald, wird in der Vorderen Obepfälzer Wald, an der Gren-
ze in den Hinteren Oberpfälzer Wald, in die Cham Further 
Senke und die Regensburger Furche eingeteilt. Der Nördli-
che Böhmerwald senkt in das Binnenland steiler, während der Oberpfälzer in das bayerische mäßiger fält. 
In der Umgebung von Roßhaupt / Rozvadov führt die Autobahn A6 bzw. D5 durch das Katharinental. 
Dieses Tal ist von allen Seiten von höherem Relief umgeben und bildet einen Teil der Donauregion. Der 
Böhmische Wald ist auf der tschechischen Seite in der Nähe von Pfraumberg / Přimda deutlich von der 
Tachauer Furche durch einen bis zu 350 m hohen Hang getrennt. Der Böhmerwald wird in Richtung tsche-
chisches Binnenland allmählich flacher. Nach Bayern hin sind die Hänge deutlicher und steiler.

Fragen und Aufgaben:
1. Finde auf der Karte, Berge und Täler, die im Text beschrieben werden.
2. Finde die höchsten Gipfel der Grenzberge.
3. Erkläre, warum die Autobahn in das Katharinental gelegt wurde.
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lze nalézt také zbytky morén, které zde zůstaly po ústupu 
ledovců. Morény slouží také jako přehradní val. Největším 
a nejhlubším jezerem je Černé jezero, jehož plocha je 18,47 ha 
a největší hloubka dosahuje 39,8 m. Velmi četná jsou ra-
šeliništní jezera. Vyskytují se uvnitř vrchovišť, kde dochá-
zí k hromadění srážkové vody. Díky rašelinnému prostředí 
jsou jejich vody rezavé až červenohnědé. Jejich velikost je 
velmi rozdílná, od několika metrů až po několik arů. Nejvíce 
jich najdeme v komplexu Modravských slatí. 

Za účelem zadržení srážkových vod byla podél česko-bavorské hranice vybudována řada vodních ná-
drží. Na bavorské straně je to Perlsee a TWT Frauenau, na české straně přehrada Nýrsko, která je zároveň 
největší. Slouží jako vodárenská nádrž pro Klatovsko a Domažlicko. Menší vodárenskou přehradou je Lu-
čina na Mži na Tachovsku. 

Hlavními řekami v západní části Šumavy jsou Otava a Úhlava. Otava vzniká soutokem Křemelné a Vydry 
u Čeňkovy Pily. Vydra pramení pod horou Luzný. Od Antýglu k Čeňkově Pile protéká divokým balvanitým 
korytem. Křemelná pramení na svazích Můstku. Železnorudskou hornatinu odvodňuje horní tok Úhlavy. 
Pramení na svahu Pancíře. Menší část českého území patří k povodí Dunaje řekou Regen a jejími přítoky. 

Na bavorském území v Bavorském lese je Regen (Řezná) hlavní řekou, pramenící na českém území pod 
Pancířem. Z přítoků jmenujme Kleinen Regen a Schwarzer Regen. Na Kleinen Regen u Ftauenau je vodní 
přehrada na pitnou vodu. U Regensburgu pak ústí řeka Regen do Dunaje. Další řekou Bavorského lesa je 
Ilz s přítoky Grosse a Kleine Ohe. Ilz ústí do Dunaje u Pasova. 

Český les patří k povodí řek Mže, Radbuzy a částečně Úhlavy. Jen malá část je odvodňována prostřed-
nictvím řeky Kouby a potoků Nemanického a Kateřinského do Dunaje. Mže pramení na bavorském území 
u osady Asch., od Dyleně přijímá největší přítok Hamerský potok. Radbuza odvodňuje přes polovinu Čes-
kého lesa. 

Hlavní řekou Hornofalckého lesa je řeka Naab. Pramení v blízkosti českých hranic pod názvem Waldna-
ab (Lesní Nába). Přijímá přítok Fichtelnaab a Heidenaab. Z přítoků z Hornofalckého lesa jmenujme Floss, 
Luhe a Pfreimd. Ústí do Dunaje v blízkosti Schwarzachu u Regensburgu.

Otázky a úkoly:
1. Na mapě vyhledej příhraniční vodní toky a přiřaď je k jednotlivým povodím.
2. Které části Bavorska jsou odvodňovány do Čech?
3. Která území v České republice jsou odvodňována do Bavorska?

1.5 Podnebí Autor: Jiří Suda

Horské česko-bavorské hraniční území leží v severním 
mírném podnebném pásu. Malá vzdálenost od od oceánu 
na západě a rozsáhlá pevnina Evropy na východě ovlivnila 
jeho charakter. Protože oba vlivy se zde střetávají, hovoříme 
o klimatickém přechodu mezi oceánickým a pevninským 
(kontinentálním) klimatem. Vliv oceánu se projevuje v zim-
ních měsících oteplováním (průniky oceánického vzduchu, 
který má vyšší teplotu, způsobenou teplejší mořskou vodou) 
a v letních měsících mírným ochlazováním, které je způso-
beno chladnějšími vzduchovými hmotami, které přicházejí 
od oceánu. Pravidelné rozložení tlakových výší a níží bě-
hem roku způsobuje, že převládá západní až jihozápadní 

proudění vzduchových hmot. Frontální systémy přecházejí během roku přes toto území v průměru jednou 
týdně. Hraniční hory jsou překážkou, kterou musí překonat proudící vzduch. V důsledku toho jsou návě-
trné strany pohoří bohatší na srážky. Tento rozdíl v průměru činí asi 200 – 400 mm. Tento jev se dá dob-

Meteorologická stanice Přimda / Die meteorologische Sta-
tion Přimda / Pfraumberg

Horní tok řeky Waldnaab / Das obere Flusstal der Waldnaab
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1.4 Gewässer (Hydrologie) Autor: Jiří Suda

Die Gebirgsgrenze des bayerisch-tschechischen Grenzgebietes wird oft als das Dach Europas bezeichnet. 
Obwohl hier die Seehöhe der Grenzberge kaum 1500m erreicht, verläuft hier trotzdem die Europäische 
Hauptwasserscheide zwischen dem Stromgebiet der Donau und dem Stromgebiet der Elbe, die die Zu-
läufe zu Mittelmeer und Schwarzem Meer von denen der Nord- und Ostsee trennt. Eine hydrografische 
Besonderheit ist die Ortschaft Závist im Böhmischen Wald, wo an der Wasserscheide ein Haus steht, des-
sen Dachfirst Regenwasser in Dachrinnen abführt – auf er einen Seite fließt das Wasser vom Dach in das 
Stromgebiet der Donau, auf der anderen Seite in das der Elbe. Die Europäische Wasserscheide stimmt 
größtenteils mit der Staatsgrenze überein. Ausnahmen bilden das Stromgebiet des Baches Pfreimd und 
des Röhlingbachs bei Tachau / Tachov, des Baches Schwarzach und der Cham bei Taus / Domažlice so-
wie des Großen Regen bei Klattau / Klatovy. Alle aufgeführten Gewässer fließen in das Stromgebiet der 
Donau in Bayern. Dank der wenig starken Verwitterungsdecke kann das Regenwasser nicht tief einsickern 
und bildet so seichte und unbedeutende Vorräte an Grundwasser.
Eine andere Situation herrscht allerdings im Bereich der Moore, die hingegen eine sehr starke Fähigkeit 
besitzen Regenwasser zu speichern. Die Abwasserverhältnisse sind völlig verschieden und bewegen sich 
zwischen 6 und 16 Litern pro Sekunde auf einem Quadratkilometer. Den höchsten Durchlauf haben die 
Grenzflüsse während der Schneeschmelze im Frühling, gegebenenfalls bei Platzregen oder lang anhal-
tendem Regen.
Eine bedeutende Wasserquelle im bayerisch-tschechischen Grenzraum bilden Schneefälle, dich sich hier 
während der Winterzeit häufen. Zur ungefähren Vorstellung kann aufgeführt werden, dass eine Schnee-
decke von ca. 1 cm Stärke etwa 1 bis 6 mm Niederschlag entspricht (frischer Schnee weniger, abgelege-
ner Schnee oder Firn mehr). Die durchschnittliche Höhe der Schneedecke bewegt sich zwischen 60 und 
100 cm, in höheren Lagen bis zu 150 cm.
Bekannte Wasserflächen im beschriebenen Gebiet sind die Gletscherseen. In der Grenzregion wurden 
12 Gletscherkare festgestellt. In acht von ihnen gibt es Gletscherseen. Drei finden wir auf bayerischer 
Seite, fünf auf tschechischer. Auf der tschechischen Seite sind es der Teufels-See / Čertovo jezero, der 
Schwarze See / Černé jezero, der Stubenbacher See / Prášilské jezero, der Lackensee / Laka und der Plö-
ckensteiner See / Plešné jezero, auf bayerischer Seite der Rachelsee, der Große Arbersee und der Kleine 
Arbersee. Die Seen sind Überreste von Gletscherzungen aus der Eiszeit, die hier Kare aushöhlten; nach 
deren Rückgang (Abtauen) wurden die Kare mit dem geschmolzenen Gletscherwasser gefüllt. Im Vorfeld 
der Kare können ebenfalls Reste von Moränen gefunden werden, die hier nach dem Rückgang der Glet-
scher zurückblieben. Moränen funktionieren wie ein Stauwall. Der größte und tiefste Gletschersee ist der 
Schwarze See, dessen Fläche 18,47 ha beträgt und der an seiner tiefsten Stelle 39,8 m misst. Auch finden 
sich zahlreiche Moorseen. Sie kommen in Hochmooren vor, wo es zur Akkumulation bzw. Ansammlung 
von Regenwasser kommt. Dank des torfigen Umfeldes sind diese Gewässer rostig bis rotbraun. Ihre Größe 
ist sehr unterschiedlich, von einigen Metern bis zu einigen Ar. Am ehesten findet man sie in den sogenann-
ten Weitfällerfilzen / Modravské slatě, einem Hochmoorkomplex nahe der Gemeinde Modrava.
Zum Zweck der Stauung von Regenwasser wurde entlang der bayerisch-tschechischen Grenze eine Rei-
he von Wasserstaustufen errichtet. Auf der bayerischen Seite sind dies der Perlsee bei Waldmünchen, 
der Hochwasserspeicher Drachensee bei Furth im Wald und die Trinkwassertalsperre TWT Frauenau, auf 
der tschechischen Seite der Stausee Nýrsko, mit einem Inhalt von einer Million Kubikmetern zugleich einer 
der größten Seen. Er dient als Wasserspeicher für die Klattauer und Tauser Gegend. Ein etwas kleinerer 
Stausee ist die Lučina am Fluss Mies bei Tachau. 
Als Hauptflüsse im Westen des Böhmerwaldes gelten Otava und Úhlava. Die Otava entsteht am Zusam-
menfluss der Bergflüsse Křemelná und Vydra beim Sägewerk Čeňkova pila. Die Vydra entspringt unter-
halb des Berges Lusen. Vom Antýgl bis zum Sägewerk Čeňkova pila fließt sie durch ein wildes und stein-
reiches Flussbett. Die Křemelná entspringt an den Hängen des Berges Můstek / Brückelberg (1234 m). 
Das Eisensteiner Bergland entwässert der Oberlauf des Flusses Úhlava. Dieser entspringt am Berghang 
des Panzers / Pancíř (1214 m). Der kleinere Teil des tschechischen Gebietes gehört zum Stromgebiet der 
Donau, mittels des Flusses Regen und seiner Zuflüsse.
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ře pozorovat srovnáním rozdílných hodnot srážek na 
stanicích v Bavorsku (Selb, Tirschenreut, Zwiesel) 
a na České straně (Klatovy, Tachov). Návětrný efekt, 
který zvyšuje srážky na západních a jihozápadních 
svazích horského pásma, je ještě výraznější ve vrcho-
lových partiích Šumavy a Bavorského lesa. Nejvyš-
ší polohy Šumavy a Bavorského lesa mají průměrné 
roční srážky vyšší než 1400 mm. V ojedinělých letech 
mohou srážky přesáhnout 2000 mm (Březník, Jezer-
ní hora). S nižší nadmořskou výškou klesá množství 
srážek (nižší hřebeny Českého lesa a Hornofalckého 

lesa) na 600 až 1000 mm - Přimda. U Hornofalckého lesa se navíc uplatňuje srážkový stín, který způso-
buje pohoří Francká Alba (Fränkische Alb). Roční rozdělení srážek je vyrovnané, na zimní měsíce připadá 
24%, na letní měsíce 30% ročního úhrnu. V nejvyšších polohách hraničního pásma je ročně v průměru 
170 -190 srážkových dní, z toho připadá 50-70 dní na sněžení. Souvislá sněhová pokrývka leží na horách 
v průměru 120-150 dní. Šumava a Bavorský les spadají do chladné klimatické oblasti. Nejchladnější mě-
sícem bývá leden s průměrnou teplotou -5 oC. Období, kdy se průměrná denní teplota pohybuje kolem 
0 0C nebo pod nulou, začíná v oblasti Šumavy a Bavorského lesa již koncem října a končí koncem března. 
Průměrná roční teplota zde klesá pod 7 oC, ve vrcholových partiích dokonce pod 5 oC. Na Velkém Javoru, 
nejvyšší hoře oblasti, je průměrná roční teplota 2,7 oC. 

Zvláštní podnebné poměry vládnou na otevřených pláních. Zde, ve vyšší nadmořské výšce, klesají 
teploty za jasného počasí hluboko pod bod mrazu. Běžné jsou teploty okolo -30 oC. V roce 1987 klesla 
teplota na Jezerní slati až na -41,6 oC. Nízké teploty se však mohou vyskytovat i v letních měsících. V čer-
venci byl naměřen na Jezerní slati mráz -7,6o C. Šumavské pláně tak patří mezi nejchladnější lokality 

v České republice. Klimaticky jsou Šumava a Bavorský les řazeny 
do chladné oblasti, Český les a Hornofalcký les do mírně teplé ob-
lasti. Výjimkou jsou nejvyšší polohy v okolí Čerchova, Velkého Zvo-
nu, Přimdy a Dyleně, které spadají také do chladné oblasti. V roce 
1999 zasáhl zájmovou oblast mimořádně silný vítr (mimotropická 
cyklóna Lothar), který dosáhl rychlosti 162 km/h. 

V glaciálech (doba ledová) byla průměrná roční teplota ve střed-
ní Evropě okolo 0 oC nebo i méně, v interglaciálech (doba mezi-
ledová) byla průměrná teplota 10 – 15 oC. Současná průměrná 
roční teplota se ve střední Evropě pohybuje okolo 8 – 9 oC.

Böhmwind je místní označení pro studený vítr, který se objevu-
je v zimním období a počátkem jara, kdy vpád studeného vzdu-
chu z východní Evropy přináší citelné ochlazení. 

K dokreslení teplot připomínáme tzv. inverzní situaci, vyskytující 
se na Šumavě převážně v nejchladnějších měsících v roce. V nej-

vyšších polohách Šumavy (nad 1000 m) stoupají teploty vysoko nad bod mrazu, často dosahující hodnot až 
+10 oC, zatímco v nižších polohách a sníženinách se teplota vzduchu udržuje pod bodem mrazu. Je to způ-
sobeno inverzní oblačností, která se vytváří v oblasti tlakové výše. Ve vysokých nadmořských výškách svítí 
slunce, zatímco pod inverzní oblačností je zataženo.Tento jev je způsoben zamezením možnosti promíchání 
teplých a studených vzduchových hmot, které jsou od sebe odděleny touto oblačností.

Otázky a úkoly:
1. Čím se odlišuje podnebí v horách a podhůřích?
2. Leží tvá obec v návětrné či závětrné poloze. Vysvětli důsledky tohoto jevu. 
3. Popiš a vysvětli příčiny teplotní inverze.

V nejvyšších částech šumavského pohoří leží sníh až 160 dnů 
v roce / Auf den höchstgelegenen Stellen der Böhmerwald-Ho-
chebenen liegt Schnee bis 160 Tage im Jahr

Inversní oblačnost / Inverse Bewölkung
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Auf bayerischem Gebiet im Bayerischen Wald ist der Hauptfluss der Regen, der auf tschechischem Ge-
biet unterhalb des Panzers entspringt. Seine Zuflüsse sind der Kleine Regen und der Schwarze Regen. 
Am Kleinen Regen bei Frauenau befindet sich eine Stausperre für Trinkwasser. Bei Regensburg fließt der 
Fluss Regen in die Donau. Ein weiterer Fluss des Bayerischen Waldes ist die Ilz mit ihren beiden Zuflüssen 
Große und Kleine Ohe. Die Ilz mündet bei Passau in die Donau.
Der Böhmische Wald gehört zum Stromgebiet der Flüsse Mies / Mže, Radbuza und teilweise Úhlava. 
Nur ein kleiner Teil wird mittels des Flusses Chamb und der Bäche Schwarzach und Katharinenbach in 
die Donau abgeführt. Die Mies entspringt auf bayerischem Gebiet im Griesbacher Wald in der Gemein-
de Mähring beim Ortsteil Asch, wo sie dem Weiler Asch entfließt. Vom Tillenberg her kommt ihr größter 
Zufluss, der Hammerbach / Hamerský potok. Die Radbuza entwässert über die Hälfte des Böhmischen 
Waldes.
Hauptfluss des Oberpfälzer Waldes ist die Naab mit einer Länge von 165 km. Ihr längster Quellfluss, die 
Waldnaab, entspringt an der tschechischen Grenze in der Nähe des Entenbühls. Die Naab entsteht durch 
die Vereinigung der linken Waldnaab mit der rechten Haidenaab bei Unterwildenau. Weitere Zuflüsse sind 
die Fichtelnaab, die Schweinnaab und die Dürrschweinnaab. Die Nebenflüsse heißen Luge, Ehenbach, 
Fensterbach, Schwarzach, Vils und Pfreimd. Die Naab mündet bei Regensburg (Mariaort) in die Donau.

Fragen und Aufgaben:
Finde auf der Landkarte grenznahe Gewässer und ordne sie den einzelnen Stromgebieten zu.
Welche Teile Bayerns werden nach Tschechien entwässert?
Welche Gebiete in der Tschechischen Republik werden nach Bayern entwässert?

 1.5 Klima Autor: Jiří Suda

Das gebirgige bayerisch-tschechische Grenzgebiet liegt in der nördlichen milden Klimazone. Die gerin-
ge Entfernung vom Ozean und das weitreichende Festland Europas im Osten bestimmen ihren Charakter 
mit. Da beide Einflüsse sich hier begegnen, sprechen wir von einem klimatischen Übergang zwischen dem 
Seeklima und dem Kontinentalklima (auch Landklima). Der Einfluss des Ozeans wirkt sich in den Winter-
monaten durch Erwärmung aus (Vordringen von Seeluft, die eine höhere Temperatur hat, da das Meerwas-
ser wärmer ist) und in den Sommermonaten durch mäßige Abkühlung, die von kälteren Luftmassen aus 
dem Ozean verursacht wird. Die regelmäßige Verteilung der meteorologischen Hochs und Tiefs während 
des Jahres führt dazu, dass eine westliche bis südwestliche Strömung der Luftmassen überwiegt. Die 
Frontalsysteme ziehen während des Jahres im Schnitt einmal wöchentlich über dieses Gebiet. Die Grenz-
berge sind ein Hindernis, das die strömende Luft überwinden muss. Infolge dessen sind die Luvseiten, 
d. h. die dem Wind zugewandten Seiten des Gebirges regenreicher als die abgewandten Leeseiten (man 
spricht hier auch von Regenschatten). Der Unterschied liegt im Durschnitt bei 200 bis 400 mm. Dieser Ef-
fekt ist gut durch den Vergleich der Niederschlagswerte in den Stationen in Bayern (Selb, Tirschenreuth, 
Zwiesel) und in Tschechien (Klatovy, Tachov) ersichtlich. Der Wettereffekt, welcher den Niederschlag an 
den westlichen und südwestlichen Hängen des Gebirgszugs erhöht, ist in den Gipfeln des Böhmerwal-
des und des Bayerischen Waldes deutlicher. Die höchsten Lagen des Böhmerwaldes und des Bayeri-
schen Waldes haben durchschnittliche Niederschlagswerte von mehr als 1400 mm jährlich. In einzelnen 
Jahren können die Niederschläge sogar 2000 mm übersteigen (Březník / Pürstling, Jezerní hora / See-
berg). Mit abnehmender Meereshöhe sinken auch die Niederschlagswerte (niedrigere Bergkämme des 
Böhmischen Waldes und des Oberpfälzer Waldes) auf 600 bis 1000 mm (Přimda / Pfraumberg). Beim 
Oberpfälzer Wald kommt zudem der Regenschatten zur Geltung, den die Fränkische Alb verursacht. Die 
Jahresverteilung der Niederschläge ist ausgeglichen, auf die Wintermonate entfallen 24 %, auf die Som-
mermonate 30 % der Jahressumme. In den höchsten Lagen des Grenzstreifens gibt es im Durschnitt 170 
bis 190 Regentage, davon 50 bis 70 Tage Schneefall. Die Schneedecke liegt in den Bergen im Durschnitt 
120 bis 150 Tage lang. Der Böhmerwald und der Bayerische Wald gehören in die kalte Klimagegend. Der 
kälteste Monat ist der Januar, mit einer durchschnittlichen Temperatur von -5°C. Der Zeitraum, in dem sich 
die durchschnittliche Tagestemperatur um die 0°C oder darunter bewegt, beginnt im Böhmerwald und im 
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1.6 Flóra Autorka: Zdeňka Chocholoušková

Živá příroda zahrnuje živé organismy (baktérie, si-
nice, řasy, houby, mechorosty, cévnaté rostliny, bez-
obratlé živočichy, obratlovce, apod.), které jsou závislé 
na neživé přírodě (půda, voda, světlo, apod.). Tyto zná-
mé poznatky v této kapitole budou pouze připomíná-
ny, protože jsou běžnou náplní standardních školních 
učebnic. Nicméně alespoň stručný teoretický základ je 
nezbytný pro správné pochopení fungování konkrét-
ních vazeb v přírodě sledovaného regionu. 

Za současnou přírodu považujeme stav, který se vyvinul po posledním zalednění, čili zhruba během po-
sledních 10 000 let. Tato příroda je tedy i předmětem ochrany.

1.6.1 Vymezení území
Oblast česko-bavorského pohraničí zahrnuje soubor pásemných pohoří, na české straně území Český 

les a Šumavu a na bavorské straně hranice Hornofalcký les (Oberpfälzer Wald) a Bavorský les (Bayeris-
cher Wald), který je nejvyšším pohořím studovaného území s nejvyšší horou Grosser Arber s nadmořskou 
výškou 1456 metrů nad mořem. Na severu zhruba k městu Planá a na jihu k městu Volary, na druhé straně 
hranice od města Tirschenreuth k městu Philippsreut. Fytogeograficky spadá tedy zájmová oblast do oreo-

fytika a zbytek do mezofytika, což jsou oblasti zonální vegetace 
středoevropského opadavého lesa s typickým výskytem doubrav, 
bučin a bukojedlin.

1.6.2 Charakteristika hlavních ekosystémů česko-bavor-
ského pohraničí

Ekosystém je tvořen stanovištěm (ekotopem), tj. neživou složkou,
a společenstvem (cenózou), představující živou součást. V pohra-

ničí se prolínají jak suchozemské, tak vodní a mokřadní ekosys-
témy. Suchozemské ekosystémy zahrnují bezlesí, jako např. lou-
ky, pastviny a lesní porosty, představované listnatými, jehličnatými 
a smíšenými lesy. Vodní ekosystémy v celém území obsahují slad-
kou vodu. Tato voda je buď tekoucí (v potocích a řekách) nebo sto-
jatá (v jezerech, rybnících a přehradách). V rybnících a přehradách 
rostou vodní rostliny, kterým říkáme hydrofyty. Ty se dělí do dvou 
skupin. Rostliny viditelné pouhým okem nazýváme makrofyty a dru-
hy, které musíme pozorovat mikroskopem, jsou mikrofyty.

Dále budou zmíněny suchozemské ekosystémy, jejichž výskyt je vázaný na lidskou činnost – lidská síd-
la, jednak současná města a vesnice a pak zaniklá sídla (po odsunu Němců z pohraničí). V neposlední 
řadě sem patří i neopomenutelný fenomén těchto horských partií, sjezdovky, které jsou místy v létě využí-
vány cyklisty jako bikeparky (např. Špičák na Šumavě).

Závěr kapitoly je věnovaný ochraně přírody. Jsou zmíněny jednotlivé kategorie chráněných území 
a ochrany druhů s příklady z česko-bavorského pohraničí. 

1.6.2.1 Suchozemské ekosystémy
1.6.2.1.1 Suchozemské nelesní ekosystémy 
1.6.2.1.1.1 Louky a pastviny
Tyto bezlesé ekosystémy jsou různou měrou závislé na činnosti člověka. Louky vyžadují určitý manage-

ment (kosení, hnojení, mulčování, apod.). Bez těchto zásahů by se v sukcesi dříve nebo později přeměnily 
v les. Častým problémem současných luk je nedůsledné odstraňování biomasy po posečení. Ta se pak 
rozkládá a na těchto místech dochází k obohacování substrátu o živiny (hlavně dusík). Tomuto procesu 

Sjezdovky na Špičáku na Šumavě / Abfahrtsstrecken am Spitzberg 
im Böhmerwald
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Bayerischen Wald bereits Ende Oktober und endet Ende März. Die durchschnittliche Jahrestemperatur 
sinkt hier unter 7°C, in Höhenlagen sogar auf unter 5°C. Auf dem Großen Arber, dem höchsten Berg der 
Region beträgt die durchschnittliche Jahrestemperatur 2,7°C. 
Auf offenen Hochebenen herrschen besondere klimatische Verhältnisse. Hier, in höherer Meereshö-
he, sinken die Temperaturen bei klarem Wetter tief unter den Gefrierpunkt. Temperaturen um die -30°C 
sind keine Besonderheit. 1987 sank die Temperatur auf dem Hochmoor Jezerní slať (Seefilz) auf -41,6°C. 
Niedrige Temperaturen können aber auch in den Sommermonaten auftreten. Im Juli wurde auf dem Hoch-
moor Jezerní slať (Seefilz) 7,6°C gemessen. Die Böhmerwälder Hochebene gehört somit zu den kältes-
ten Gegenden der Tschechischen Republik. Klimatisch zählen der Böhmerwald und der Bayerische Wald 
zu den kälteren Gebieten, der Böhmische Wald und der Oberpfälzer Wald zu den mildwarmen Gebieten. 
Eine Ausnahme sind die höchsten Lagen rund um den Čerchov / Schwarzkopf, Velký Zvon / Plattenberg, 
Přimda / Pfraumberg und Dyleň / Tillenberg, die ebenfalls zu den kalten Gebieten zählen. 1999 schlug in 
dieser Gegend ein außerordentlich starker Wind ein (der außertropische Wirbelsturm Lothar), der eine Ge-
schwindigkeit von 162 km/h erreichte.
In der Kaltzeit (Glazial oder Eiszeit) betrug die durchschnittliche Jahrestemperatur in Mitteleuropa um die 
0°C oder weniger, in der Warmzeit (Interglazial) betrug die Durchschnitttemperatur 10 bis 15°C. Die 
derzeitigen Durchschnittswerte in Mitteleuropa liegen um die 8 bis 9°C.
Der Böhmwind oder Böhmische Wind ist eine örtliche Bezeichnung für einen kalten Wind, der in der Win-
terzeit und im Frühjahr auftritt, wenn der Einfall der kalten Luft aus Osteuropa eine spürbare Abkühlung bringt.
Zur Unterstreichung der Temperaturen erwähnen wir noch die sog. Inversionslage, die im Böhmerwald vorwie-
gend in den kältesten Monaten des Jahres auftritt. In den höchsten Lagen des Böhmerwaldes (über 1000 m) 
steigen die Temperaturen weit über den Gefrierpunkt und erreichen oft Werte von bis zu +10°C, während sich 
in den niedrigeren Lagen und Vertiefungen die Lufttemperatur um den Gefrierpunkt hält. Dies wird durch die 
inverse Wetterlage verursacht, die in der Gegend ein Hoch bildet. In hohen Meereshöhen scheint die Sonne, 
während es unter der Inversionslage bewölkt ist. Dieser Effekt wird durch die Unmöglichkeit der Vermischung 
von warmen und kalten Luftmassen verursacht, die durch diese Bewölkung voneinander getrennt sind.

Fragen und Aufgaben:
1. Wodurch unterscheidet sich das Klima in den Gebirgen und im Gebirgsvorland?
2. Liegt deine Ortschaft an einer Windseite oder an einer Windabseite?
3. Beschreibe oder erkläre die Gründe einer Inversionswetterlage.

1.6 Flora Autor: Zdeňka Chocholoušková

Die lebendige Natur umfasst lebendige Organismen (Bakterien, Blaualgen, Algen, Pilze, Moose, Gefäß-
pflanzen, wirbellose Lebewesen, Wirbeltiere u. ä.), die von der nichtlebendigen Natur (Erde, Wasser, Licht 
u. ä.) abhängig sind. Als derzeitige Natur bezeichnen wir den Zustand, der sich nach der letzten Vereisung 
bildete, also etwa während der letzten 10000 Jahre. Diese 
Natur ist auch schutzbedürftig. Im Folgenden werden ver-
schiedene Kategorien des Gebietsschutzes erläutert: Natio-
nalparks, Landschaftsschutzparks, Nationalschutzgebiete, 
Naturschutzgebiete, Nationalnaturdenkmäler und Natur-
denkmäler.
Die Gegend des bayerisch-tschechischen Grenzgebietes 
umfasst eine zusammenhängende Bergkette: auf der bay-
erischen Seite den Oberpfälzer Wald und den Bayerischen 
Wald, den größten Gebirgszug des hier beschriebenen 
Gebietes mit dem Großen Arber als höchstem Berg mit ei-
ner Höhe von 1456 m, auf tschechischer Seite den Böhmi-
schen Wald und der Böhmerwald. Das Gebiet erstreckt sich 
östlich der Stadt Planá /Plan und südlich der Stadt Volary, Pastvina na Šumavě / Böhmerwaldweide
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říkáme eutrofizace. Na těchto místech pak vyrostou druhy nároč-
né na živiny (nitrofilní), jako kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), 
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), šťovík tupolistý (Rumex obtusi-
folius). Pastviny jsou navíc spásány dobytkem, který zároveň na-
rušuje zapojený porost, čímž umožňuje vyklíčit i druhům, které se 
neuplatní v zapojeném porostu. Navíc zvířata pastviny neustále 
hnojí. Po skončení pastvy musí být každoročně odstraňovány ne-
dopasky (druhy, které zvířata nespasou, např. pcháč obecný – Cir-
sium vulgare), aby nedocházelo k jejich nežádoucímu rozrůstání.

1.6.2.1.2 Lesy
Lesy jsou ekosystémy, v nichž dominují dřeviny, přesně stromy. Správně vyvinutý les má několik pater, ales-

poň stromové, keřové, bylinné a mechové a lišejníkové patro. Lesy byly od nepaměti odstraňovány za účelem 
získání zemědělské půdy. Také byly hospodářsky využívány pro sklářský průmysl, ale i jako stavební materiál, 
nebo dokonce na výrobu nábytku nebo hudebních nástrojů. Postupně se začaly lesy nejen kácet, ale také 
dosazovat, ovšem většinou jako jednodruhové porosty (nejčastěji smrčiny). V těchto lesích není obvykle vy-
tvořena patrovitost a bylinná i mechová a lišejníková patra bývají druhově velmi chudá nebo nejsou vyvinuta 
vůbec. Postupně vyvstala potřeba zachovalé, přírodě blízké, reprezentativní lesy chránit. Velkým problémem 
monokultur jsou kalamity, ať už kůrovcové nebo větrné. Stejnověké porosty jsou málo odolné. Oslabené 
nebo padlé stromy jsou náchylnější vůči napadení kůrovcem, který zdravé stromy nenapadá. Rovněž smrky, 
které rostou obvykle v nadmořských výškách kolem 800 nebo 1000 m n. m. a výše, pokud jsou vysázeny do 
nižších poloh, rostou velmi rychle, ale jejich deskovité kořeny se pak snáze při větru uvolní a strom se vyvrátí.

Pokud k takové kalamitě dojde, řeší se třemi způsoby. Buď se stromy odstraní a paseka se osází novými 
mladými stromky nebo se padlé dřevo nechá na místě, popř. se z kmenů odstraní borka, aby se zde ne-
množil kůrovec. Pro ochranu přírody je nejlepším řešením ponechání na místě bez zásahu, protože mrtvý 
strom poskytuje stín, vláhu a další životní podmínky řadě rostlin a živočichů a regenerace lesa tak probíhá 
daleko rychleji. 

Mýtiny často porůstá expanzívní tráva třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) nebo ostružiníky (Rubus sp. 
div.), vzácně hlavně na území Českého lesa i jedovatý rulík zlomocný (Atropa bella – donna).

Podle druhové skladby lesy rozlišujeme na jehličnaté a listnaté. Jehličnaté jsou původní v nejvyšších po-
lohách zkoumaného území. Na zbytku území převládají lesy listnaté.

Celé území pohraničí je dodnes převážně lesnaté. Na české straně hranice pohoří nedosahují horní hra-
nice lesa. Na bavorské straně Velký Javor vystupuje nad hranici lesa a můžeme zde dobře pozorovat pás-
mo kosodřeviny (i když nesouvislé) a alpínské vyfoukávané trávníky, které se na české straně hranice 
nevyvinuly.

1.6.2.2 Vodní a mokřadní ekosystémy se sto-
jatou vodou

Stojatá voda sytí jezera, tůňky, rybníky a pře-
hradní nádrže (přehrady). Jezera a některé tůňky 
jsou přírodní útvary, na rozdíl vodních nádrží vy-
budovaných člověkem, tedy od rybníků a přehrad 
(např. Nýrsko na Šumavě). Jejich funkcí je záso-
bárna vody, často chov ryb, rekreace, apod.

1.6.2.2.1 Jezera
Naprostým unikátem jižní části česko-bavorské-

ho pohraničí je výskyt jezer ledovcového původu, 
která vznikla jak na české straně hranice, tak v Ba-
vorském lese, na bavorské straně hranice. Vznik-
la během posledního zalednění činností ledovce, 

Zmlazující les po kůrovcové kalamitě / Jungender 
Wald nach der Borkenkäfer Kalamität

Velké javorské jezero s porosty stulíku / Grosser Arbersee mit Teichrose
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auf der bayerischen Seite von der Stadt Tirschenreuth bis nach Philippsreut. Pflanzengeografisch fällt die-
ses Gebiet in das Oreophytikum, der Rest in das Mesophytikum. Dies sind Gebiete der mitteleuropäischen 
Zonenvegetation sommergrüner Wälder mit typischem Aufkommen von Eichen, Buchen und Buchen-Tan-
nenwäldern.

1.6.1 Charakteristik der Hauptökosysteme des bayerisch-tschechischen Grenzgebietes
Das Ökosystem besteht aus einem Ökotop, d. h. einem unbelebten Bestandteil und einer Lebensgemein-
schaft (Biocoenose), die den lebendigen Bestandteil umfasst. Durch das Grenzgebiet ziehen sich trocke-
ne, dauerhaft feuchte und feuchte Ökosysteme. Trockene Ökosysteme umfassen Nichtholzböden 
wie z. B. Wiesen und Weiden sowie Waldbestände bestehend aus Laubwäldern, Nadelwäldern und 
Mischwäldern. Dauerhaft feuchte Ökosysteme beinhalten im ganzen Gebiet Süßwasser. Dieses Was-
ser ist entweder fließend (in Bächen und Flüssen) oder stehend (in Seen, Teichen und Staudämmen). 
In Teichen und Staudämmen wachsen Wasserpflanzen, auch Hydrophyten genannt. Diese teilen sich in 
zwei Gruppen: Pflanzen, die mit dem bloßen Auge sichtbar sind, nennen wir Makrophyten. Arten, die wir 
erst unter dem Mikroskop sehen können, nennen wir Mikrophyten. 
Es sind auch trockene Ökosysteme zu nennen, deren Vorkommen abhängig von der menschlichen Tätig-
keit sind bzw. von menschlichen Siedlungen. Einerseits derzeitige Städte und Dörfer und andererseits 
verschwundene Ortschaften (die nach der Aussiedlung der Deutschen aus dem Grenzgebiet abgeris-
sen und eingeebnet wurden). Nicht zuletzt auch das nicht wegzudenkende Phänomen der Skipisten, die 
im Sommer teilweise auch von Radfahrern als Bikeparks genutzt werden (z. B. Špičák im Böhmerwald).

1.6.2.1 Trockene Ökosysteme
1.6.2.1.1 Trockene waldlose Ökosysteme – Wiesen und Weiden

Diese waldlosen Ökosysteme sind in gewissem Maße von der Pflege des Menschen abhängig. Wiesen 
bedürfen einer bestimmten Bewirtschaftung (Mähen, Düngen, Mulchen u. ä.). Ohne diese Eingriffe wür-
den sie sich folglich früher oder später in Wälder verwandeln. Ein häufiges Problem bei Wiesen ist das 
inkonsequente Beseitigen der Biomasse nach dem Mähen. Diese zersetzt sich und es kommt an diesen 
Stellen zur Anreicherung des Substrats mit Nährstoffen (hauptsächlich Stickstoff). Diesen Prozess nennen 
wir Eutrophierung. An diesen Stellen wachsen dann Arten, die bezüglich der Nährstoffe sehr anspruchs-
voll sind (Nitrophyten) wie z. B. Wiesen-Kerbel (Anthriscus sylvestris), Große Brennnessel (Urtica dioica) 
oder Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius). Weiden werden zudem vom Vieh abgeweidet, das 
gleichzeitig den Bewuchs beeinträchtigt, wodurch auch Arten keimen können, die sich sonst in der Vege-
tationsdecke nicht durchsetzen würden. Die Tiere düngen zudem die Weiden ständig. Nach der Weide-
saison müssen jedes Jahr nicht abgeweidete Pflanzen beseitigt werden (Arten, die von den Tieren nicht 
geweidet werden, z. B. Gewöhnliche Kratzdistel – Cirsium vulgare), damit es nicht zu deren ungewollter 
Ausbreitung kommt.

1.6.2.1.2 Wälder
Wälder sind Ökosysteme, in denen Gehölze dominieren, d. h. vor allem Bäume. Ein gut entwickelter Wald 
hat mehrere Stockwerke – man spricht von Baumschicht, Strauchschicht, Krautschicht und Moos-
schicht. Wälder wurden seit jeher zum Zwecke der Gewinnung von landwirtschaftlichen Böden beseitigt. 
Sie wurden auch für die Glasindustrie wirtschaftlich genutzt, als Baumaterial oder auch für die Herstellung 
von Möbeln und Musikinstrumenten. Nach und nach wurden Wälder nicht nur abgeholzt, sondern auch 
bepflanzt, allerdings nur als monokultureller Bewuchs (meistens Fichten). In solchen Wäldern ist die Stra-
tifikation d. h. die Stockwerkbildung nicht gut ausgebildet und die Kraut- und Moosschichten sind oft sehr 
arm an Artenvielfalt oder gar nicht ausgeprägt. Nach und nach entwickelte sich ein Bedürfnis unversehrte 
natürliche Wälder zu schützen. Ein großes Problem der Monokultur sind Kalamitäten bzw. Schädigun-
gen, egal ob durch Borkenkäferbefall oder durch Wind verursacht. Gleichaltriger Bewuchs ist wenig wider-
standsfähig. Abgeschwächte oder umgefallene Bäume sind anfälliger für den Borkenkäfer, der gesunde 
Bäume nicht befällt. Auch Fichten, die gewöhnlich in Meereshöhen um die 800 oder 1000 m und höher 
wachsen, gedeihen sehr schnell, wenn sie in niedrigeren Lagen ausgesetzt werden. Ihre plattenförmige 
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proto jim říkáme ledovcová jezera. Některá z nich jsou hrazena 
morénami. Ledovec zasahoval na Šumavu a do Bavorského lesa. 

1.6.2.2.2 Rybníky a přehrady
Ve vodě stojatých nádrží roste řada rdestů (Potamogeton), 

masožravé bublinatky (Utricularia) nebo rostliny, které kořenu-
jí ve dně, ale asimilační orgány vzplývají na hladině, např. stulík 
žlutý (Nuphar luteum), lekníny (Nymphaea), rdesno obojži-
velné (Polygonum amphibium) nebo plavín štítnatý (Nym-
phoides peltata). 

Zásadní význam pro život v těchto vodách má obsah živin. V případě, že se obsah živin v mokřadním 
ekosystému zvýší (lidskou činností, splachy s polí, apod.), dochází k procesu zvanému eutrofizace, který 
má obvykle za následek, zvláště v letních měsících, rozvoj vodního květu, který je tvořen sinicemi, jako 

například Anabaena flos-aquae, Aphanizomenon. Vodní květ způsobí 
zákal vody a sluneční záření neproniká do vody a dochází k poškození 
ekosystému. Vodní květ ve styku s lidskou pokožkou může způsobovat 
podráždění kůže, které se projevuje zarudnutím nebo vyrážkou. U cit-
livějších osob může dojít k celkové alergické reakci organismu (tzv. 
anafylaktický šok). V případě většího rozvoje vodního květu je obvykle 
vydáno doporučení nekoupat se v dané lokalitě (např. Babylon na Do-
mažlicku). 

1.6.2.3 Vodní a mokřadní ekosystémy s tekoucí vodou
1.6.2.3.1 Řeky a potoky
Hydrofyty tekoucích vod musí být přizpůsobeny činnosti vodního 

proudu. Takto se přizpůsobily některé druhy mechů, např. zdrojovka 
(Fontinalis) nebo srpnatka (Drepanocladus), které jsou pevně při-
rostlé k podkladu (ke kamenům ve vodě). Kromě mechů zde dokáží 
růst i cévnaté rostliny, jako např. lakušník vodní (Batrachium flui-
tans). Pobřežní porosty jsou budovány nejčastěji rákosinami s běžný-
mi druhy bylin: chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), rákos 

obecný (Phragmites australis). Běžně se zde uplatňují dřeviny. V nejvyšších polohách jsou to olšiny 
s olší šedou (Alnus incana) často s příměsí smrku ztepilého (Picea abies). V nižších polohách pak 
olšiny s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a vrbiny tvořené jak keřovými vrbami, jako vrba ušatá (Salix au-

rita), tak stromovými druhy vrb, např. vrba popelavá (Salix cinerea). 
Častým problémem břehových porostů, hlavně v mezofytiku jsou in-

vaze netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) a místy křídlat-
ky japonské (Reynoutria japonica) a křídlatky české (Reynoutria 
bohemica).

1.6.2.4 Raseliniště
Extrémním biotopem se speciálním režimem jsou rašeliniště. Jsou 

řazena mezi vodní a mokřadní ekosystémy, protože mohou obsahovat 
i rašelinná jezírka v různém stupni zazemění, často i s otevřenou vodní 
hladinou. Místa, která jsou vyklenutá, označujeme jako bulty a pro-
hlubně, nezřídka i s vodou nesou označení šlenky. 

Rozlišujeme přechodová rašeliniště, která jsou zásobována převáž-
ně podzemní vodou, a vrchoviště, jejich vodní režim z velké části závisí 
na srážkové vodě.

Na rašeliništi probíhá rašelinění, což je rozklad organické hmoty 
bez přístupu kyslíku. Na rašeliništi dominují mechy (hlavně rašeliníky),  

Zvonečník černý (Phyteuma nigrum) / 
Schwarze Teufelskralle

Květ stulíku žlutého / Gelbe Teichrose

Žebrovice různolistá (Blechnum spicant) / 
Rippenfarn 
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Wurzeln lockern sich bei starkem Wind jedoch schneller und der 
Baum wird entwurzelt.
Falls es zu einer solchen Kalamität kommt, wird diese auf drei Ar-
ten gelöst. Entweder werden die Bäume beseitigt und die Wald-
lichtung wird mit neuen jungen Bäumen bepflanzt, oder das ge-
fallene Holz wird an Ort und Stelle belassen und ggf. von den 
Stämmen die Borke entfernt, damit sich hier der Borkenkäfer nicht 
fortpflanzen kann. Für den Naturschutz ist die beste Lösung das 
Belassen an Ort und Stelle ohne Eingriff, da der tote Baum Schat-
ten, Feuchtigkeit und weitere Lebensbedingungen für eine ganze 
Reihe an Pflanzen und Lebewesen bietet und die Regeneration 
des Waldes so viel schneller verläuft. Lichtungen werden oft von dem expansiven Land-Reitgras (Calamag-
rostis epigejos) oder Brombeer- oder Himbeergewächsen (Rubus) bewachsen. Selten und hauptsächlich auf 
dem Gebiet des Böhmischen Waldes wächst die Schwarze Tollkirsche (Atropa bella – donna).
Der Artenstruktur nach unterscheiden wir Nadelwälder und Laubwälder. Nadelwälder stammen ursprüng-
lich aus den höchsten Lagen des von uns untersuchten Gebiets. Auf dem restlichen Gebiet überwiegen 
Laubwälder. Das ganze Grenzgebiet ist heute vorwiegend bewaldet. Auf der tschechischen Seite der Gren-
ze erreicht das Grenzgebirge nicht die Waldgrenze. Auf bayerischer Seite ragt der Große Arber über die 
Waldgrenze hinaus und es können hier gut Krummhölzer beobachtet werden (wenn auch nicht zusam-
menhängend) sowie alpine Gräser, die sich auf tschechischer Seite der Grenze nicht entwickelt haben.

1.6.2.2 Dauerhaft feuchte und feuchte Ökosysteme mit stehendem Gewässer
Stehendes Wasser kommt in Seen, Tümpeln, Teichen und Stauseen (Talsperren) vor. Seen und einige 
Tümpel sind natürliche Gebilde, im Gegensatz zu Wasserstaustufen, die vom Menschen errichtet wurden, 
also Teiche und Stauseen (z. B. die Trinkwassertalsperre Nýrsko im Böhmerwald). Sie dient der Wasser-
speicherung, aber auch der Fischzucht, Erholung u. ä.

1.6.2.2.1 Seen
Eine Besonderheit des südlichen Teils der bayerisch-tschechischer Grenzregion ist das Vorkommen von 
Seen glazialen Ursprungs, die sowohl auf tschechischer Seite als auch auf bayerischer Seite auftreten. 
Sie entstanden während der letzten Eiszeit durch die Gletschertätigkeit und werden deshalb auch Glet-
scherseen genannt. Einige von ihnen sind von Moränen aufgestaut. Der Gletscher ragte hierbei in den 
Böhmerwald und in den Bayerischen Wald hinein.

1.6.2.2.2 Teiche und Stauseen 
Im stehenden Wasser in Stauseen wächst eine Reihe von Laichkräutern (Potamogeton), fleischfressen-
den Wasserschläuchen (Utricularia) oder Pflanzen, die im Boden wurzeln, aber deren Überdauerungsor-
gane auf der Wasseroberfläche schwimmen, so z. B. die Gelbe Teichrose (Nuphar luteum), Seerosen 
(Nymphaea), Wasser-Knöterich (Polygonum amphibium) oder die Europäische Seekanne (Nym-
phoides peltata). 
Grundlegende Bedeutung für das Leben in diesen Gewässern hat der Nährstoffgehalt. Falls sich der 
Nährstoffgehalt in feuchten Ökosystemen erhöht (durch menschliche Tätigkeit, u. ä.), kommt es zu ei-
nem Prozess, der Eutrophierung genannt wird. Dieser Prozess hat zur Folge, dass vor allem in den 
Sommermonaten sich die Algenblüten vermehren, wie z. B. die Blaualgenblüte (Anabaena flos-aquae, 
Aphanizomenon). Algenblüten verursachen eine Trübung des Wassers; die Sonnenstrahlen können somit 
nicht in das Wasser eindringen, das Ökosystem wird verletzt. Algenblüten können zudem bei Kontakt mit 
der menschlichen Haut Reizungen verursachen, die zu Rötungen oder Ekzemen führen. Bei empfindli-
chen Personen kann es zu einer allergischen Reaktion des Organismus kommen (sog. anaphylaktischer 
Schock). Bei größerer Ausbreitung der Algenblüten wird gewöhnlich eine Empfehlung ausgegeben, nicht 
in dem betreffenden Wasser zu baden (z. B. Babylon bei Taus / Domažlice).

Olše šedá (Alnus incana) / Die Grau-Erle
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?

které mají tzv. neukončený růst, což znamená, že v horní části lodyžky neustále přirůstají a na bázi odumíra-
jí a tím tvoří jakousi uzavírací vrstvu na rašeliništi a brání přístupu kyslíku do spodních částí, a tak vzniká ra-
šelina. Rašelina se odjakživa využívala, jednak pro otop, jednak jako zahradnický substrát nebo pro lázeň-
ské účely. Původně se těžila metodou tzv. borkování, kdy se z rašeliniště vyndaly menší bločky rašeliny, ta 
se sušila a pak používala. Rašeliniště tak mělo šanci se neustále obnovovat. Pak se započalo s velkoploš-
nou těžbou, která spočívá v úplném odvodnění těženého území systémem odvodňovacích kanálů až 1,5 m 
hlubokých a stejně širokých. Rašelina je těžena kombajny, po kterých zbývá pouze slabá vrstvička rašeliny 
a takto těžené rašeliniště regeneruje jen velmi obtížně. Zajímavé jsou i vody, které tečou z rašelinišť. Lze je 
snadno poznat podle hnědé barvy, která je způsobena huminovými kyselinami.

Otázky a úkoly:
1. Uveďte příklady nádrží se stojatou vodou (rybníky a přehrady) ve vašem okolí.
2. Dojděte k nejbližšímu rybníku a vytvořte herbář ze tří druhů rostlin, které rostou u vody. Pokuste se 

rostliny společně s učiteli pojmenovat.
3. Navštivte vaší škole nejbližší rašeliniště a pozorujte, které rostliny zde rostou a které druhy živočichů 

zde žijí. Pokuste se pořídit fotodokumentaci a ve škole vytvořte plakát, kterým nalákáte své spolu-
žáky k návštěvě tohoto území. 

1.6.3 Šumava
1.6.3.1 Flóra a vegetace Šumavy
Příroda Šumavy se vytvořila na konci posledního glaciálu (zalednění) a v postglaciálu, což dokladují 

mimo jiné i glaciální relikty (rostliny, které se sem dostaly činností ledovce, jenž sebou sunul diaspory, tj. 
části rostlin, že kterých se mohou množit – seme-
na, úlomky těl, apod.), ty pak po ústupu ledovce 
zůstaly na novém místě, jako např. bříza zakrslá 
(Betula nana) nebo suchopýrek trsnatý (Tricho-
phorum cespitosum) nebo šicha oboupohlavná 
(Empetrum hermaphroditum) rostoucí na šumav-
ských slatích.

Šumava spadá fytogeograficky svými horský-
mi partiemi do oreofytika s typickou extrazonální 
chladnomilnou horskou květenou s absencí tep-
lomilných druhů. Hostí středohorskou středoev-
ropskou flóru a vegetaci, představovanou smr-
ko-buko-jedlovým lesem. Jsou zde zastoupeny 
i klimaxové smrčiny, podmáčené jedliny a pod-

máčené smrčiny. Tyto lesy doplňují oligotrofní ledovcová jezera, ombrotrofní rašeliniště s horskými 
loukami a pastvinami. Ze zajímavých horských druhů lze uvést oměj šalamounek (Aconitum plica-
tum), zvonečník černý (Phyteuma nigrum), koprníček bezobalný (Mutellina purpurea), plavuník alpský 
(Diphasiastrum alpinum), bíle kvetoucí pryskyřník omějolistý (Ranunculus aconitifolius), hořec šumav-
ský (Gentiana pannonica), žebrovici různolistou (Blechnum spicant) nebo biku lesní (Luzula sylves-
tris). Toto území bylo trvale osídleno až v novověku.

Nižší polohy Šumavy a Předšumaví patří do mezofytika. Jsou pro ně typické květnaté bučiny a jedliny a ky-
selé podhorské bučiny.

Na Šumavě rostou druhy, které se nevyskytují na zbytku území České republiky: pryskyřník omějolistý 
(Ranunculus aconitifolius), pleška stopkatá (Willemetia stipitata), dřípatka horská (Soldanella 
montana) či kamzičník rakouský (Doronicum austriacum).

1.6.3.1.1 Louky, pastviny a vysokostébelné horské nivy
Tyto bezlesé ekosystémy vznikají na Šumavě spolu s osídlením území ve 13. až 14. století.
Zajímavé jsou rašelinné louky (asociace Willemetio – Caricetum paniceae) s výskytem ostřice proso-

Pryskyřník omějolistý (Ranunculus aconitifolius) / Der Eisenhutblätrige 
Hahnenfuss
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1.6.2.3 Dauerhaft feuchte und feuchte Ökosysteme mit fließendem Gewässer
1.6.2.3.1 Flüsse und Bäche

Wasserpflanzen der fließenden Gewässer müssen sich an die Tätigkeit des Wasserstroms anpassen. So ha-
ben sich einige Arten von Moosen angepasst, z. B. Quellmoose (Fontinalis) oder Laubmoose (Drepanoc-
ladus), die fest mit dem Untergrund verwachsen sind (an Steinen im Wasser). Neben Moosen können hier 
auch Gefäßpflanzen wachsen, wie z. B. der Flutende Wasserhahnenfuß (Batrachium fluitans). Der Ufer-
bewuchs wird oft von Schilfen mit gewöhnlichen Kräuterarten gebildet: Rohrglanzgras (Phalaris arundin-
acea) oder Schilfrohr (Phragmites australis). Gewöhnlich setzen sich hier Gehölze durch. In den höchs-
ten Lagen sind es Erlenhölzer wie die Grau-Erle (Alnus incana), oft zusammen mit der Gemeinen Fichte 
(Picea abies). In niedrigeren Höhenlagen dann Erlenhölzer wie die Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) und 
Weidenhölzer in Strauchform wie die Ohr-Weide (Salix aurita) und in Baumform wie die Asch-Weide (Sa-
lix cinerea). Ein häufiges Problem der Ufergewächse, hauptsächlich im Mesophytikum, sind Invasionen von 
Drüsigem Springkraut (Impatiens glandulifera) und örtlich auch von Japanischem Staudenknöterich 
(Reynoutria japonica) und Böhmischem Staudenknöterich (Reynoutria x bohemica). 

1.6.2.4 Moore
Extreme Biotope mit einer speziellen Ordnung sind Moore. Sie zählen zu den dauerhaft feuchten und 
feuchten Ökosystemen, da sie auch Moorseen mit unterschiedlichen Graden der Verlandung umfassen 
können, oft mit einer offenen Wasseroberfläche. Stellen, die gewölbt sind, bezeichnen wir als Bulten. Ver-
tiefungen, oft mit Wasser gefüllt, werden Schlenken genannt.
Wir unterscheiden Niedermoore, die vorwiegend vom Grundwasser versorgt werden, und Hochmoore, de-
ren Wasserregime größtenteils von Niederschlägen abhängig ist. Auf den Mooren verläuft die Vertorfung, 
also der Abbau von organischer Masse ohne Sauerstoffzufuhr. Auf dem Moor dominieren Moose (vor al-
lem Torfmoose), die ein sog. nicht abgeschlossenes Wachstum aufzeigen. D. h. sie wachsen an der Spit-
ze des Stängels nach und sterben an der Basis ab, bilden dadurch eine Art schließende Schicht auf dem 
Moor und verhindern somit den Zugang von Sauerstoff in die unteren Schichten – so entsteht der Torf. Torf 
wurde seit jeher genutzt. Zum einen als Heizstoff, zum anderen als Gartensubstrat oder für Heilbäderzwe-
cke. Ursprünglich wurde Torf mittels einer speziellen Methode abgebaut, dem Torfstechen. Dabei wur-
den aus dem Moor kleinere Blöcke Torfs herausgestochen, die dann getrocknet und genutzt wurden. Das 
Moor hatte somit die Möglichkeit, sich ständig zu erneuern. Später begann man mit dem großflächigen 
Abbau, der in der totalen Entwässerung des Abbaugebietes durch ein System von bis zu 1,5 m tiefen und 
gleich breiten Entwässerungskanälen bestand. Der Torf wurde von Bunkmaschinen abgebaut, wonach le-
diglich eine dünne Schicht des Torfs zurückblieb und das so abgebaute Moor sich nur schwer erneuern 
konnte. Interessant sind auch die Gewässer, die durch die Moore fließen. Sie können leicht anhand der 
braunen Farbe erkannt werden, die von den Huminsäuren verursacht wird.

Fragen und Antworten:
1. Führe Beispiele von Wasserbecken mit stehendem Gewässer auf (Teiche und Stauseen), 
 die es i Deiner Umgebung gibt.
2. Gehe zum nächstgelegenen Teich und erstelle ein Kräuterbuch aus drei Pflanzenarten, die beim
  Wasser wachsen. Versuche die Pflanzen zusammen mit der Lehrkraft zu benennen.
3. Besuche das nächstgelegene Moor und beobachte, welche Pflanzen hier wachsen und welche 

Aten von Lebewesen hier leben. Versuche eine Fotodokumentation und in der Schule ein Plakat zu 
 erstellen, mit dem Du Deine Mitschüler von einem Besuch dieser Gegend überzeugen kannst.

1.6.3 Der Böhmerwald
1.6.3.1 Flora und Vegetation des Böhmerwaldes

Die Natur des Böhmerwaldes wurde gegen Ende der letzten Kaltzeit (Eiszeit) und im Postglazial vor circa 
11.700 Jahren gebildet, was unter anderem auch glaziale Relikte belegen (Pflanzen, die durch die Tätig-
keit des Gletschers hierher gelangten, der mit sich Diasporen vorschob, d. h. Pflanzenteile, mit denen sich 
die Pflanzen vermehren können – Samen, Fruchtstände usw.), die nach der Rückbildung des Gletschers 
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vé (Carex panicea), plešky stopkaté (Willemetia stipitata), 
kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica), všivce lesního 
(Pedicularis sylvatica) nebo prstnatce májového (Dacty-
lorhiza majalis), kde je dobře vyvinuté i mechové pat-
ro. Pokud tyto louky nejsou delší dobu koseny, přechází 
v sukcesi v tužebníková lada (podsvaz Filipendulenion) 
s převládajícím tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), 
krabilicí chlupatou (Chaerophyllum hirsutum) nebo kosat-
cem sibiřským (Iris sibirica), vyskytující se např. ve skupině 

Knížecího stolce nebo v Hornovltavské kotlině, či na Bučině.
Horské pastviny často tvoří smilkové porosty svazu Nardion, vyskytující se např. v oblasti Boubína, se 

smilkou tuhou (Nardus stricta), prhou arnikou (Arnica montana), jestřábníkem oranžovým (Hieracium au-
rantiacum), apod. 

Vysokostébelné horské nivy lemující vodní toky patří do svazu Calthion. Nápadné jsou např. fialově 
kvetoucí mléčivec horský (Cicerbita alpina), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), sítina niťovitá (Juncus filifor-
mis), pcháč bahenní (Cirsium palustre) nebo pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), děhel lesní (Ange-
lica sylvestris) nebo metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa).

Otázky a úkoly:
1. Dojdi na nejbližší louku a vyznač si pomocí 4 kolíků a provázku plochu 1 m2 a pokus se určit jednot-

livé druhy rostlin a živočichů. Druhy zapiš a spočítej. Pro srovnání navštiv pastvinu a proveď totéž. 
Výsledky porovnej.

1.6.3.1.2 Lesy
Květnaté bučiny a jedliny (sv. Fagion, podsv. Eu-Fagenion, Galio-Abietenion) tvořené ve stromo-

vém patře bukem, smrkem a jedlí, místně s příměsí javoru klenu a jilmu drsného, se vyskytují např. na 
severních svazích Boubínské hornatiny, ale i v Datelovské rokli či při úpatí karové stěny Černého jezera. 
Podrost je obvykle druhově velmi bohatý: kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kyčelnice devítilis-
tá (Dentaria enneaphyllos), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), kostřava lesní (Festuca altissima), sví-
zel vonný (Galium odoratum), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), devětsil bílý (Petasites albus). Rovněž 
velmi druhově pestré je i mechové patro: rokyt cypřišový (Hypnum cupressiforme), širožebrec dlouholistý 
(Paraleucobryum longifolium), růžoprutník růžový (Rhodobryum roseum), travník Schreberův (Pleurozium 
schreberi), a další druhy.

Acidofilní horské bučiny (sv. Luzulo-Fagion) rostou na kyselých podkladech. Stromové patro tvoří 
buk a smrk. Podrost je velmi chudý: metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina chloupkatá (Calamag-
rostis villosa), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), věsenka nachová (Prenanthes pururea), dřípatka horská 
(Soldanella montana) a kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum). Mechové patro je slabě vyvinuto, 
nebo úplně chybí. Jsou zastoupeny např. v hřebenových partiích Královského hvozdu a v okolí Boubína.

Tužebníkové lado na Nové Hůrce / Echtes Mädesüß auf Nová 
Hůrka (Neuhügel)

Všivec lesní (Pedicularis sylvatica) / Das 
Wald-Läusekraut

Mléčivec horský (Cicerbita alpina) / Der Al-
pen-Milchlattich

Jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum) / 
Das Orangerote Habichtskraut



27

?

an der neuen Stelle zurückblieben, wie z. B. die Zwerg-Birke (Betu-
la nana), die Rasenbinse (Trichophorum cespitosum) oder die Krä-
henbeere (Empetrum hermaphroditum), die auf den Böhmerwälder 
Hochmooren wächst. 
Der Böhmerwald fällt phytogeografisch mit seinen Gebirgszügen in 
das Oreophytikum mit seiner typischen extrazonalen kälteliebenden 
Gebirgsflora und der Abwesenheit von wärmeliebenden Arten. Er be-
herbergt die mitteleuropäische Pflanzenwelt und Vegetation der Mittel-
gebirge, repräsentiert durch die Fichten-Tannen-Buchen-Mischwälder. 
Hier sind auch klimaxe Fichtenwälder vertreten sowie Peitschenmoos-
Fichtenwälder und Tannenwälder. Diese Wälder ergänzen die oligotro-
phen Gletscherseen, die ombrotrophen Moore mit den Gebirgswiesen 
und Weiden. Als interessante Arten können Sudeten-Eisenhut (Aco-
nitum plicatum), Schwarze Teufelskralle (Phyteuma nigrum), Alpen-Mutterwurz (Mutellina purpurea), Alpen-
Flachbärlapp (Diphasiastrum alpinum), der weiß blühende Eisenhutblättrige Hahnenfuß (Ranunculus aco-
nitifolius), Ostalpen-Enzian (Gentiana pannonica), Rippenfarn (Blechnum spicant) oder die Wald-Hainsimse 
(Luzula sylvestris) genannt werden. Dieses Gebiet wurde erst in der Neuzeit dauerhaft besiedelt.
Niedrigere Lagen des Böhmerwalds und des Gebirgsvorlandes gehören in das Mesophytikum. Für sie 
sind krautreiche Buchen- und Tannenwälder und bodensaure Buchenwälder typisch.
Im Böhmerwald wachsen Arten, die nirgendwo sonst auf dem restlichen Gebiet der Tschechischen Repu-
blik vorkommen: Eisenhutblättriger Hahnenfuß (Ranunculus aconitifolius), Gestielter Kronenlattich 
(Willemetia stipitata), Wald-Soldanelle (Soldanella montana) oder die Österreichische Gämswurz 
(Doronicum austriacum).

1.6.3.1.1 Wiesen, Weiden und hochgrasige Gebirgswiesen
Diese waldlosen Ökosysteme entstanden im Böhmerwald zusammen mit der Besiedlung der Region im 
13. und 14. Jahrhundert. Interessant sind die Moorwiesen (Willemetio – Caricetum paniceae) mit dem Vor-
kommen von Hirse-Segge (Carex panicea), Gestieltem Kronenlattich (Willemetia stipitata), Sumpf-Baldrian 
(Valeriana dioica), Wald-Läusekraut (Pedicularis sylvatica) oder Breitblättrigem Knabenkraut (Dactylorhiza 
majalis), wo auch die Moosschicht gut entwickelt ist. Wenn diese Wiesen über einen längeren Zeitraum 
nicht gemäht werden, werden sie allmählich zu Mädesüßwiesen (Unterverband Filipendulenion), auf de-
nen Echtes Mädesüß (Filipendula ulmaria), Behaarter Kälberkropf (Chaerophyllum hirsutum) oder Sibiri-
sche Schwertlilie (Iris sibirica) vorherrschen, so z. B. bei Knížecí stolec, in den Weiden der Oberen Moldau 
(Hornovltavské pastviny) oder in Bučina.
Bergweiden bilden oft borstigen Bewuchs des Verbands Nardion, z. B. bei Boubín, wo Borstgras (Nardus 
stricta), Echte Arnika (Arnica montana), Orangerotes Habichtskraut (Hieracium aurantiacum) usw. wachsen.
Hochgräsige Gebirgswiesen säumen Wasserläufe und gehören zum Verband Calthion. Auffallend sind 
z. B. der violett blühende Alpen-Milchlattich (Cicerbita alpina), die Waldsimse (Scirpus sylvaticus), Faden-
Binse (Juncus filiformis), Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre), Alantdistel (Cirsium heterophyllum), Wald-
Engelwurz (Angelica sylvestris) oder die Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa).

Fragen und Aufgaben:
1. Gehe auf die nächstgelegene Wiese, markiere mit 4 Holzdübeln und einer Schnur eine Fläche von 

1 m2 und versuche die einzelnen Pflanzenarten und Lebewesen zu erkennen. Schreibe die Arten 
auf und zähle sie. Besuche dann eine Weide und mache dasselbe. Vergleiche im Anschluss die 
Ergebnisse.

1.6.3.1.2 Wälder
Krautreiche Buchenwälder und Tannenwälder (Verband Fagion, Unterverband Eu-Fagenion, Ga-
lio-Abietenion), in der Baumschicht von Buchen, Fichten und Tannen vertreten, örtlich auch mit Berg-
Ahorn und Raublättrigen Ulmen, kommen z. B. an den nördlichen Hängen der Gegend um Boubín vor, 

Kamzičník rakouský (Doronicum austriacum) / 
Die Österreichische Gämswurz
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Klimaxové (horské) smrčiny (sv. Piceion excelsae) 
se vyskytují pouze ostrůvkovitě (např. na Boubíně, v oblas-
ti Plání, ve vrcholových partiích Plechého, na svazích nad 
Černým a Čertovým jezerem). Stromové patro tvoří šumav-
ský ekotyp smrku. Místy jsou tyto smrčiny provázeny jeřá-
bem ptačím (Sorbus aucuparia), který z našich listnatých 
dřevin vystupuje do nejvyšších nadmořských výšek (tyto 
smrčiny rostou od nadmořských výšek 1200 m n. m.). V by-
linném patře rostou: metlička křivolaká (Avenella flexuosa), 
třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), brusnice borůvka 
(Vaccinium myrtillus), čípek objímavý (Streptopus amplexi-

folius), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), papratka horská (Athyrium alpestre) či podbělice alp-
ská (Homogyne alpina). Mechové patro je dobře vyvinuté, ale druhově obvykle chudší.

Rašelinné (as. Sphagno-Piceetum) a podmáčené smrčiny (as. Bazzanio trilobatae – Piceetum) jsou 
velmi časté smrčiny v okolí rašelinišť na Šumavě v nadmořských výškách nad 600 m n. m. V bylinném patře 
dominuje podbělice alpská (Homogyne alpina), dřípatka horská (Soldanella montana), žebrovice různolistá 
(Blechnum spicant), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), 
někdy i orchidej bradáček srdčitý (Listera cordata). V těchto smrčinách je bohatě vyvinuto mechové patro.

Na častých kamenných mořích nebo sutích (například v oblasti Stožce, Českých Žlebů, v Otavském údo-
lí nebo i v Boubínském komplexu) se vyvinuly suťové lesy, v nichž stromové patro tvoří smrk ztepilý (Picea 
abies) doplněný javorem klenem (Acer pseudoplatanus) nebo jilmem drsným (Ulmus glabra). V podrostu 
dominují: bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), pižmovka mošusová (Adoxa moschatelina) nebo podbí-
lek šupinatý (Lathraea squamaria). Mechové patro je dobře vyvinuto.

Otázky a úkoly:
1. Navštivte vaší škole nejbližší les a zařaďte ho do některé z popisovaných charakteristik. Zapište si 

druhy stromového, keřového, bylinného a mechového a lišejníkového patra.
2. Navštivte muzeum dřeva na Modravě na Šumavě a zjistěte tam, které druhy šumavských stromů se 

používají jako tzv. rezonanční dřeva k výrobě hudebních nástrojů.

1.6.3.1.3 Vodní a mokřadní ekosystémy se stojatou vodou
1.6.3.1.3.1 Jezera
Na české straně Šumavy se nachází pět jezer: Černé a Čertovo jezero, Prášilské jezero, jezero Laka 

a Plešné jezero. 
Černé jezero leží ve výšce 1008 m n. m. pod severním svahem Jezerní hory asi 6 km severozápadně 

od Železné Rudy. Rozkládá se na ploše 18,43 ha a maximální hloubka je 39,8 m. V jezeru se vyskytuje 
velmi vzácná rostlina šídlatka jezerní (Isoetes la-
custris), která patří do příbuzenstva plavuní. Roste 
ponořena pod vodou a její tělo tvoří kořen, zkráce-
ný stonek a svazek šídlovitých listů, které mají na 
vnitřní straně dutinu, kde se vyvíjejí výtrusy. Celá 
rostlina je cca 15 – 20 cm vysoká. 

Čertovo jezero se nachází v nadmořské výš-
ce 1030 m n. m. na jihovýchodním svahu Jezer-
ní hory přibližně 4 km od Železné Rudy. Zaují-
má plochu, 10,33 ha a jeho maximální hloubka 
je 36,7 m. I v tomto jezeře roste vzácná šídlatka 
jezerní (Isoetes lacustris). 

Prášilské jezero leží pod horou Poledník v nad-
mořské výšce 1079 m n. m., jeho hloubka je 15 me-
trů a rozloha 3,9 ha.

Borovice rašelinné (Pinus x pseudopumilio) na Jezerní slati 
/ Moor-Kiefer auf dem Seetorfmoor

Šídlatka jezerní (Isoetes lacustris) / Das See-Brachsenkraut
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aber auch in der Schlucht bei Datelov (Datelovská rokle) oder am 
Fuße der Karwand des Schwarzen Sees / Černé jezero. Das Unterge-
hölz ist gewöhnlich sehr artenreich: Zwiebel-Zahnwurz (Dentaria bulbi-
fera), Zahnwurz (Dentaria enneaphyllos), Ähriges Christophskraut (Ac-
taea spicata), Wald-Schwingel (Festuca altissima), Waldmeister (Galium 
odoratum), Vierblättrige Einbeere (Paris quadrifolia), Weiße Pestwurz 
(Petasites albus). Sehr bunt und artenreich ist auch die Moosschicht: 
Zypressenschlafmoos (Hypnum cupressiforme), Langblättriges Weiß-
gabelzahnmoos (Paraleucobryum longifolium), Rosettiges Rosenmoos 
(Rhodobryum roseum), Rotstängelmoos (Pleurozium schreberi) usw.
Hainsimsen-Buchenwälder (Verband Luzulo-Fagenion) wachsen auf sauren Untergründen. Die 
Baumschicht wird von Buchen und Fichten gebildet. Das Untergehölz ist sehr arm: Drahtschmiele (Ave-
nella flexuosa), Wolliges Reitgras (Calamagrostis villosa), Waldsauerklee (Oxalis acetosella), Hasenlattich 
(Prenanthes purpurea), Wald-Sondanelle (Soldanella montana) und Quirlblättrige Weißwurz (Polygonatum 
verticillatum). Die Moosschicht ist nur schwach entwickelt oder fehlt gänzlich. Diese Wälder wachsen z. B. 
in den Gebirgszügen des Künischen Gebirges und in der Gegend um Boubín.
Klimaxe Fichtenwälder (Verband Piceion excelsae) kommen nur inselförmig vor (z. B. auf dem Bou-
bín, an Feldern, in Höhenlagen des Berges Plechý / Plöckenstein, auf den Hängen über dem Schwarzen 
See und dem Teufels-See). Die Baumschicht bildet der Böhmerwälder Ökotyp der Fichte. Stellenweise 
werden die Fichtenwälder begleitet von der Vogelbeere (Sorbus aucuparia), die unter Laubgehölzen in 
höchsten Meereshöhen wachsen (diese Fichtenwälder gedeihen ab einer Meereshöhe von 1200 m). In 
der Krautschicht wachsen: Drahtschmiele (Avenella flexuosa), Wolliges Reitgras (Calamagrostis villosa), Hei-
delbeere (Vaccinium myrtillus), Stängelumfassender Knotenfuß (Streptopus amplexifolius), Siebenstern (Tri-
entalis europaea), Gebirgs-Frauenfarn (Athyrium alpestre) oder Alpen-Brandlattich (Homogyne alpina). Die 
Moosschicht ist sehr gut entwickelt, aber nicht sehr artenreich.
Fichtenmoorwälder (Sphagno-Piceetum) und Peitschenmoos-Fichtenwälder (Bazzanio trilobatae – Picee-
tum) kommen im Böhmerwald in der Umgebung von Mooren über 600 m Meereshöhe häufig vor. In der Kraut-
schicht dominieren Alpen-Brandlattich (Homogyne alpina), Wald-Soldanelle (Soldanella montana), Rippenfarn 
(Blechnum spicant), Wolliges Reitgras (Calamagrostis villosa), Siebenstern (Trientalis europaea), manchmal 
auch Kleines Zweiblatt (Listera cordata). In diesen Fichtenwäldern ist die Moosschicht sehr reich entwickelt.
An den sehr oft vorkommenden Felsenmeeren oder Schutthalden (zum Beispiel in der Gegend um Stožec 
/ Tusset, České Žleby / Böhmisch Röhren, im Otava-Tal oder im Boubíner Komplex) haben sich Schutt-
wälder entwickelt, in denen die Baumschicht von der Gemeinen Fichte (Picea abies) gebildet wird, ergänzt 
durch Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) oder Bergulme (Ulmus glabra). Im Untergehölz dominieren: Wald-
Bingelkraut (Mercurialis perennis), Moschuskraut (Adoxa moschatelina) oder Gewöhnliche Schuppenwurz 
(Lathraea squamaria). Die Moosschicht ist sehr gut entwickelt.

Fragen und Aufgaben:
1. Besuche den nächstgelegenen Wald bei Deiner Schule und ordne ihn einer der beschriebenen 

Charakteristiken zu. Schreibe die Arten der Baumschicht, Strauchschicht, Krautschicht und der 
Moorschicht auf.

2. Besuche das Holzmuseum in Modrava im Böhmerwald und finde heraus, welche Arten der Böhmer-
wälder Bäume als sog. Klanghölzer zur Herstellung von Musikinstrumenten genutzt werden.

1.6.3.1.3 Wasser- und Sumpfökosysteme mit stehenden Gewässern
1.6.3.1.3.1 Seen

Auf der tschechischen Seite des Böhmerwaldes befinden sich fünf Seen: Schwarzer See / Černé jezero, 
Teufels-See / Čertovo jezero, Stubenbacher See / Prášilské jezero, der Lackensee / Laka und der Plö-
ckensteinsee / Plešné jezero. Der Schwarze See liegt auf einer Meereshöhe von 1008 m unterhalb des 
nördlichen Hangs des Berges Jezerní hora, etwa 6 km nordwestlich von Böhmisch Eisenstein / Železná 
Ruda. Er erstreckt sich auf einer Fläche von 18,43 ha und hat eine maximale Tiefe von 39,8 m. Im See 

Prha arnica (Arnica montana) / Die ech-
te Arnika
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Laka leží ve výšce 1096 m n. m., a je nejméně hluboké (4 m) a zároveň i nejmenší rozlohou (2,78 ha). 
Plešné jezero se nachází ve výšce1090 m n. m. na severovýchodním svahu hory Plechý. Maximální hloubka 

dosahuje 18,3 m a rozloha 7,48 ha. V Plešném jezeru roste rovněž vzácná šídlatka ostnovýtrusá (Isoetes echi-
nospora). Jedná se o v tomto směru jedinou lokalitu v České republice, nejbližší další jsou v Polsku a v Německu.

Posledním jezerem na Šumavě je Boubínské jezírko vybudované v nadmořské výšce 920 m na hoře 
Boubín a dosahující maximální hloubky 4 metry. Bylo vytvořeno člověkem jako vodní rezervoár pro plavení 
dřeva po Kaplickém potoce do sklárny v Lenoře. Není tedy ledovcového původu. Pod přístřeškem je zde 
umístěn kmen „krále smrku“, jehož průměr čítá 160 cm. Nachází se na naučné stezce Boubínský prales.

Otázky a úkoly:
1. Navštivte jedno ledovcové jezero a pozorujte, jaké druhy rostlin a živočichů zde žijí. Druhy zapište.
2. Zjistěte na internetu nebo v literatuře, co je to moréna a pozorujte, zda na jezeře, které jste navští-

vili, je patrná.

1.6.3.1.4 Vodní a mokřadní ekosystémy s tekoucí vodou
1.6.3.1.4.1 Řeky a potoky
Řeky a potoky na Šumavě často pramení a od pramenů zurčí horní prudké toky. Přímo v toku proto cév-

naté rostliny nemají ideální podmínky pro svoji existenci, a proto jsou prakticky bez makrofyt.

1.6.3.1.5 Rašeliniště
Rašeliniště tř. Oxycocco-Sphagnetea, jsou pro Šumavu na-

prosto typickým ekosystémem (např. Modravská rašeliniště). 
V bylinném patře se vyskytují: vlochyně bahenní (Vaccinium uli-
ginosum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), suchopýr po-
chvatý (Eriophorum vaginatum), masožravá rosnatka okrouh-
lolistá (Drosera rotundifolia), kyhanka sivolistá (Andromeda 
polyfolia), bříza zakrslá (Betula nana). V mechovém patře se vy-
skytují i červené druhy rašeliníků jako např. rašeliník prostřední 
(Sphagnum magellanicum). 

Rozlišujeme náhorní (horská) vrchoviště zvaná slatě (německy 
Filz), vyskytující se v pramenných oblastech Vydry a Vltavy, např. Cha-
lupská slať. Typická je pro ně přítomnost borovice rašelinné (Pinus 
pseudopumilio)*.

Druhým typem jsou údolní vrchoviště zvaná luhy (německy Au) 
vyskytující se v oblasti Horní Vltavy a kotliny Křemelné, Velká Niva, v okolí Borové Lady a Nových Hutí (Pa-
secká slať), Nový Brunst, Šmauzy, apod. Charakteristická je přítomnost borovice blatky (Pinus rotundata), 
vzácně provázené i rojovníkem bahenním (Ledum palustre) – např. u rybníku Olšina. 

Okraje rašelinišť bývají porostlé rašelinnými březinami (sv. Betulion pubescentis) nebo bažinnými vrbi-
nami (sv. Salicion cinereae).

Okraje vřesovišť, louky, často pokrývají vřesoviště se smilkou tuhou (Nardus stricta), léčivou prhou arni-
kou (Arnica montana).

Otázky a úkoly:
1.  Navštivte informační středisko na Chalupské slati a prohlédněte si pečlivě expozici.
2. Projděte povalovou stezku na Chalupské slati a pozorujte v přírodě na vrchovišti druhy rostlin 

a živočichů, které jste viděli v expozici.

1.6.4 Bavorský les
Flóra a vegetace Bavorského lesa prakticky kopíruje flóru a vegetaci na české straně hranice, na Šuma-

vě. Výjimkou jsou Velký Javor (1456 m n. m.) a Roklan (1452 m n. m.), které vystupují nad přirozenou 
horní hranici lesa.

Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) / Der 
karnivore Rundblättrige Sonnentau
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kommt das sehr seltene See-Brachsenkraut (Isoetes lacustris) vor, das zur Gattung der Brachsenkräu-
ter gehört. Sie wächst unter der Wasseroberfläche, ihren Körper bilden die Wurzel, ein verkürzter Stiel und 
ein Bund binsenförmiger Blätter, die auf der Innenseite hohl sind, wo sich Sporen bilden. Die ganze Pflan-
ze ist etwa 15 bis 20 cm hoch. Im Paläozoikum war das See-Brachsenkraut baumhoch und aus seinen 
angehäuften Körpern entstand Steinkohle.
Der Teufels-See / Čertovo jezero befindet sich auf einer Höhe von 1030 m am südöstlichen Hang des Ber-
ges Jezerní hora, etwa 4 km von Böhmisch Eisenstein entfernt. Er nimmt eine Fläche von 10,33 ha ein, seine 
maximale Tiefe beträgt 36,7 m. Auch in diesem See wächst das seltene See-Brachsenkraut (Isoetes lacustris).
Der Stubenbacher See / Prášilské jezero liegt unterhalb des Berges Poledník / Mittagsberg auf einer 
Meereshöhe von 1079 m und ist 15 m tief; seine Fläche beträgt 3,72 ha. Der Lackensee / Laka liegt auf 
einer Höhe von 1096 m und ist der seichteste (4 m) und gleichzeitig auch der kleinste See (2,78 ha). Der 
Plöckensteinsee / Plešné jezero befindet sich auf einer Höhe von 1090 m am nordöstlichen Hang des Ber-
ges Plechý. Seine maximale Tiefe beträgt 18,3 m, seine Fläche bringt es auf 7,48 ha. Im Plöckensteinsee 
wächst ebenfalls das seltene Stachelsporige Brachsenkraut (Isoetes echinospora). Es handelt sich 
um den einzigen Standort in der Tschechischen Republik, die nächsten Vorkommen finden sich in Polen 
und Deutschland.
Der letzte See im Böhmerwald ist kleine Boubíner Stausee (Boubínské jezírko), der auf einer Meereshö-
he von 920 m auf dem Berg Boubín geschaffen wurde und eine Tiefe von 4 m erreicht. Der See wurde 
von Menschenhand geschaffen, als Wasser-Reservoir für die Holzverflößung über den Bach Kaplický in 
die Glashütte in Lenora / Eleonorenhain. Er hat somit keinen Ursprung im Gletscher. Unter dem Vordach 
ist der Stamm des „Fichtenkönigs“ untergebracht, dessen Durchmesser 160 cm beträgt und der 1970 im 
Alter von 440 Jahren und mit einer Höhe von 57 m einem Sturm zum Opfer fiel. Er befindet sich auf dem 
Lehrpfad Boubínský prales (Kubany-Urwald).

Fragen und Aufgaben:
1. Besuche einen Gletschersee und beobachte, welche Arten von Pflanzen und Lebewesen dort le-

ben. Schreibe die Arten auf.
2. Ermittle im Internet oder in der Literatur, was eine Moräne ist, und beobachte, ob sie auf dem See, 

den Du besucht hast, zu sehen ist.

1.6.3.1.4 Wasser- und Sumpfökosysteme mit fließenden Gewässern
1.6.3.1.4 1 Flüsse und Bäche

Viele Flüsse und Bäche haben im Böhmerwald ihre Quellen und von den Quellen plätschern reißende 
Ströme. Direkt in diesen Strömen haben deshalb Gefäßpflanzen keine idealen Lebensbedingungen. Die 
Ströme sind deshalb ohne Makrophyten (Wasserpflanzen).

1.6.3.1.5 Moore
Moore der Klasse Oxycocco-Sphagnetea sind für den Böhmerwald ein völlig typisches Ökosystem (z.B. 
Maderer Filze). In der Krautschicht kommen vor: Rauschbeere (Vaccinium uliginosum), Gewöhnliche 
Moosbeere (Oxycoccus palustris), Scheiden-Wollgras (Eriophorum vaginatum), der fleischfressende 
Rundblättrige Sonnentau (Drosera rotundifolia), Rosmarinheide (Andromeda polifolia) und Zwerg-Birke 
(Betula nana). In der Moosschicht kommen auch rote Arten von Torfmoos vor, wie z. B. das Mittlere Torf-
moos (Sphagnum magellanicum).
Wir unterscheiden zwei Arten von Mooren. Zum einen das Hochmoor, auch Filz genannt, das in Quellge-
bieten der Flüsse Vydra und der Moldau vorkommt, z. B. im Großen Königsfilz / Chalupská slať. Typisch ist 
die Präsenz von Moor-Bergkiefern (Pinus x pseudopumilio)*.
Zum anderen sind es die Auen, die im Gebiet der oberen Moldau und im Tal des Flusses Křemelná / 
Kieslingbach, bei Velká Niva, bei Borová Lada (Ferchenhaid) und bei Nové Hutě (Kaltenbach – Moor 
Pasecká Slať), bei Nový Brunst (Neubrunst) und Šmauzy usw. zu finden sind. Charakteristisch ist die Prä-
senz der Moor-Kiefern (Pinus rotundata), seltener begleitet vom Sumpfporst (Ledum palustre) – z. B. beim 
Teich Olšina.
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1.6.4.1. Jezera
Na bavorské straně zůstaly do dneška tři ledov-

cové kary: Malé javorské jezero (Kleinere Ar-
bersee) o rozloze 2,5 ha, maximální hloubce 9 m, 
ležící v nadmořské výšce 914 m n. m. se nachází 
na úpatí Velkého Javoru. Jezero je mimo jiné zají-
mavé třemi plovoucími rašelinnými ostrůvky. 

Velké javorské jezero (Grosser Arbersee) má 
rozlohu 4,5 ha, maximální hloubku cca 15 m a na-
chází se v nadmořské výšce 934 m n. m. Zajímavá 
je vycházka kolem jezera, kde lze zvláště v místě vel-

kého rašelinného poloostrova pozorovat vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata), ďáblík bahenní (Calla pa-
lustris) a dokonce i masožravou špirlici nachovou (Sarracenia purpurea). Její masožravost je dána výskytem 
na živinami chudém stanovišti, kde si dusíkový metabolismus vylepšuje rozkladem chitinu z těl hmyzu.

Posledním jezerem na bavorské straně hranice je Ráchelské jezero (Rachelsee) rozprostírající se na 
5,7 ha, maximální hloubka je 13,2 m a nachází se v nadmořské výšce 1071 m n. m.

1.6.4.2 Velký Javor
Velký Javor dosahuje nad hranici lesa. Od Ráchelského jezera didakticky funguje vertikální zonace: od 

bučin na hraně jezera, přes acidofilní bučiny, květnaté bučiny, až po kapradinové smrčiny s papratkou al-
pínskou. Nad těmito porosty už je jen kosodřevina a vyfoukávané alpínské trávníky s druhy: sítina trojklan-
ná (Juncus trifidus), kuklík horský (Geum montanum), brusnice (Vaccinium sp. div.) apod.

Otázky a úkoly:
1. Jaké další masožravé rostliny znáte?
2. V literatuře či na internetu najděte mechanismy, kterými masožravé rostliny „loví“ hmyz. Pro inspira-

ci zadej na YOUTUBE do vyhledávače: masožravé rostliny a prohlédni si krátká videa.
3. Vypravte se na Velký Javor a pozorujte vertikální zonaci – jak se mění porosty s nadmořskou výš-

kou. Vždy si zaznamenejte převládající druh stromového patra a 3-4 druhy bylinného patra. Také 
sledujte, zda je vyvinuto mechové patro.

1.6.5 Český les
Český les (bioregion českoleský, tachovský a branžovský) dosahuje průměrných nadmořských výšek 500 

– 700 m n. m. s nejvyšší horou Čerchov (1042 m n. m.). Podle regionálně fytogeografického členění patří 
převážně do mezofytika, pouze nejvyšší partie skupiny Čerchova, inverzní polohy vodotečí a podmáčené 
lesy, reprezentují oreofytikum. Geologické podloží je kyselé, budované rulami a žulami. Jedná se převážně 
o zalesněné území dosahující nižších nadmořských výšek než Šumava. Dnes v celém území převažují hos-

Sítina trojklanná (Juncus trifidus) / Die Dreiblatt-BinseAlpínské vyfoukávané trávníky na Velkém Javoru / Ausgeblasene 
Alpinen-Grasflächen am Großen Arber

Ďáblík bahenní (Calla palustris) / Drachenwurz
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Die Ränder der Moore sind von Birkenbruchwäldern (Verband Betulion pubescentis) oder von Grauwei-
dengebüschen (Verband Salicion cinereae) bewachsen.
Die Ränder der Hochmoore, die Wiesen, werden oft von Mooren mit Borstgras (Nardus stricta) bedeckt 
sowie von der Heilpflanze Echte Arnika (Arnica montana).

Fragen und Aufgaben:
1. Besuche das Informationszentrum Großer Königsfilz (Chalupská slať) und sehe Dir sorgfältig die 

Ausstellung an.
2. Begehe den Lehrpfad am Großen Königsfilz (Chalupská slať) und beobachte in der Natur auf dem 

Hochmoor die Arten der Pflanzen und Lebewesen, die Du in der Ausstellung gesehen hast.

1.6.4 Bayerischer Wald
Die Flora und Vegetation des Bayerischen Waldes entspricht prak-
tisch der Flora und Vegetation auf der tschechischen Seite der Gren-
ze, nämlich der des Böhmerwalds. Ausnahmen sind der Große Arber 
(1456 m) und der Große Rachel (1452 m), die über die natürliche 
Waldgrenze hinausragen.

1.6.4.1 Seen
Auf der bayerischen Seite sind bis heute drei Gletscherkare bzw. 
Karseen erhalten: der Kleine Arbersee mit einer Fläche von 2,5 ha 
und einer maximalen Tiefe von 9 m, der in einer Meereshöhe von 914 
m unterhalb des Großen Arbers liegt. Der See ist unter anderem auch 
durch seine drei schwimmenden Moorinseln interessant.
Der Große Arbersee hat eine Fläche von 7,7 ha, eine maximale Tie-
fe von ca. 16 m und befindet sich auf einer Meereshöhe von 935 m. 
Interessant ist ein Spaziergang rund um den See, wo man vom Stand-
ort der großen Moorhalbinsel Fieberklee (Menyanthes trifoliata), 
Drachenwurz (Calla palustris) und sogar die fleischfressende Rote 
Schlauchpflanze (Sarracenia purpurea) beobachten kann. Ihre Fähigkeit Fleisch zu verzehren ist durch 
ihr Vorkommen an Standorten mit wenigen Nährstoffen bedingt, weshalb sie sich ihren Stickstoffwechsel 
durch die Auflösung von Chitin aus Insektenkörpern aufbessert.

Der letzte zu nennende See auf bayerischer Seite ist der Rachelsee mit einer Fläche von 5,7 ha und einer 
maximalen Tiefe von 13,2 m, Er befindet sich auf einer Meereshöhe von 1071 m.

1.6.4.2 Großer Arber
Der Große Arber überragt die Waldgrenze. Ab dem Rachelsee verlaufen didaktisch die vertikalen Hö-
henstufen, beginnend mit den Buchenwäldern am Rand des Sees über die Hainsimsen-Buchenwälder, 
krautreichen Buchenwälder bis hin zu Farnkraut-Fichtenwäldern mit Alpen-Waldfarn (Athyrium distentifoli-
um). Über diesem Bewuchs gibt es nur noch Krummholz und alpine Gräser mit den Arten: Dreiblatt-Bin-
se (Juncus trifidus), Berg-Nelkenwurz (Geum montanum), Heidelbeeren (Vaccinium sp. div.) usw.

Fragen und Aufgaben:
1. Welche weiteren fleischfressenden Pflanzen kennst Du?
2. Finde im Internet oder in der Literatur Mechanismen, mit denen fleischfressende Pflanzen Insekten 

„jagen“. Schaue dir hierzu auf YouTube kurze Videos zu fleischfressenden Pflanzen an.
3. Besuche den Großen Arber und beobachte die vertikalen Höhenstufen – wie ändert sich der 

Bewuchs mit der Meereshöhe? Schreibe Dir jeweils die dominierende Art der Baumschicht und 
3-4 Arten der Krautschicht auf. Beobachte, wie die Moosschicht entwickelt ist.

Kvetoucí masožravá špirlice nachová (Sarra-
cenia purpurea) / Blühende fleischfressende 
Rote Schlauchpflanze
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podářské lesy (kulturní), vysázené smrčiny a v malé míře bory. Potenciální 
vegetací však jsou květnaté bučiny a na chudých substrátech i acidofilní hor-
ské bučiny. Nevyskytují se zde přirozené horské smrčiny, pouze na podmá-
čených místech se uplatňují podmáčené smrčiny a místy i rašeliniště (např. 
Podkovák, Farské bažiny). Tachovsko se vyznačuje větším množstvím rybníků 
a Branžovský hvozd výskytem teplomilnějších hájových druhů.

Oproti Šumavě do Českého lesa nezasahují alpské druhy (např. dřípatka 
horská, koprníček bezobalný).

1.6.5.1 Bezlesí
1.6.5.1.1 Louky a pastviny

Na území Českého lesa se uplatňují ve větší míře vlhké pcháčové louky sv. Calthion a střídavě vlhké 
louky svazu Molinion. Za zmínku určitě stojí výskyt velmi vzácného druhu: hořeček drsný Sturmův (Gen-
tianella obtusifolia subsp. sturmiana) na pastvině ovcí (PR Pod Volfštejnem) na jižním okraji Černošína 
a druhá lokalita je cca 1 km západně od obce Hvožďany.

1.6.5.2 Lesy
V nejnižších polohách (např. v okolí zříceniny PR Netřeb nebo v PP Petrském údolí) rostou černýšo-

vé dubohabřiny (asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum), v bylinném patře s jaterníkem trojlaločným 
(Hepatica nobilis), ptačincem velkokvětým (Stellaria holostea), lilií zlatohlávkem (Lilium martagon), tolitou 

lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria), svízelem lesním (Galium 
sylvaticum) a černýšem hajním (Melampyrum nemorosum).

Dále se zde uplatňují acidofilní bučiny (PR Ostrůvek, PR Ti-
šina). V nižších polohách 623 – 878 m n. m. na kyselých neúživ-
ných substrátech v asociaci Luzulo-Fagetum (PR Bystřice, PR 
Herštejn, PR Malý Zvon, PR Starý Hirštejn, PR Bučina u Žďáru), ve 
stromovém patře s bukem lesním (Fagus sylvatica), někdy s pří-
měsí smrku ztepilého (Picea abies) s chudým podrostem, tvoře-
ným druhy: pitulník horský (Galeobdolon montanum), metlička 
křivolaká (Avenella flexuosa), bukovník kapraďovitý (Gymnocarpi-
um dryopteris), bukovinec osladičovitý (Phegopteris connectilis), 
ostřice kulkonosná (Carex pilulifera), kapraď rozložená (Dryopte-
ris dilatata), bika chlupatá (Luzula pilosa), bika bělavá (Luzula lu-
zuloides), pstroček dvoulistý (Majanthemum bifolium), šťavel ky-
selý (Oxalis acetosella), papratka samičí (Athyrium filix-femina), 
starček Fuchsův (Senecio ovatus), brusnice borůvka (Vaccinium 
myrtillus), s horskými druhy žebrovicí různolistou (Blechnum spi-
cant), vrancem jedlovým (Huperzia selago), plavuní pučivou (Ly-

copodium annotinum), s bíle kvetoucím velkým pryskyřníkem platanolistým 
(Ranunculus platanifolius), rozrazilem horským (Veronica montana) a místy 
vzácně i s kokoříkem přeslenitým (Polygonatum verticillatum). Ve vyšších 
polohách v nadmořských výškách 665 – 1025 m n. m. (NPR Čerchovské 
hvozdy, PR Pleš) v asociaci Calamagrostio villosae-Fagetum, ve stromo-
vém patře s dominancí buku ve směsi s jedlí bělokorou (Abies alba). V by-
linném patře převládá třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), kapraď roz-
ložená (Dryopteris dilatata), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), čarovník 
alpský (Circaea alpina), plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), lýkovec 
jedovatý (Daphne mezereum), zimolez černý (Lonicera nigra), horské druhy 
jako žebrovice různolistá (Blechnum spicant), vranec jedlový (Huperzia se-
llago), plavuň pučivá (Lycopodium annotinum). V PR Přimda se uplatňuje 
asociace Dryopterido dilatatae-Fagetum. 

Konopice zdobná (Galeopsis specio-
sa) / Der Bunze hohlzahn

Pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris) / 
Strausfarn

Kuklík horský (Geum montanum) / 
Die Berg-Nelkenwurz
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1.6.5 Böhmischer Wald
Der Böhmische Wald (Bioregion Böhmischer Wald, Tachauer Bioregion und die Bioregion Branžovský 
hvozd) erstreckt sch auf einer Meereshöhe von 500 bis 700 m, der höchste Berg, der Čerchov / Schwarz-
kopf, ist 1042 m hoch. Nach der regionalen phytografischen Gliederung gehört der Böhmische Wald vor-
wiegend in das Mesophytikum, nur die höchsten Lagen um Čerchov, die inversen Lagen der Wasserströ-
me und die sumpfigen Wälder repräsentieren das Oreophytikum. Der geologische Unterbau ist säuerlich, 
bestehend aus Gneisen und Granit. Es handelt sich vorwiegend um ein bewaldetes Gebiet, das niedri-
gere Meereshöhen erreicht als der Böhmerwald. Heute überwiegen im ganzen Gebiet Wirtschaftswälder 
(Forst), ausgepflanzte Fichtenwälder und im kleineren Maße Kieferwälder. Eine mögliche Vegetation sind 
auch krautreiche Buchenwälder und, auf armen Substraten, auch bodensaure Buchenwälder. Natürliche 
Bergfichtenwälder kommen hier nicht vor, nur in sumpfigen Gebieten gibt es Peitschenmoos-Fichtenwäl-
der und örtlich auch Moore (z. B. die Naturschutzgebiete Podkovák und Farské bažiny). Die Tachauer Ge-
gend zeichnet sich durch eine erhöhte Anzahl an Teichen aus, die Bioregion Branžovský hvozd durch das 
Vorkommen von wärmeliebenden Hainarten.
Gegenüber dem Böhmerwald gibt es im Böhmischen Wald keine alpinen Arten (wie z. B. Wald-Soldanelle 
oder Alpen-Mutterwurz).

1.6.5.1 Waldloses Gebiet
1.6.5.1.1 Wiesen und Weiden

Auf dem Gebiet des Böhmischen Waldes setzen sich im größeren Maße Feuchtwiesen des Verbandes 
Calthion und wechselfeuchte Wiesen des Verbandes Molinion durch. Hier muss eine sehr seltene Art 
Erwähnung finden: der Stumpfblättrige Enzian Sturm (Gentianella obtusifolia subsp. Sturmiana), der auf 
der Schafsweide im Naturschutzgebiet Pod Volfštejnem am südlichen Rand von Černošín und weiter ca. 
1 km westlich der Ortschaft Hvožďany vorkommt.

1.6.5.2 Wälder
In den niedersten Lagen (z. B. in der Umgebung der Bur-
gruine Netřeb (Naturschutzgebiet) oder im Naturdenkmal 
Petrské údolí) wachsen Wachtelweizen-Eichen-Hain-
buchenwälder (Melampyro nemorosi-Carpinetum), in der 
Krautschicht mit Leberblümchen (Hepatica nobilis), Große 
Sternmiere (Stellaria holostea), Türkenbund (Lilium marta-
gon), Schwalbenwurz (Vincetoxicum hirundinaria), Wald-
Labkraut (Galium sylvaticum) und Hain-Wachtelweizen (Me-
lampyrum nemorosum).
Weiter kommen hier bodensaure Buchenwälder (Natur-
schutzgebiet Ostrůvek, Naturschutzgebiet Tišina) vor. In 
niedrigeren Lagen von 623 bis 878 m auf sauren nährstoff-
armen Substraten im Verbund der Luzulo-Fagetum (Na-
turschutzgebiet Bystřice, Naturschutzgebiet Herštýn, Natur-
schutzgebiet Malý Zvon, Naturschutzgebiet Starý Hirštejn, 
Naturschutzgebiet Bučina u Žďáru), in der Baumschicht mit Rotbuchen (Fagus sylvatica), manchmal auch 
mit Beimischung von Gemeiner Fichte (Picea abies) mit armem Untergehölz bestehend aus den Arten: 
Drahtschmiele (Avenella flexuosa), Eichenfarn (Gymnocarpium dryopteris), Buchenfarn (Phegopteris con-
nectilis), Behaarte Hainsimse (Luzula pilosa), Zweiblättrige Schattenblume (Maianthemum bifolium), Ge-
birgsarten des Rippenfarns (Blechnum spicant), Tannenbärlapp (Huperzia selago), Sprossender Bärlapp 
(Lycopodium annotinum) und dem weiß blühenden großen Platanen-Hahnenfuß (Ranunculus platanifo-
lius). In höheren Lagen der Meereshöhe 665 bis 1025 m (Nationalschutzgebiet Čerchovské hvozdy, Na-
turschutzgebiet Pleš) im Verbund mit Calamagrostio villosae-Fagetum, in der Baumschicht mit der 
dominanten Buche mit Beimischung von Weiß-Tannen (Abies alba). In der Krautschicht überwiegt Wolli-
ges Reitgras (Calamagrostis villosa), Breitblättriger Dornfarn (Dryopteris dilatata), Drahtschmiele (Avenella 

Přirozená bučina na Přimdě / Natürliche Buchen am 
Přimda (Pfraumberg)
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Na úživnějších substrátech v rozmezí 554 – 848 m n. m., se uplatňu-
jí květnaté bučiny podsvazu Eu-Fagenion (PR Hora, PR Jezvinec, PR 
Herštejn, PR Nad Hutí, PR Broumovská bučina, PR Diana), reprezen-
tující zde asociaci Dentario enneaphylli-Fagetum a Festuco altissimae-
-Fagetum s bylinným patrem s druhy: samorostlík klasnatý (Actaea spi-
cata), kopytník evropský (Asarum europaeum), kostřava lesní (Festuca 
altissima), pitulník horský (Galeobdolon montanum), konopice zdobná 
(Galeopsis speciosa), svízel vonný (Galium odoratum), ječmenka evrop-
ská (Hordelymus europaeus), dymnivka dutá (Corydalis cava), zimolez 
obecný (Lonicera xylosteum), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), ba-
žanka vytrvalá (Mercurialis perennis), apod. V PR Malý Zvon v bylinném 
patře roste i česnek medvědí (Allium ursinum) nebo pod zříceninou hra-
du Přimda (PR Přimda) je ve stromovém patře vtroušený smrk, jeřáb, ja-
vor a lípa. V NPR Čerchovské hvozdy v keřovém patře roste chráněný, 
jedovatý tis červený (Taxus baccata). 

Prudké svahy (PR Přimda, NPR Čerchovské hvozdy, PR Herštýn, PR Hora, PR Jezvinec, PR Malý Zvon, 
PR Nad Hutí, PR Starý Hirštejn, PR Broumovská bučina, PR Netřeb) porůstají suťové lesy (bažankové ja-
seniny Mercuriali-Fraxinetum a měsíčnicové javořiny Lunario-Aceretum), ve stromovém a keřovém patře 
s jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), jilmem drsným (Ulmus glabra), javorem klenem (Acer pseudopla-
tanus), javorem mléčem (A. platanoides) nebo lískou obecnou (Corylus avellana). V bylinném patře s dru-
hy: udatna lesní (Aruncus vulgaris), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticilatum), zimolez černý (Lonicera 
nigra), rybíz alpský (Ribes alpinum), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), vranec jedlový 
(Huperzia selago), dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), ne-
týkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), kopřiva dvoudomá 
(Urtica dioica), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina), čarovník 
pařížský (Circaea lutetiana), česnek medvědí (Allium ursinum), dymnivka dutá (Corydalis cava), hrachor 
jarní (Lathyrus vernus), oměj vlčí mor (Aconitum vulparia), kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum), 
plicník tmavý (Pulmonaria obscura), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora) a hlístník hnízdák (Neottia 
nidus-avis).

Podél vodotečí se uplatňují olšiny. V horských polohách smrkové olšiny (Piceo-Alnetum) s dominan-
cí olše lepkavé (Alnus glutinosa) a příměsí smrku (např. v Kateřinské kotlině). V podrostu s druhy: třtina 
chloupkatá (Calamagrostis villosa), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), papratka samičí (Athyrium filix-femi-
na), řeřišnice hořká (Cardamine amara), mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium), metlice 
trsnatá (Deschampsia cespitosa) a ostřice třeslicovitá (Carex brizoides). Ve vyšších polohách (např. niva 
Lužního potoka) pak udatnové olšiny (Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae) ve stromovém patře 

s olší lepkavou (Alnus glutinosa), v podrostu s druhy: udat-
na lesní (Aruncus sylvestris), chrastice rákosovitá (Phala-
ris arundinacea), blatouch bahenní (Caltha palustris), ne-
týkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), ptačinec hajní 
(Stellaria nemorum), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), 
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kozlík výběžkatý (Valeria-
na excelsa), přeslička poříční (Equisetum fluviatile), přeslič-
ka lesní (Equisetum sylvaticum) a pcháč bahenní (Cirsium 
palustre). Dalším typem jsou ostřicové jaseniny (Carici 
remotae-Fraxinetum) s olší šedou (Alnus incana), místy 
i vysazovanou a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a lo-
kálně i s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a javorem klenem 
(Acer pseudoplatanus) v podrostu s druhy: krabilice chlu-
patá (Chaerophyllum hirsutum), škarda bahenní (Crepis 
paludosa), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), starček 
Fuchsův (Senecio ovatus), kapraď rozložená (Dryopteris di-

Olšina u obce Milov / Erlenbestände bei der Gemeinde Mi-
lov / Milau

Pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopte-
ris) / Straußfarn, Graslilie, Kreuzblume
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Suťový les na Přimdě / Geröll-Wald Přimda (Pfraumberg)

flexuosa), Echter Seidelbast (Daphne mezereum), Ge-
birgsarten des Rippenfarns (Blechnum spicant), Tan-
nenbärlapp (Huperzia selago) und Sprossender Bär-
lapp (Lycopodium annotinum). Im Naturschutzgebiet 
Přimda besteht der Verbund Dryopterido dilatatae-
Fagetum, d.h. Hainsimsen-Buchwälder des höheren 
Berglandes.
Auf nährstoffreicheren Substraten im Bereich zwischen 
554 bis 848 m breiten sich krautreiche Buchenwäl-
der des Unterverbunds Eu-Fagenion aus (Naturschutz-
gebiet Hora, Naturschutzgebiet Jezvinec, Naturschutz-
gebiet Herštýn, Naturschutzgebiet Nad Hutí, Naturschutzgebiet Broumovská bučina, Naturschutzgebiet 
Diana) und repräsentieren hier den Verband Dentario enneaphylli-Fagetum und Festuco altissimae-Fage-
tum, in der Krautschicht mit den Arten: Ähriges Christophskraut (Actaea spicata), Gewöhnliche Haselwurz 
(Asarum europaeum), Wald-Schwingel (Festuca altissima), Berg-Goldnessel (Galeobdolon montanum) u. 
ä. Im Naturschutzgebiet Malý Zvon wächst in der Krautschicht auch Bärlauch (Allium ursinum) oder un-
terhalb der Burgruine Přimda (Naturschutzgebiet Přimda) in der Baumschicht eingestreute Fichten, Mehl-
beeren, Ahorne und Linden. Im Nationalschutzgebiet Čerchovské hvozdy wächst in der Krautschicht die 
geschützte und giftige Europäische Eibe (Taxus baccata). 
Die steilen Hänge (Naturschutzgebiet Přimda, Nationalschutzgebiet Čerchovské hvozdy, Naturschutzge-
biet Herštýn, Naturschutzgebiet Hora, Naturschutzgebiet Jezvinec, Naturschutzgebiet Malý Zvon, Natur-
schutzgebiet Nad Hutí, Naturschutzgebiet Starý Hirštejn, Naturschutzgebiet Broumovská bučina, Natur-
schutzgebiet Netřeb) bewachsen Schuttwälder (Bingelkraut-Eschenwälder Mercuriali-Fraxinetum und 
Mondviolen-Ahornwäldern Lunario-Aceretum), in der Baum- und Strauchschicht mit Gemeiner Esche (Fra-
xinus excelsior), Bergulme (Ulmus glabra), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Spitz-Ahorn (Acer platano-
ides) oder Gemeiner Hasel (Corylus avellana). In der Krautschicht mit den Arten: Wald-Geißbart (Aruncus 
vulgaris), Quirlblättrige Weißwurz (Polygonatum verticillatum), Schwarze Heckenkirsche (Lonicera nigra), 
Alpen-Johannisbeere (Ribes alpinum), Gelbes Windröschen (Anemone ranunculoides), Tannenbärlapp 
(Huperzia selago), Ausdauerndes Silberblatt (Lunaria rediviva), Bärlauch (Allium ursinum), Wolfs-Eisenhut 
(Aconitum vulparia) und Vogel-Nestwurz (Neottia nidus-avis).
Entlang der Wasserströme wachsen Erlenhölzer. In Gebirgslagen Fichten-Erlenwälder (Piceo-Alnetum) mit 
der dominierenden Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) und Beimischung von Fichten (z. B. im Katharinental). 
Im Untergehölz mit den Arten: Wolliges Reitgras (Calamagrostis villosa), Waldsauerklee (Oxalis acetosel-
la), Wald-Frauenfarn (Athyrium filix-femina), Bitteres Schaumkraut (Cardamine amara), Gegenblättriges 
Milzkraut (Chrysosplenium oppositifolium), Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa) und Zittergras-Seg-
ge (Carex brizoides). In höheren Lagen (z. B. auf der Bergwiese des Baches Lužní) kommen auch subkon-
tinentale Erlen-Eschenauenwälder (Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae) vor, in der Baumschicht 
mit der Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), im Untergehölz mit den Arten: Wald-Geißbart (Aruncus sylvestris), 
Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea), Sumpfdotterblume (Caltha palustris), Großes Springkraut (Impati-
ens noli-tangere) und Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre). Weitere Typen sind Winkelseggen-Eschen-
Wälder (Carici remotae-Fraxinetum) mit der Grau-Erle (Alnus incana), örtlich auch mit ausgepflanzter 
Grau-Erle und mit der Gemeinen Esche (Fraxinus excelsior) sowie lokal mit Schwarz-Erlen (Alnus glutino-
sa) und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), im Untergehölz mit den Arten: Behaarter Kälberkropf (Cha-
erophyllum hirsutum), Sumpf-Pippau (Crepis paludosa), Wald-Bingelkraut (Mercurialis perennis), Zitter-
gras-Segge (Carex brizoides), Bitteres Schaumkraut (Cardamine amara), Scharbockskraut (Ficaria verna 
subsp. bulbifera), Wald-Schachtelhalm (Equisetum sylvaticum), Großes Springkraut (Impatiens noli-tange-
re) und Wald-Simse (Scirpus sylvaticus). Oft ist auch eine Moosschicht vorhanden. Der letzte Erlentyp ist 
der Verband Stellario-Alnetum glutinosae, z. B. im Naturdenkmal Pod Šipínem, mit einer großen Populati-
on des auffälligen Straußenfarns (Matteuccia struthiopteris) in einer Meereshöhe von 387 bis 390 m, ggf. 
im Naturdenkmal Petrské údolí in der Krautschicht z. B. mit der Traubigen Graslilie (Anthericum liliago) 
und der Buchs-Kreuzblume (Polygala chamaebuxus).
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latata), ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), ostřice oddálená (Carex remota), řeřišnice hořká (Cardami-
ne amara), orsej jarní hlíznatý (Ficaria verna subsp. bulbifera) šťavel kyselý (Oxalis acetosella), přeslička 
lesní (Equisetum sylvaticum), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), konopice zdobná (Galeopsis 
speciosa), blatouch bahenní (Caltha palustris), pomněnka bahenní (Myosotis palustris), brusnice borův-
ka (Vaccinium myrtillus), zblochan vodní (Glyceria maxima), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), zblochan 
vzplývavý (Glyceria fluitans) a často je přítomno i mechové patro. Posledním typem olšin je asociace Stella-
rio-Alnetum glutinosae, např. v PP Pod Šipínem, s velkou populací nápadné kapradiny pérovníku pštrosí-
ho (Matteuccia struthiopteris) v nadmořské výšce 387 – 390 m n. m., popř. PP Petrském údolí v bylinném 
patře např. s bělozářkou liliovitou (Antericum liliago), zimostrázkem alpským (Polygala chamaebuxus).

Vlhká místa („V pralese“ u Chodovské Huti, v Prostředním Žďáru u Halže a PR Jezírka u Rozvadova, 
v západní části PR Podkovák v kontaktu blatkových borů, v PR U Křížového kamene), osidlují podmáče-
né smrčiny (Mastigobryo-Piceetum, Equiseto-Piceetum) podrostu často s třtinou chloupkatou (Ca-
lamagrostis villosa), brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), přesličkou lesní (Equisetum sylvaticum), já-
trovkou rohozcem trojlaločným (Bazzania trilobata), rašeliníky (Sphagnum sp. div.), ploníkem obecným 
(Polytrichum commune). Podmáčené smrčiny se často vyskytují v mozaice s kyselými bučinami. 

Na zrašeliněných místech (PR Farské bažiny, PR Pavlova Huť, PR Křížový kámen) rostou rašeliníkové 
smrčiny (Sphagno-Piceetum) s převahou smrku ztepilého (Picea abies) ve stromovém patře, vzácně 
s příměsí druhů: jedle bělokorá (Abies alba), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), bříza bělokorá (Betula pen-
dula) a krušina olšová (Frangula alnus). V bylinném patře se suchopýrem pochvatým (Eriophorum vagi-
natum), třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa), klikvou bahenní (Oxyccocus palustris), brusnicí bo-
růvkou (Vaccinium myrtillus), brusnicí brusinkou (Vaccinium vitis-idaea), ostřicemi (Carex sp.), šťavelem 
kyselým (Oxalis acetosella), sedmikvítkem evropským (Trientalis europaea) nebo s kapradí osténkatou 
(Dryopteris carthusiana). V mechovém patře převládají rašeliníky (Sphagnum sp. div.) a ploníky (ploník 
obecný – Polytrichum commune a ploník tuhý – Polytrichum strictum). Často podmáčené a rašeliníkové 
smrčiny tvoří mozaiku.

1.6.5.3 Rašeliniště a slatiniště 
Rašeliniště (PR Farské bažiny, PR Podkovák, méně reprezentativní porost při břehu Václavského rybníka 

při cestě z obce Kateřinské Chalupy směrem k obci Přimda) jsou reprezentována blatkovými bory asociace 
Pino rotundatae-Sphagnetum s borovicí blatkou (Pinus rotundata) a smrkem ztepilým (Picea excelsa) ve stro-
movém a keřovém patře, v podrostu s keříčky brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus), vlochyně bahenní (Va-
ccinium uliginosum), brusnice brusinky (Vaccinium vitis-idaea) nebo vzácné šichy černé (Empetrum nigrum), 
doplněné trsy suchopýru pochvatého (Eriophorum vaginatum) a klikvou bahenní (Oxycoccus palustris). 

V PR Maršovy Chody jsou zachovány zbytky vrchoviště (asociace 
Sphagno warnstorfiani-Eriophoretum latifolii) s druhy: ostřice zobán-
katá (Carex rostrata), ostřice obecná (Carex nigra), ostřice prosová 
(Carex panicea) a ostřice Davallova (Carex davalliana), kruštík bahen-
ní (Epipactis palustris), vemeníček zelený (Coeloglossum viride), prst-
natec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), prstnatec májový (Dactylorhiza 
majalis), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), kruštík širolistý 
(Epipactis helleborine), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), 
bradáček vejčitý (Listera ovata), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), 
všivec bahenní (Pedicularis palustris), vemeník dvoulistý (Platanthera 
bifolia), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) a mochna bahenní 
(Potentilla palustris). 

V území je několik zrašelinělých luk (např. svahové prameniště PP Mi-
lov nebo NPP Na požárech). V bylinném patře najdeme například kruštík 
bahenní (Epipactis palustris) a mochnu bahenní (Potentilla palustris).

Dále jsou zde zastoupena přechodová rašeliniště (NPP Na požá-
rech, na loukách jižně od bývalé obce Jedlina (Neulosinthal) mezi sil-
nicí Rozvadov – Stará Knížecí Huť a státní hranicí, PR Jezírka u Roz-

NPP Na Požárech – informační tabule / Natur-
schutzgebiet Na Požárech Informationstafel
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Feuchte Standorte (im „Urwald“ bei Chodovská Huť, in Prostřední Žďár bei Halže und im Naturschutzgebiet 
Jezírko bei Rozvadov, im westlichen Teil des Naturschutzgebietes Podkovák mit Kontakt zu Spirkenwäl-
dern, im Naturschutzgebiet U Křížového kamene) besiedeln Peitschenmoos-Tannen-Fichtenwälder (Mas-
tigobryo-Piceetum, Equiseto-Piceetum), im Untergehölz oft mit Wolligem Reitgras (Calamagrostis vil-
losa), Heidelbeere (Vaccinium myrtillus), Wald-Schachtelhalm (Equisetum sylvaticum) und vielen Moosen. 
Peitschenmoos-Tannen-Fichtenwälder kommen oft in einem Mosaik mit bodensauren Buchenwäldern auf.
Auf den vermoorten Standorten (Naturschutzgebiet Farské bažiny, Naturschutzgebiet Pavlova Huť, Na-
turschutzgebiet Křížový kámen) wachsen Fichtenmoorwälder (Sphagno-Piceetum) überwiegend mit 
Gemeinen Fichten (Picea abies) in der Baumschicht, selten mit Beimischung der Arten: Weiß-Tanne (Abi-
es alba), Vogelbeere (Sorbus aucuparia), Hänge-Birke (Betula pendula) und Faulbaum (Frangula alnus). 
In der Krautschicht mit Scheiden-Wollgras (Eriophorum vaginatum), Wolliges Reitgras (Calamagrostis villo-
sa), Gewöhnliche Moosbeere (Oxycoccus palustris), Siebenstern (Trientalis europaea) oder mit Gewöhnli-
chem Dornfarn (Dryopteris carthusiana). In der Moosschicht überwiegen Torfmoose (Sphagnum sp. div.) 
und Widertonmoose (Polytrichum). Oft bilden Peitschenmoos-Tannen-Fichtenwälder und Fichtenmoorwäl-
der Mosaike.

1.6.5.3 Hochmoore und Niedermoore 
Die Moore (Naturschutzgebiet Farské bažiny, Naturschutz-
gebiet Podkovák, weniger repräsentativer Bewuchs am Ufer 
des Teiches Václavský rybník an der Straße von Kateřinská 
Chalupa in Richtung Přimda) werden durch Spirkenwäl-
der (aufrecht wachsenden Latschen) der Assoziation Pino 
rotundatae-Sphagnetum repräsentiert, mit Moor-Spirken (Pi-
nus rotundata) und Gemeinen Fichten (Picea excelsa) in der 
Baum- und Strauchschicht, im Untergehölz mit Heidelbee-
ren (Vaccinium myrtillus), Rauschbeeren (Vaccinium uligino-
sum), Preiselbeeren (Vaccinium vitis-idaea) oder der seltenen 
Schwarzen Krähenbeere (Empetrum nigrum), ergänzt durch 
Büsche von Scheiden-Wollgräsern (Eriophorum vaginatum) 
und Gewöhnlichen Moosbeeren (Oxycoccus palustris).
Im Naturschutzgebiet Maršovy Chody finden sich Reste eines 
Hochmoores (Assoziation Sphagno warnstorfiani-Eriophore-
tum latifolii) mit den Arten: Sumpf-Stendelwurz (Epipactis pa-
lustris), Grüne Hohlzunge (Coeloglossum viride), Fuchs- Knabenkraut (Dactylorhiza fuchsii), Breitblätt-
riges Knabenkraut (Dactylorhiza majalis), Rundblättriges Sonnentau (Drosera rotundifolia), Fieberklee 
(Menyanthes trifoliata), Sumpf-Läusekraut (Pedicularis palustris), Rosmarin-Weide (Salix rosmarinifolia), 
Sumpf-Blutauge (Potentilla palustris) usw.
Auf diesem Gebiet sind einige vermoorte Wiesen (z. B. die Hangquelle des Naturdenkmals Milov oder 
des Nationalnaturdenkmals Na Požárech). In der Krautschicht findet man zum Beispiel Sumpf-Stendel-
wurz (Epipactis palustris) und Sumpf-Blutauge (Potentilla palustris).
Weiter sind hier Niedermoore (Nationalnaturdenkmal Na požárech, auf den Wiesen südlich der ehemali-
gen Ortschaft Jedlina (Neulosinthal) zwischen der Straßen Rozvadov / Roßhaupt – Stará Knížecí Huť und 
der Staatsgrenze, Naturschutzgebiet Jezírko bei Rozvadov, Na střelnici, Naturdenkmal Quelle des Katha-
rinenbaches) des Verbands Carici rostratae-Sphagnetum apiculati vertreten, die hauptsächlich an Wald-
quellen vorkommen, oft in Peitschenmoos-Fichtenwäldern oder Fichtenmoorwäldern. Hier ist die Moos-
schicht stark entwickelt, mit Torfmoos (Sphagnum sp.) und Goldenem Frauenhaarmoos (Polytrichum 
commune), in der Krautschicht wachsen: Schnabel-Segge (Carex rostrata), Sumpf-Blutauge (Potentilla 
palustris), Gewöhnliche Moosbeere (Oxycoccus palustris), Fieberklee (Menyanthes trifoliata) und Sumpf-
Veilchen (Viola palustris), ausnahmsweise auch Mittlerer Sonnentau (Drosera intermedia) oder Rundblätt-
riger Sonnentau (Drosera rotundifolia). Niedermoore treten oft in einem Mosaik mit Vorgebirgs- und Ge-
birgssüßgräsern, Heiden und Sumpfweiden auf.

Šicha černá (Empetrum nigrum) / Schwarze Krähen-
beere



40

?

vadova, Na střelnici, PP Prameniště Kateřinského potoka) 
asociace Carici rostratae-Sphagnetum apiculati, která se 
vyskytují hlavně na lesních prameništích, často v podmáče-
ných nebo rašeliníkových smrčinách. Je zde mohutně vy-
vinuto mechové patro tvořené rašeliníky (Sphagnum sp.) 
a ploníkem obecným (Polytrichum commune), v bylinném 
patře rostou: ostřice zobánkatá (Carex rostrata), ostřice še-
davá (Carex canescens), ostřice ježatá (Carex echinata), 
mochna bahenní (Potentilla palustris), klikva bahenní (Oxy-
coccus palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), vi-
olka bahenní (Viola palustris) a psineček psí (Agrostis cani-
na), výjimečně i sítina vláskovitá (Juncus filiformis), rosnatka 

prostřední (Drosera intermedia), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) nebo ostřice plstnatoplo-
dá (Carex lasiocarpa). Přechodová rašeliniště se vyskytují často v mozaice s podhorskými a horskými 
smilkovými trávníky a vřesovišti a s mokřadními vrbinami.

Naprosto unikátní lokalitou je PR Mechové údolí, což je rašeliniště s prameništi s výskytem velmi vzácné 
měkkyně bažinné (Hammarbya paludosa) nebo nenápadné hrotnosemenky bílé (Rhynchospora alba). Lo-
kalita však zarůstá dřevinami – krušinou olšovou (Frangula alnus) a olší lepkavou (Alnus glutinosa) a místy 
trávou bezkolencem modrým (Molinia caerulea). V těchto částech se uplatňují druhy jako jalovec obecný 
(Juniperus communis), zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus) a plavuník zploštělý (Diphasiastrum 
complanatum).

Tachovsko
Tachovsko leží na kyselých horninách. Cenné je hlavně tím, že zde byla vybudována řada rybníků, jako 

např. PR Anenské rybníky, PR Tisovské rybníky, PR Mělký rybník, PR Postřekovské rybníky.
Branžovský hvozd
Branžovským hvozdem bývá označována oblast v okolí města Kdyně, kde průměrné nadmořské výšky 

nepřesahují 800 m nad mořem. Nejvyšším vrchem je Koráb (773 m n. m.). Toto území je zajímavé přede-
vším proto, že navazuje na Barrandien a uplatňují se zde metamorfované bazické horniny jako amfibolity, 
spility, břidlice a buližníky. 

Tento bohatší substrát (např. PR Hora u Kdyně, PR Netřeb, PR Herštýn) porůstají květnaté bučiny sva-
zu Eu-Fagion v podrostu s áronem plamatým (Arum maculatum), česnekem medvědím (Allium ursinum),  
silenkou dvoudomou (Silene dioica), měsíčnicí vytrvalou (Lunaria rediviva) nebo kyčelnicí devítilistou (Den-
taria eneaphyllos). 

Strmé svahy osidlují horské suťové lesy svazu Tilio-Acerion s javorem babykou (Acer campestre), ja-
vorem klenem (Acer pseudoplatanus), lípou srdčitou (Tilia cordata), v bylinném patře s druhy: kopretina 
chocholičnatá (Chrysanthemum corymbosum), oman vrbolistý (Inula salicina). 

Horské světliny osidlují konkurenčně známé druhy jako jedovatý rulík zlomocný (Atropa bella-donna), 
sadec konopáč (Eupatorium cannabinum), třezalka chlupatá (Hypericum hirsutum) nebo válečka prapoři-
tá (Brachypodium pinnatum).

Blízko Chudenic byla roku 1838 založena Americká zahrada, která dnes hostí unikátní sbírku převážně 
severoamerických druhů.

Otázky a úkoly:
1. Seberte v přírodě rašeliník a pozorujte pod mikroskopem v laboratoři dva typy buněk: zelené chloro-

cyty, které slouží k fotosyntéze, a bezbarvé hyalocyty, které umožňují nasávat velké množství vody. 
Pozorování zakreslete.

1.6.6 Hornofalcký les (Oberpfälzer Wald)
Hornofalcký les je hustěji obydlený a více zatížený zemědělskou činností a tím i méně lesnatý než Český les 

na opačné straně hranice. Řada lesních porostů byla v minulosti vykácena a znovu osázena smrkem ztepilým 
(Picea abies) nebo vzácněji borovicí lesní (Pinus sylvestris), podobně jako na české straně hranice. Nejvyš-

Mochna bahenní (Potentilla palustris) / Sumpf-Blutauge
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Ein einzigartiger Standort ist das Naturschutzgebiet Mechové 
údolí, ein Moor mit Quellen und Vorkommen der sehr seltenen 
Sumpf-Weichorchis (Hammarbya paludosa) oder des unauffälli-
gen Weißen Schnabelrieds (Rhynchospora alba). Der Standort 
wächst aber mit Gehölzen zu – mit Faulbaum (Frangula alnus), 
Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) und örtlich auch Blauem Pfeifen-
gras (Molinia caerulea). In diesen Teilen setzen sich Arten wie 
Gemeiner Wacholder (Juniperus communis), Buchs-Kreuzblume 
(Polygala chamaebuxus) und Gewöhnlicher Flachbärlapp (Dipha-
siastrum complanatum) durch.
Tachauer Gegend
Die Tachauer Gegend liegt auf bodensaurem Gestein. Wertvoll 
ist die Gegend vor allem deshalb, weil hier viele Teiche angelegt 
wurden, wie z. B. Im Naturschutzgebiet Anenské rybníky, Natur-
schutzgebiet Tisovské rybníky, Naturschutzgebiet Mělký rybník, 
Naturschutzgebiet Postřekovské rybníky.
Branžovský hvozd
Als Branžovský hvozd wird die Umgebung der Stadt Kdyně / Neugedein bezeichnet, wo die durchschnitt-
liche Meereshöhe 800 m nicht übersteigt. Höchste Erhebung ist der Koráb (773 m). Dieses Gebiet ist des-
halb so interessant, weil es sich an das Barrandium anschließt und weil hier metamorphe basische Gestei-
ne wie Amphiboliten, Spilite, Schiefer und Kieselschiefer vorkommen.
Dieses nährstoffreichere Substrat (z. B. Naturschutzgebiet Hora bei Kdyně, Naturschutzgebiet Netřeb, Na-
turschutzgebiet Herštýn) bewachsen krautreiche Buchenwälder des Verbunds Eu-Fagion, im Unterge-
hölz mit Geflecktem Aronstab (Arum maculatum), Bärlauch (Allium ursinum), Roter Lichtnelke (Silene dioi-
ca), Ausdauerndem Silberblatt (Lunaria rediviva) oder Quirlblättriger Zahnwurz (Cardamine enneaphyllos).
Die steilen Hänge besiedeln Gebirgs-Schuttwälder des Verbandes Tilio-Acerion mit Feldahorn (Acer cam-
pestre), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Winterlinde (Tilia cordata), in der Krautschicht mit den Arten: 
Straußblütige Wucherblume (Chrysanthemum corymbosum) und Weidenblättriger Alant (Inula salicina). 
Gebirgslichtungen besiedeln konkurrenzfähige Arten wie Schwarze Tollkirsche (Atropa bella-donna), Ge-
wöhnlicher Wasserdost (Eupatorium cannabinum), Behaartes Johanniskraut (Hypericum hirsutum) oder 
Fieder-Zwenke (Brachypodium pinnatum).
Bei Chudenice wurde 1838 ein Amerikanischer Garten angelegt, der heute eine einzigartige Sammlung 
vorwiegend nordamerikanischer Arten umfasst.

Fragen und Aufgaben:
1. Sammle in der Natur Torfmoos und beobachte unter dem Mikroskop im Labor zwei Arten von 

Zellen: grüne Chlorocyten, die der Fotosynthese dienen, und farblose Hyalocyten, die zur Wasser-
speicher- und Saugfähigkeit dienen. Zeichne Deine Beobachtungen auf.

1.6.6 Oberpfälzer Wald
Der Oberpfälzer Wald ist dichter besiedelt, mehr durch Forstwirtschaft belastet und dadurch auch weniger 
bewaldet als der Böhmische Wald auf der anderen Seite der Grenze. Eine Reihe an Waldbeständen wur-
de in der Vergangenheit abgeholzt und wieder mit der Gemeinen Fichte (Picea abies) bepflanzt, seltener 
dann mit der Waldkiefer (Pinus sylvestris), ähnlich wie auf der tschechischen Grenzseite. Die höchsten Er-
hebungen übersteigen kaum eine Höhe von 900 m (Waldmünchen mit 938 m, Entenbühl mit 901 m und 
Fahrenberg mit 801 m). Bei Tirschenreuth wurden mehr als 3.500 Teiche angelegt, vorwiegend für die 
Karpfenzucht.
Ursprünglich überwogen hier Buchenwälder. Heute gibt es noch (z. B. im südlichen Teil des Oberpfälzer 
Waldes) auf nährstoffreicheren Substraten krautreiche Buchenwälder (Verband Eu-Fagion) mit Zahn-
wurz (Dentaria enneaphyllos), Wald-Bingelkraut (Mercurialis perennis) und Waldmeister (Galium odora-
tum) im Untergehölz.

Česnek medvědí (Allium ursinum) / Bärenlauch 
bei der Gemeinde - Přimda (Pfraumberg)
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ší vrcholy nepřesahují výrazně nadmořskou výšku 900 m 
n. m. (Waldmünchen – 938 m n. m., Entenbühl – 901 m 
n. m. a Fahrenberg – 801 m n. m.). V okolí Tirschenreu-
thu bylo vybudováno více než 4 tisíce rybníků převážně pro 
chov kaprů. 

Původně zde převládaly bučiny. Dnes se místy (např. 
jižní část Oberpfälzer Wald) na výživnějších substrátech 
zachovaly květnaté bučiny (sv. Eu-Fagion) s kyčelnicí 
devítilistou (Dentaria eneaphyllos), bažankou vytrvalou 
(Mercurialis perennis), svízelem vonným (Galium odora-
tum) v podrostu.

Chudší substráty porůstají acidofilní bučiny (sv. Luzulo-Fagion) s druhově málo bohatým podrostem. 
V nejvyšších polohách jsou to bučiny s bikou hajní (Luzula luzuloides), na východě území s ostřicí kulko-
nosnou (Carex pilulifera).

V nejteplejších částech (jihozápadní část Oberpfälzer Wald), v nadmořských výškách 370 – 600 m n. m. 
najdeme dubohabřiny a doubravy, které byly často vykáceny a přeměněny v kulturní bory. V bylinném 
patře převládá metlička křivolaká (Avenella flexuosa), místy najdeme i zimostrázek alpský (Polygala cha-
maebuxus) nebo vřesovec pleťový (Erica carnea). 

Stejně jako v Českém lese se zde vyskytují rašelinné bory (střední a severní část Hornofalckého lesa) 
a blatkové bory (Mooslohe/Griesbach) s borovicí blatkou (Pinus rotundata), břízou pýřitou (Betula pu-
bescens), suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum) a brusnicemi (Vaccinium sp. div.). 

Vodoteče i zde lemují luhy s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a místy jasanem ztepilým (Fraxinus excelsi-
or) s podrostem ostřice třeslicovité (Carex brizoides).

Příkré svahy na sutích porůstají suťové lesy s jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a javorem klenem (Acer 
pseudoplatanus) v bylinném patře s kopytníkem evropským (Asarum europaeum), svízelem vonným (Galium 
odoratum), vraním okem čtyřlistým (Paris quadrifolia) či vzácně s měsíčnicí vytrvalou (Lunaria rediviva).

Poblíž Oberviechtachu v Murachtal na hadcovém (serpentinovém) výchozu roste bor s kapradinami 
úzce vázanými na tento podklad: sleziníkem hadcovým (Asplenium cuneifolium) a sleziníkem nepravým 
(Asplenium adulterinum).

Otázky a úkoly:
1. Najděte rozdíly mezi vřesem obecným a vřesovcem bylinným – zaměřte se na poznávací znaky, 

dobu květu, použití v léčitelství, apod.

1.6.7 Hoher Bogen
Hoher Bogen navazuje na Branžovský 

hvozd na české straně hranice. Nejvyš-
ším vrcholem je Eckstein (1073 m n. m.) 
s věžemi bývalé vojenské zpravodajské 
základny. Tyto stavby skýtají malebný pa-
noramatický výhled do česko-bavorského 
pohraničí. V okolí staveb rostou bučiny se 
smrkem s poměrně chudým podrostem.

Suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum) / Scheiden-
-Wollgras

Hoher Bogen
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Ärmere Substrate bewachsen bodensaure 
Buchenwälder (Verband Luzulo-Fagion) 
mit einem nicht sehr artenreichen Unter-
gehölz. In den höchsten Lagen gibt es Bu-
chenwälder mit Weißlicher Hainsimse (Lu-
zula luzuloides), im Osten des Gebietes mit 
Pillen-Segge (Carex pilulifera).
In den wärmsten Teilen im südwestlichen 
Teil des Oberpfälzer Waldes, in Meereshö-
hen zwischen 370 und 600 m findet man 
Eichen-Hainbuchen-Wälder und Eichen-
wälder, die oft abgeholzt und in Forste um-
gewandelt wurden. In der Krautschicht über-
wiegt die Drahtschmiele (Avenella flexuosa), stellenweise findet man auch Buchs-Kreuzblumen (Polygala 
chamaebuxus) oder Schneeheide (Erica carnea).
Genauso wie im Böhmischen Wald kommen hier auch Moorwälder (mittlerer und nördlicher Teil des 
Oberpfälzer Waldes) und Spirkenwälder (Mooslohe / Griesbach) mit Moor-Spirken (Pinus rotundata), 
Moor-Birken (Betula pubescens), Scheiden-Wollgras (Eriophorum vaginatum) und Heidelbeeren (Vacci-
nium sp. Div.) vor. Wasserströme säumen Auen mit Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa), örtlich Gemeinen 
Eschen (Fraxinus excelsior) und Untergehölz mit Zittergras-Segge (Carex brizoides).
Steile Hänge auf Schutt werden von Schuttwäldern bewachsen, mit Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) 
und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), in der Krautschicht mit Gewöhnlicher Haselwurz (Asarum europa-
eum), Waldmeister (Galium odoratum), Vierblättriger Einbeere (Paris quadrifolia) oder dem seltenen Aus-
dauernden Silberblatt (Lunaria rediviva).
Nahe Oberviechtach im Murachtal wächst auf dem dortigen Serpentin-Aufschluss ein Kiefernwald 
mit Farnkräutern, die sehr eng mit diesem Untergrund verbunden sind: Serpentin-Streifenfarn (Asplenium 
cuneifolium) und Braungrüne Streifenfarn (Asplenium adulterinum).

Fragen und Aufgaben:
1. Finde die Unterschiede zwischen der Besenheide und der Schneeheide – fokussiere Dich auf die 

Erkennungsmerkmale, die Blütenzeit, die Anwendung in der Heilkunde u. ä.

1.6.7 Hoher Bogen
Der Hohe Bogen schließt sich auf der bayerischen Seite an den Branžovský 
hvozd an. Höchste Erhebung ist der Eckstein (1073 m) mit den Türmen 
des ehemaligen Militärischen Nachrichtenstützpunktes der NATO. Diese 
Bauwerke bieten einen malerischen Panoramablick auf das bayerisch-böh-
mische Grenzgebiet. In der Umgebung der Türme wachsen Buchenwälder 
mit Fichten und relativ armem Untergehölz.

Bývalá vojenská zpravodajská základna NATO / 
Ehemaliger militärischen Nachrichten-

stützpunkt der NATO 

Hornofalcký les / Oberpfälzer Wald
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1.7 Fauna česko-bavorského pohraničí Autorka: Ivana Hradská

1.7.1 Šumava a Bavorský les
Zástupci největších šelem – medvěd hnědý (Ursus arctos) a vlk obecný (Canis lupus) byli na Šumavě člově-

kem vyhubeni již v 19. století. Podobný osud potkal i naši největší kočkovitou šelmu rysa ostrovida (Lynx lynx). 
V 70. letech 20. století začaly v západní Evropě snahy o záchranu rysa a jeho návrat do původních oblastí. 
V souvislosti s tím bylo v NP Bavorský les v letech 1970–71 vypuštěno asi 7 jedinců. Bezprostředně po tom 
se rysové začali objevovat také na české straně Šumavy. V 80. letech byl pak vypracován a schválen oficiální 
projekt reintrodukce. Do volné přírody bylo vysazeno celkem 17 rysů (7 samic, 10 samců), odchycených přede-
vším na Slovensku. Poslední vypouštění proběhlo v roce 1989. K výraznějšímu nárůstu početnosti a rozšiřová-
ní areálu výskytu pak došlo v polovině 90. let. Vzhledem k potřebě detailnějšího vyhodnocení stavu populace 
bylo kromě klasických výzkumných metod (zimní sčítání podle stop a dotazníkové akce) přistoupeno k radiote-
lemetrickému výzkumu a rozmístění fotopastí. Telemetrie spočívá ve sledování pohybu zvířat pomocí vysílaček 
umístěných v obojcích na jejich krku. Zoologové pak v nastavených intervalech dostávájí sms zprávy s GPS 
souřadnicemi na mobil. Fotopasti jsou fotoaparáty umístěné poblíž zvířecích stezek, jejichž spoušť reaguje na 
pohyb. Fotografie uložené na kartě jsou následně zkopírovány na notebook a vyhodnoceny. V současné době 
se odhaduje velikost šumavské populace rysa zhruba na 50 jedinců. Největší nebezpečí pro něj představuje 
opět člověk (nelegální odstřel, pytláctví) i přes to, že existují prokazatelné důkazy o jeho příznivém vlivu na re-
gulaci početních stavů přemnožené lišky obecné (Vulpes vulpes) či spárkaté zvěře. Přítomnost predátora má 
kromě regulace samotné zásadní vliv na chování kořisti. Zvěř se nezdržuje ve velkých stádech, je v krajině více 
rozptýlená a místo svého pobytu častěji střídá. Spásání a poškozování zejména mladých semenáčků pak není 

soustředěno jen do některých lokalit. Z drobnějších kočkovitých šelem byl 
pomocí fotopastí v posledních letech dokladován výskyt kočky divoké (Fe-
lis silvestris) migrující k nám pravděpodobně z německé strany hranice. 
Stopy kočkovitých šelem rozlišíme od psovitých podle toho, že jsou širší 
a nejsou u nich patrné otisky drápků.

Lasicovité šelmy jsou zde zastoupeny jezevcem lesním (Meles me-
les), dnes již vzácně se vyskytující kunou lesní (Martes martes), ku-
nou skalní (Martes foina), lasicí kolčavou (Mustela nivalis) a lasicí 
hranostajem (Mustela erminea). Na rozdíl od psovitých a kočkovitých 
šelem, které mají čtyřprsté končetiny, mají lasicovité šelmy končetiny pěti-
prsté. V blízkosti vod můžeme potkat i vydru říční (Lutra lutra). Popřípa-
dě můžeme vydru (i když ne naší původní vydru říční, ale asijskou vydru, 
která je aktivní ve dne) obdivovat na Turnerově chatě na NS Povydří.

Ze sudokopytníků můžeme v těchto oblastech pozorovat jelena les-
ního (Cervus elaphus), srnce obecného (Capreolus capreolus) 
nebo plošně přemnožené prase divoké (Sus scrofa). Již ve středově-
ku byli na Šumavě vyhubeni velcí zástupci této skupiny – los evropský 
(Alces alces) a zubr evropský (Bison bonasus). Zatímco zubři jsou dnes 
k vidění pouze v oborách, losy můžeme výjimečně potkat i ve volné 
přírodě. V současné době žije jedna trvalá populace na pravém břehu 
Lipna, což je mimo naše studované území, nicméně migrující jedinci 
se pohybují po celé Šumavě. Jen výjimečně tato zvířata můžeme pozo-
rovat zblízka, protože jsou ostražitá, ale často na zemi nebo v zimě na 
sněhu najdeme jejich stopy. Takzvaných pobytových stop si můžeme 
všimnout u všech živočichů – charakteristicky ohryzaný strom v blízkos-
ti vodního toku ukazuje na přítomnost bobra, zválené místo ve vysoké 
trávě prozrazuje nedávný odpočinek srnčí či jelení zvěře, hluboké rýhy 
v lese za sebou nechávají divoká prasata při hledání ponrav, okousaná 
šiška prozrazuje veverku apod.Prase divoké (Sus scrofa) / Das Wild-

schwein

Vydra říční (Lutra lutra) / Der Fischotter
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1.7 Fauna Autor: Ivana Hradská

1.7.1 Böhmerwald und Bayerischer Wald
Die Vertreter der größten Raubtiere – der Braunbär (Ursus arctos) und der Wolf (Canis lupus) wurden im 
Böhmerwald durch den Menschen bereits im 19. Jahrhundert ausgerottet. Ein ähnliches Schicksal traf 
auch die größte Raubkatze, den Eurasischen Luchs (Lynx lynx). In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts 
begannen im westlichen Europa Bemühungen um die Ret-
tung des Luchses und seine Rückkehr in die ursprünglichen 
Gebiete. Im Zusammenhang damit wurden im Nationalpark 
Bayerischer Wald in den Jahren 1970–71 sieben Exemplare 
ausgesetzt. Unmittelbar danach begannen die Luchse auch 
den tschechischen Böhmerwald zu bevölkern. In den 80er 
Jahren wurde dann ein offizielles Projekt der Auswilderung 
ausgearbeitet und verabschiedet. In die freie Natur wurden 
insgesamt 17 Luchse (7 weibliche und 10 männliche Tiere) 
ausgesetzt, die man vorwiegend in der Slowakei gefangen 
hatte. Das letzte Tier wurde 1989 ausgesetzt. Zu einem be-
deutenden Anstieg der Anzahl und zur Ausbreitung des Re-
viers kam es dann Mitte der 1990er Jahre. Angesichts der 
Notwendigkeit, den Stand der Population detaillierter aus-
zuwerten, wurde neben klassischen Forschungsmethoden 
(Zählungen im Winter anhand Spuren und Fragebogenak-
tionen) auch eine radiotelemetrische Forschung eingelei-
tet und Fotofallen installiert. Die Telemetrie besteht in der 
Bewegungsbeobachtung der Tiere mittels eines Senders, 
der in einem Halsband angebracht wird. Zoologen erhalten 
dann in voreingestellten Intervallen auf ihrem Handy SMS-
Nachrichten mit den GPS-Daten. Fotofallen sind Fotoappa-
rate nahe der Orte, wo sich die Tiere gewöhnlich bewegen, 
und reagieren auf Bewegung. Die Fotografien sind auf ei-
ner Speicherkarte gespeichert, werden auf ein Notebook 
kopiert und ausgewertet. Zurzeit wird die Population der 
Böhmerwälder Luchse auf etwa 50 Einzeltiere geschätzt. 
Die größte Gefahr geht für sie wieder vom Menschen aus 
(illegale Jagd, Wilderei), auch wenn belegbare Beweise für 
seinen positiven Einfluss auf die Regulierung der übermä-
ßig vermehrten Rotfüchse (Vulpes vulpes) oder Schalen-
wild existieren. Die Anwesenheit eines Prädators bzw. Jägers hat neben der Regulierung selbst einen 
grundsätzlichen Einfluss auf das Benehmen der Beute. Das Wild hält sich nicht in großen Herden auf, ist 
im Gelände weiter verteilt und wechselt oft die Standorte. Die Abweidung und Beschädigung vor allem von 
jungen Sämlingen ist dadurch nicht nur auf wenige Standorte begrenzt. Dank der Fotofallen wurde in den 
letzten Jahren auch das Vorkommen von kleineren Raubkatzen belegt, wie z. B. der Wildkatze (Felis silvest-
ris), die regelmäßig aus Deutschland nach Tschechien wandert. Die Spuren der Raubkatzen unterschei-
den wir von hundeartigen dadurch, dass sie breiter sind und keine Abdrücke der Krallen zu sehen sind.
Marderartige Raubtiere sind hier vor allem durch den Europäischen Dachs (Meles meles) vertreten, 
eher selten kommen heutzutage Baummarder (Martes martes) vor, Steinmarder (Martes foina), 
Mauswiesel (Mustela nivalis) und Hermelin (Mustela erminea). Im Gegensatz zu hundeartigen und 
katzenartigen Raubtieren, die Extremitäten mit vier Fingern haben, haben marderartige Raubtiere fünf Fin-
ger. In der Nähe von Gewässern kann man auch den Fischotter (Lutra lutra) antreffen. Manchmal kann 
man den Otter (wenn auch nicht den heimischen Fischotter, sondern den asiatischen Otter, der tagsüber 
aktiv ist) auch an der Berghütte Turnerov am Lehrpfad Povydří sehen.

Jelen lesní (Cervus elaphus) / Der Rothirsch

Rys ostrovid (Lynx lynx) / Der Eurasische Luchs



46

Z ohrožených druhů drobných savců se na Šumavě vyskytuje rej- 
sek horský (Sorex alpinus). Svá zimoviště i letní kolonie zde má netopýr velký 
(Myotis myotis) a na našem území sporadicky se vyskytující vrápenec malý 
(Rhinolophus hipposideros). Na rašeliništích žije myšivka horská (Sicista be-
tulina). V minulosti bylo zaznamenáno snižování početních stavů celoplošně 
rozšířeného zajíce polního (Lepus europaeus), tento trend však naštěstí dále 
nepokračuje. 

V noci se charakteristickými zvuky ozývají sovy. Kromě relativně běžných 
druhů, jako je například výr velký (Bubo bubo) či vyšší polohy upřednostňu-
jící sýc rousný (Aegolius funereus), zde žije kriticky ohrožený puštík bělavý 
(Strix uralensis). Tento původní šumavský druh počátkem 20. století vymizel 

a od roku 1995 probíhá jeho úspěšná reintrodukce. V dutinách starých stromů hnízdí naše nejmenší sovič-
ka (měří pouhých 16 cm) kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum). Vzácné druhy pěvců zastupuje kos 
horský (Turdus torquatus) s typickou bílou náprsenkou. Jedno z posledních útočišť ve střední Evropě zde 

má tetřev hlušec (Tetrao urogallus) z řádu hrabaví. Na rašeliništích 
a otevřených mokřadech se vzácně vyskytuje tetřívek obecný (Te-
trao tetrix). Celoplošně hojnějším druhem je pak jeřábek lesní 
(Bonasa bonasia). Horské smrčiny s dostatkem mrtvého dřeva 
obývá ohrožený datlík tříprstý (Picoides tridactylus). V České re-
publice ho kromě Šumavy můžeme potkat jen v Blanském lese, 
Novohradských horách a v Beskydech. Šumava je také význam-
nou hnízdní oblastí strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leu-
cotos). Úspěšně zde vyvádí svá mláďata také kriticky ohrožený 
dravec sokol stěhovavý (Falco peregrinus). Vzhledem k jeho ob-
libě v sokolnictví však hrozí vybírání hnízd překupníky, takže není 
žádoucí přílišná medializace a zveřejňování konkrétních údajů 
o místě hnízdění. Ve větvích vysokých stromů souvislých lesních 
porostů si své hnízdo staví čáp černý (Ciconia nigra), jehož počet-
ní stavy na našem území se v posledních letech mírně navyšují. 
Vyskytuje se v lužních lesích i nížinách až po horní hranici lesa. 

Nejvýše byl zaznamenán právě na Šumavě ve výšce 1050 m n. m.
Rybníky a přehrady jsou domovem řady obojživelníků, jako např. čolek horský (Ichtyosaura alpestris) 

a čolek obecný (Triturus vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), či skokan hnědý (Rana temporaria). Ra-
šeliniště a mokřady jsou oblíbeným stanovištěm našeho jediného jedovatého hada zmije obecné (Vipera 
berus), která je zařazena mezi kriticky ohrožené druhy. Břehy řek a potoků obývá ledňáček říční (Alcedo 
atthis). V ledové vodě často loví svoji kořist skorec vodní (Cinclus cinclus) nebo konipas horský (Motacilla 
cinerea). Na březích šumavských vodních toků žije vzácný brouk z čeledi Agyrtidae Pteroloma forsstro-
emii. Součástí zooplanktonu šumavských ledovcových jezer je vzácná perloočka břichatka jezerní (Ce-

riodaphnia quadrangula) a buchanka hlubinná 
(Cyclops abyssorum).

Ve vodách čistých horských řek a potoků žije 
řada ryb, např. pstruh potoční (Salmo trutta), 
vranka obecná (Cottus gobio), střevle potoč-
ní (Phoxinus phoxinus) a místy i mihule potoč-
ní (Lampetra planeri) nebo pak z bezobratlých 
živočichů rak říční (Astacus astacus) či perlo-
rodka říční (Margaritifera margaritifera). 

Podél celé hranice je rozšířen bobr evropský 
(Castor fiber), který u nás byl reintrodukován 
(znovu vysazen), ovšem šíří se samovolně i z Ba-
vorska.

Výr velký (Bubo bubo) / Der Uhu

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) / Der Auerhahn

Pstruh potočný (Salmo trutta) / Bachforelle
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Aus den Reihen der Paarhufer können in dieser Gegend 
der Rothirsch (Cervus elaphus), das Reh (Capreolus ca-
preolus) und das übermäßig vermehrte Wildschwein (Sus 
scrofa) angetroffen werden. Bereits im Mittelalter wurden 
im Böhmerwald zwei große Vertreter dieser Gruppe ausge-
rottet – der Elch (Alces alces) und der Europäische Bison 
(Bison bonasus). Während Bisone heutzutage nur in Gehe-
gen zu sehen sind, kann man Elchen auch in der freien Na-
tur begegnen. Zurzeit lebt eine beständige Population am 
rechten Ufer des Stausees Lipno, also außerhalb des von uns betrachteten Gebietes. Einzelne wandern-
de Tiere bewegen sich aber über den ganzen Böhmerwald. Nur ausnahmsweise kann man diese Tiere 
aus nächsten Nähe beobachten, da sie sehr scheu sind, aber oft findet man am Boden oder im Winter im 
Schnee ihre Abdrücke. Sogenannte Aufenthaltsmerkmale können bei allen Lebewesen gefunden werden 
– der charakteristisch abgenagte Baum nahe eines Wasserstroms zeigt auf die Anwesenheit eines Bibers, 
niedergetretene Stellen im hohen Gras verraten die jüngst abgehaltene Pause des Rehs oder eines Rot-
wilds, tiefe Rinnen im Wald hinterlassen Wildschweine bei der Suche nach Larven, angeknabberte Zapfen 
lassen auf ein Eichhörnchen schließen usw.
Aus den Reihen der gefährdeten Kleinsäugetiere kommt im Böhmerwald die Alpenspitzmaus (Sorex alpinus) 
vor. Winterquartier und Sommerkolonien unterhalten hier auch das Große Mausohr (Myotis myotis) und in 
Tschechien sporadisch auch die Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros). In den Mooren lebt die 
Waldbirkenmaus (Sicista betulina). In der Vergangenheit wurde die Abnahme der Bestände beim weit ver-
breiteten Feldhasen (Lepus europaeus) beobachtet, dieser Trend dauert aber zum Glück nicht weiter an.
In der Nacht melden sich mit ihren charakteristischen Geräuschen die Eulen. Neben den relativ gängigen 
Arten wie z. B. dem Uhu (Bubo bubo) oder dem höhere Lagen bevorzugenden Raufußkauz (Aegolius fu-
nereus) lebt hier der kritisch gefährdete Habichtskauz (Strix uralensis). Diese ursprüngliche Böhmerwäl-
der Gattung verschwand Anfang des 20. Jahrhunderts. Seit 1995 wird sie wieder erfolgreich ausgewildert. 
In den Hohlräumen alter Bäume nistet unsere kleinste Eule (sie misst lediglich 16 cm), der Sperlingskauz 
(Glaucidium passerinum). Seltene Arten von Singvögeln vertritt die Ringdrossel (Turdus torquatus) mit 
ihrem typischen weißen Bruststreifen. Einen der letzten Zufluchtsorte in Mitteleuropa hat hier das Auer-
huhn (Tetrao urogallus) aus der Gattung der Hühnervögel gefunden. In den Mooren und offenen Sümp-
fen kommt seltener das Birkhuhn (Tetrao tetrix) vor. Eine weitflächig und zahlreicher verbreitete Art ist 
das Haselhuhn (Bonasa bonasia). Die Gebirgsfichtenwälder mit ausreichend totem Holz bewohnt der 
gefährdete Dreizehenspecht (Picoides tridactylus). In der Tschechischen Republik kann er außerhalb 
des Böhmerwaldes nur noch im Blanský les / Blansker Wald angetroffen werden, im Gratzener Bergland / 
Novohradské hory und in den Beskiden. Der Böhmerwald ist auch eine bedeutende Brutstätte des Weiß-
rückenspechts (Dendrocopos leucotos). Erfolgreich zieht hier seine Jungtiere auch der kritisch gefährde-
te Raubvogel Wanderfalke (Falco peregrinus) auf. Angesichts seiner großen Beliebtheit in der Falknerei 
droht allerdings das Entleeren der Nester durch Zwischenhändler, sodass eine übereifrige Medialisierung 
und Veröffentlichung der konkreten Daten über die Brutstätten nicht erwünscht ist. In den Ästen hoher 
Bäume zusammenhängender Bewaldungen baut sich sein Nest auch der Schwarzstorch (Ciconia nigra), 
dessen Bestände auf unserem Gebiet in den letzten Jahren leicht angestiegen sind. Er kommt in Auwäl-
dern sowie in Tälern bis hin zur oberen Waldgrenze vor. Am höchsten wurde er gerade im Böhmerwald in 
einer Meereshöhe von 1050 m verzeichnet.
Teiche und Stauseen sind das Zuhause vieler Amphibien, wie z. B. von Bergmolch (Ichthyosaura alpest-
ris) und Teichmolch (Triturus vulgaris), Erdkröte (Bufo bufo) oder Grasfrosch (Rana temporaria). 
Moore und Sümpfe sind ein beliebter Standort unserer einzigen giftigen Schlange, der Kreuzotter (Vipera 
berus), die zu den kritisch gefährdeten Arten zählt. Die Ufer von Flüssen und Bächen bewohnt der Eisvogel 
(Alcedo atthis). Im eisigen Wasser jagt die Wasseramsel (Cinclus cinclus) oder die Gebirgsstelze (Mo-
tacilla cinerea) ihre Beute. Auf den Ufern der Böhmerwälder Wasserströme lebt der seltene Käfer der Fami-
lie Agyrtidae Pteroloma forsstroemii. Teil des Zooplanktons der Böhmerwälder Gletscherseen ist die seltene 
Bakterivore (Ceriodaphnia quadrangula) und der Cyklops (Cyclops abyssorum).

Vlk obecný (Canis lupus) / Wolf
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?

Svět bezobratlých živočichů je tak pestrý, že svým rozsahem převy-
šuje kapacitu této knihy, proto se o nich zmíníme pouze okrajově. V po-
sledních letech je předmětem diskusí výskyt lýkožrouta neboli kůrovce 
(rod Dryocoetes), jehož larvy prokousávají lýko stromu, který následně 
usychá. Kůrovci napadají přednostně zdravotně oslabené stromy. Tím 
zajišťují dobrý zdravotní stav lesa a jeho přirozené zmlazení. Problém 
nastává při přemnožení tohoto škůdce, zde je však nutné vážit všechny 
kroky. Sám kůrovec je potravou pro nespočet druhů ptáků například 
pěnkavy, sýkory, strakapoudy, datly apod. Z dravého hmyzu patří mezi 
jeho přirozené nepřátele lumčíci, chalcidky, střevlíci, pestrokrovečníci, 
mravenci a další. Jakýkoliv zásah do přirozeného vývoje lesa (masivní 
kácení, chemická ochrana) pak logicky postihuje i populaci predátora. 
Navíc je nutné si uvědomit, že tlející dřevo starých smrků nutně potře-
bují ke svému vývoji další druhy hmyzu – z brouků jsou to především 
tesaříci a kovaříci. Pod kůrou padlých stromů žije také boreoalpinní plž 
vrásenka pomezní (Discus ruderatus). V letech 2011 a 2012 proběhl na 
Šumavě podrobnější výzkum střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Cara-
bidae), který potvrdil výskyt endemických poddruhů Oreonebria casta-
nea sumavica a Pterostichus selmanni roubali. Vzácným druhem, jehož 
centrum výskytu je v rakouských Alpách a byl zaznamenán pouze na 

Šumavě a v Bavorském lese je také další zástupce této čeledi Trechus alpicola. Na zachovalých rašeli-
ništích se pak místy hojně vyskytuje kriticky ohrožený střevlík Menetriesův (Carabus menetriesi). Tento 
druh se vyskytuje i v Krušných horách, Slavkovském lese či Novohradských horách, nikde však netvoří tak 
početné populace. Ze vzácných druhů vážek (Odonata) žijí poblíž šumavských rašelinných jezírek šídlo 
rašelinné (Aeshna subarctica) a lesklice horská (Somatochlora alpestris). Tento biotop obývá také silně 
ohrožený motýl žluťásek borůvkový (Colias palaeno) jehož živnou rostlinou je vlochyně bahenní. Druhem 
vyskytujícím se pouze na Šumavě a jejím podhůří je perleťovec mokřadní (Proclossiana eunomia) vázaný 
vývojem na rdesno hadí kořen. Mezi vzácné druhy šumavské malakofauny patří chlupatka bezzubá (Peta-
sina edentula) a vrkoč nordický (Vertigo ronnebyensis). Nejvzácnějším druhem pavouka je bezesporu kři-
žák stromový (Araneus saevus). Z území naší republiky existuje pouze jeden nález samičky tohoto druhu 
z Horské Kvildy uložený v depozitáři Národního muzea v Praze. Pouze na Šumavě byla na kůře borovice 
kleč na rašeliništích odchycena cedivečka velká (Dictyna major), a jak již napovídá český název ve smrko-
vých lesích byl zjištěn slíďák smrkový (Pardosa ferruginea). Na rašeliniště je svým výskytem vázaný slíďák 
rašelinný (Pardosa sphagnicola), tento druh se však vyskytuje i v ostatních příhraničních pohořích.

1.7.2 Český les, Hornofalcký les a Hoher Bogen
Fauna Českého lesa je druhově velmi pestrá. Až na výjimky zde žijí podobné druhy jako na Šumavě, do-

konce zde byl zaznamenán i výskyt rysa.

Otázky a úkoly:
1. Pokuste se vyfotit v přírodě 5 druhů bezobratlých živočichů a spolu s vyučujícím je ve škole pojmenovat.
2. Pozorujte v přírodě stopy zvířat.
3. Rozdělejte sádru a pokuste se odlít tvar některých stop a poté je nakreslit na papír.
4. Jak poznáte stopy kočkovitých šelem od psovitých?
5. Pokus se na diktafon v telefonu nahrát zvuky ptáků a zvířat a ve škole zvířata pojmenovat.
6. Najděte na internetu, jak vypadají obojky používané pro telemetrii. A pokuste se na YouTube najít 

videa zaznamenávající pohyb rysa ve volné přírodě.
7. Jaké pobytové stopy můžete najít v přírodě, pokuste se je vyfotit.
8. Navštivte ZOO pod Grosser Arber nebo Nationalpark Haus Neuschönau a pozorujte zvířata typická 

pro tuto oblast.

Někdejší osada Stoupa / Einstige Gemein-
de Stoupa
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In Gewässern mit reinen Bergflüssen und Bächen leben viele Fische wie z. B. 
Forelle (Salmo trutta), Groppe (Cottus gobio), Elritze (Phoxinus phoxi-
nus), stellenweise auch Bachneunauge (Lampetra planeri) oder aus den 
Reihen der wirbellosen Lebewesen der Edelkrebs (Astacus astacus) oder die 
Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera). Entlang der ganzen Grenze 
ist der Europäische Biber (Castor fiber) sehr verbreitet. In Tschechien wurde er 
ausgewildert, aber er breitet sich selbständig auch aus Bayern aus.
Die Welt der wirbellosen Lebewesen ist so bunt, dass sie mit ihrem Umfang die 
Kapazität dieses Buches sprengen würde, deshalb wird sie hier nur randweise 
erwähnt. In den letzten Jahren ist das Vorkommen des Borkenkäfers (aus der 
Gattung Dryocoetes) Thema vieler Diskussionen. Seine Larven beißen den 
Baumbast an und der Baum trocknet aus. Borkenkäfer befallen vorzugsweise 
gesundheitlich geschwächte Bäume. Dadurch sichern sie einen guten gesundheitlichen Zustand des 
Waldes und seine natürliche Verjüngung ab. Das Problem besteht in der übermäßigen Vermehrung die-
ses Schädlings. Hier müssen allerdings alle Schritte wohl abgewogen werden. Der Borkenkäfer selbst 
ist Nahrung für eine Vielzahl an Vögeln, z. B. von Fink, Meise, Buntspecht, Specht usw. Unter den Rau-
binsekten gehören zu seinen natürlichen Feinden die Weichwespen, Erzwespen, Laufkäfer, Ameisen-
buntkäfer, Ameisen und weitere. Jeder Eingriff in die natürliche Entwicklung des Waldes (massives Ab-
holzen, chemischer Schutz) betrifft logischerweise auch die Population des Prädators bzw. Räubers. 
Zudem muss bedacht werden, dass das modernde Holz alter Fichten auch von weiteren Arten von 
Insekten für deren Entwicklung gebraucht wird – unter den Käfern sind dies vor allem Bockkäfer und 
Saatschnellkäfer. Unter der Rinde gestürzter Bäume lebt auch die boreoalpine Schüsselschnecke (Dis-
cus ruderatus). In den Jahren 2011 und 2012 erfolgte im Böhmerwald eine ausführliche Erforschung 
der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae), die das Vorkommen der endemischen Untergattungen Oreone-
bria castanea sumavica und Pterostichus selmanni roubali nachgewiesen hat. Eine seltene Art, deren 
Zentrum in den österreichischen Alpen liegt und sonst nur im Böhmerwald und im Bayerischen Wald 
erfasst wurde, ist ein weiterer Vertreter der Familie Trechus alpicola. In erhalten gebliebenen Mooren 
kommt zahlreich der kritisch gefährdete Moorlaufkäfer (Carabus menetriesi) vor. Diese Art findet sich 
auch im Erzgebirge, im Slavkovský les (Kaiserwald) und den Novohradské hory (Gratzener Bergland), 
nirgends bildet er jedoch so zahlreiche Populationen. Unter den seltenen Arten der Libellen (Odonata) 
leben nahe der Böhmerwälder Moorseen die Hochmoor-Mosaikjungfer (Aeshna subarctica) und die 
Alpen-Smaragdlibelle (Somatochlora alpestris). Dieses Biotop bewohnt auch der kritisch gefährdete 
Schmetterling Hochmoorgelbling (Colias palaeno), dessen Wirtspflanze die Rauschbeere ist. Eine Art, 
die nur im Böhmerwald und dem Gebirgsvorland vorkommt, ist der Randring-Perlmutterfalter (Proclos-
siana eunomia), der durch seine Entwicklung an den Schlangen-Knöterich gebunden ist. Zu den sel-
tenen Arten der Böhmerwälder Malakofauna gehören die Laubschnecke (Petasina edentula) und die 
Nordische Windelschnecke (Vertigo ronnebyensis). Die bekannteste Spinnenart ist zweifellos die Kreuz-
spinne (Araneus saevus). Auf dem Gebiet der Tschechischen Republik existiert lediglich der Fund ei-
nes Weibchens dieser Gattung in Horská Kvilda, der im Depositar des Nationalmuseums in Prag aufbe-
wahrt wird. Nur im Böhmerwald wurde auf der Rinde der Bergkiefer in Mooren die Spinne Dictyna major 
gefangen, in Fichtenwäldern wurde die Pardosa ferruginea gesichtet. Ans Moor ist auch die Pardosa 
sphagnicola gebunden, diese Spinne kommt allerdings auch in anderen Grenzgebirgen vor.

1.7.2 Böhmischer Wald, Oberpfälzer Wald und Hoher Bogen
Die Fauna des Böhmischen Waldes und des Oberpfälzer Waldes ist artenspezifisch sehr abwechs-
lungsreich. Bis auf Ausnahmen leben hier ähnliche Arten wie im Böhmerwald. Sogar der Luchs wurde 
gesichtet. Die Wälder bieten auch großen Hühnervögeln ein Zuhause. Heute kommen im Böhmischen 
Wald Auerhühner (Tetrao urogallus) und Haselhühner (Bonasa bonasia) nur sehr selten vor. Das Ver-
wandte Birkhuhn (Tetrao tetrix) war noch in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts in der Tach-
auer Furche sehr zahlreich, heute gibt es ihn vereinzelt im Wald nahe dem Berg Dyleň /Tillenberg. Zu 
den Zuzüglern zählen der Kolkrabe (Corvus corax) und der Schwarzstorch (Ciconia nigra). An die Tei-

Čáp bílý (Ciconia ciconia) / 
Weißstorch
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1.8 Lidská sídla Autorka: Zdeňka Chocholoušková

Lidská sídla (města a vesnice) neodmyslitelně patří do naší krajiny. Druhy rostoucí v sídlech označuje-
me jako ruderální druhy, tj. druhy přímo závislé na činnostech člověka, ale o které se člověk nestará a ne-
pěstuje je. Na rozdíl od druhů segetálních (plevelných), což jsou druhy rostoucí na místech, kde člověk 
něco pěstuje (pole, zahrady), ale jsou to druhy, které člověk nepěstuje. 

Ve městech i na vesnicích v současné době převládají sešlapo-
vá společenstva, tj. taková, kde hlavní lidskou aktivitou je zhut-
ňování substrátu. Vyskytují se podél nevydlážděných pěšinek, na 
parkovištích, jednoduše všude tam, kde se šlape nebo dochází ke 
sjíždění vozidly. Uplatňují se zde druhy, které jsou schopny rych-
le regenerovat, protože často dochází několikrát za sezónu k po-
škození nebo zničení jejich biomasy, nebo druhy, které se rychle 
množí, jako např.: jitrocel větší (Plantago major), lipnice roční (Poa 
annua), truskavec obecný (Polygonum arenastrum) a jílek vytrvalý 
(Lolium perenne). Tyto porosty jsou často mezernaté.

Dalším typem porostů jsou pobytové trávníky, často i doséva-
né, které bývají plně zapojené, protože zhutňování je zde méně 
intenzívní. Uplatňují se zde stejné druhy jako u sešlapových po-
rostů, ale navíc ještě: jetel plazivý (Trifolium repens), pampeliška 
(Taraxacum sect. ruderalia). 

Vesnice a okraje měst navíc hostí společenstva zá-
vislá na vyšší dotaci živin, která jsou závislá na cho-
vu drobného domácího zvířectva (slepice, husy, kach-
ny, králíci, apod.), zde rostou druhy jako: sléz přehlížený 
(Malva neglecta), kopřiva žahavka (Urtica urens), jitro-
cel kopinatý (Plantago lanceolata), apod.

Na místech, která jsou dlouhou dobu ponechána své-
mu vývoji, rostou i dřeviny: bez černý (Sambucus ni-
gra), vrba jíva (Salix caprea), bříza bělokorá (Betula pen-
dula) a topol osika (Populus tremula).

Fenoménem české strany pohraničí jsou zaniklá síd-
la, po kterých nacházíme záznamy v mapách, zbytky 
staveb (např. Valtířov, Mýtnice, Pila, Lískovec, Korytany, 
Pavlův Studenec, Slatina, Milov, Skláře). Po původních 
obyvatelích se často zachovaly zbytky vysazovaných 
rostlin, běžné dřeviny (často stromy, které byly vysazo-
vány u kostelů nebo božích muk) a někdy i byliny, které 
si lidé pěstovali, např. kolotočník zdobný (Telekia speci-
osa), narcisy (Narcisus sp.).

Otázky a úkoly:
1. Zahrajte si na detektivy a pokuste se najít ve vašem okolí nějakou zaniklou vesnici, vypravit se tam 

a zjistit, zda se dochovaly nějaké důkazy o ní přímo na místě.
2. Jděte před vaši školu a sepište 5 ruderálních druhů rostlin. 
3. Vydejte se na nejbližší pole a napište 5 plevelných (segetálních) druhů rostlin.

Sešlapový porost / Niedergestampfter Bewuchs

Plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum) / Der Alpen - Fla-
chbärlapp
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Sečený trávník s dominancí sedmikrásky chudobky 
(Bellis perennis) / Gemähter Rasen mit dominieren-
den Gänseblümchen

che, besonders in der Tachauer Furche, sind viele brütende Vögel gebunden, manchmal kommen hier 
seltene Vogelgäste vor, wie z. B. die Eiderenten (Somateria). Die Wasserströme werden vom Fischotter 
(Lutra lutra), dem Europäischen Biber (Castor fiber) und dem geschützten Steinkrebs (Astacus torren-
tium) belebt. 

Fragen und Aufgaben:
1. Versuche in der Natur fünf Arten von wirbellosen Lebewesen zu fotografieren und benenne sie in 

der Schule zusammen mit der Lehrkraft.
2. Beobachte in der Natur Spuren von Tieren.
3. Mache Gips an und versuche einen Abdruck auszugießen. Zeichne diesen dann auf einem Papier auf.
4. Wie unterscheidest Du Abdrücke von Raubkatzen von hundeartigen Tieren?
5. Versuche mit dem Handy Geräusche von Vögeln und Tieren aufzunehmen und benenne sie in der Schule.
6. Finde im Internet, wie die Halsbänder für die Telemetrie aussehen. Finde auf YouTube Videos, die 

Wanderungen des Luchses in freier Natur zeigen.
7. Welche Aufenthaltsmerkmale kann man in der Natur finden? Versuche sie zu fotografieren.
8. Besuche den Zoo am Großen Arber oder den Nationalpark Haus Neuschönau und beobachte  

Tiere, die für diese Gegend typisch sind.

1.8 Menschliche Siedlungen Autor: Zdeňka Chocholoušková

Menschliche Siedlungen (Städte und Dörfer) gehören unabdingbar in unsere Landschaft. Die in den Sied-
lungen wachsenden Pflanzenarten bezeichnen wir als Ruderalvegetation, d. h. Arten, die direkt von der 
Tätigkeit des Menschen abhängig sind, aber um die sich der Mensch nicht kümmert und sie auch nicht 
anbaut. Segetalvegetationen sind Arten, die der Mensch ebenfalls nicht anbaut, die aber an Stellen wach-
sen, wo der Mensch etwas anderes pflanzt (Felder, Gärten).
In Städten und Dörfern überwiegen zurzeit Trittpflanzengesell-
schaften, d. h. solche, bei denen die menschliche Hauptaktivi-
tät in der Verdichtung des Substrats besteht. Sie kommen ent-
lang nicht gepflasterten Fußwegen und auf Parkplätzen vor. Kurz, 
überall dort, wo getreten wird oder wo sich Fahrzeuge bewe-
gen. Es setzen sich die Arten durch, die in der Lage waren, sich 
schnell zu erneuern, da es oft während einer Saison zu mehrmali-
ger Beschädigung oder Zerstörung ihrer Biomasse kommt, oder 
die Arten, die sich schnell vermehren, wie z. B.: Breitwegerich 
(Plantago major), Einjähriges Rispengras (Poa annua), Vogelknö-
terich (Polygonum arenastrum) und Deutsches Weidelgras (Loli-
um perenne). Dieser Bewuchs ist oft lückenhaft.
Ein weiterer Bewuchstyp sind Nutzrasen, oft auch nachgesät, 
die voll in die Umgebung integriert sind, da die Verdichtung hier 
weniger intensiv verläuft. Hier werden dieselben Arten wir bei 
Trittpflanzengesellschaften verwendet, zudem aber noch: Weiß-
Klee (Trifolium repens) und Gewöhnlicher Löwenzahn (Taraxacum sect. ruderalia).
Dörfer und Stadtränder beherbergen noch Gesellschaften, die von einer höheren Zuführung von Nähr-
stoffen abhängig sind sowie von der Haltung kleiner Nutztiere (Hühner, Gänse, Enten, Kaninchen usw.). 
Hier wachsen Arten wie: Weg-Malve (Malva neglecta), Kleine Brennnessel (Urtica urens), Spitzwegerich 
(Plantago lanceolata) usw.
An Stellen, die über längere Zeit brachliegen, wachsen auch Gehölze: Schwarzer Holunder (Sambucus 
nigra), Sal-Weide (Salix caprea), Hänge-Birke (Betula pendula) und Espe (Populus tremula).
Eine Besonderheit auf der tschechischen Seite der Grenze sind die verschwundenen Siedlungen, die 
nach der Aussiedlung der deutschen Bevölkerung nach 1945 systematisch geschliffen wurden. Von ihnen 
finden sich lediglich noch Notizen in Landkarten oder Reste von Bauwerken im Gelände (z. B. In Valtířov / 
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1.8.1 Sjezdovky
K česko-bavorskému pohraničí neodmyslitel-

ně patří sjezdovky provozované na vyšších kop-
cích (např. Špičák na Šumavě, Gross Arber na 
bavorské straně Šumavy, Přimda). Sjezdovky 
jsou uměle odlesněny, ale často i tak hostí řadu 
zajímavých druhů, jako např. prhu arniku (Arni-
ca montana) ve smilkových trávnících a vřesovi-
štích nebo dokonce vzácné plavuníky – plavuník 
alpínský (Diphasiastrum alpinum) na Špičáku. 
V zimě, pokud jsou sjezdovky provozovány na 

dostatečné vrstvě sněhu, druhy pod sněhem dobře přežívají, problém může nastat, pokud je sjezdovka 
v létě provozována jako bikepark, pak je nutné dobře zvážit používanou trasu.

I do těchto ploch však ochotně invadují invazní druhy, jako např. rdesno mnohoklasé (Persicaria po-
lystachya), mohutná rostlina původní v Himaláji, k nalezení na sjezdovce na Přimdě.

Otázky a úkoly:
1. Navštiv v zimě nejbližší sjezdovku a změř pomocí klacku a metru, jak vysoká je vrstva sněhu, na kte-

ré se jezdí.
2. Projdi pečlivě se spolužáky v červnu sjezdovku a pokus se najít chráněné druhy rostlin a vy-

fotit je.

1.9 Ochrana přírody Autorka: Zdeňka Chocholoušková

Zákon č. 114/1992 Sb. na ochranu přírody a krajiny České republiky řeší dva hlavní směry ochrany 
přírody. Obecnou ochranu a zvláštní ochranu přírody. Zvláštní ochrana přírody je ještě vedena dvěma 
směry a sice: územní ochrana a druhová ochrana.

Územní ochrana řeší velkoplošná chráněná území, což jsou národní parky a chráněné krajinné ob-
lasti. V česko-bavorském pohraničí na české straně hranice tento statut ochrany nese Národní park Šu-
mava, CHKO Šumava a CHKO Český les. Dále maloplošná chráněná území, která mohou být součástí 
velkoplošných chráněných území, to jsou Národní přírodní rezervace – zkratka NPR (např. NPR Čer-
chovské Hvozdy, NPR Černé a Čertovo jezero, NPR Jezero Laka a další), Přírodní rezervace – zkratka PR 
(PR Tišina, PR Bučina u Žďáru, PR Pavlova Huť, PR Farské bažiny, PR Podkovák, PR Ostrůvek, PR Křížový 
Kámen, PR Přimda, PR Diana, PR Jezírka u Rozvadova, PR Dlouhý vrch, PR Pleš, PR Malý Zvon, PR Starý 
Herštejn, PR Postřekovské rybníky, PR Bystřice, PR Smrčí, PR Jezvinec, PR Prameniště a další), Národ-

ní přírodní památka – zkratka NPP (NPP Na požárech a další), 
Přírodní památka – zkratka PP (PP Kolowratův rybník, PP Milov, 
PP Veský Mlýn, PP Šelmberk, PP Louka u Staré Huti, PP Skály na 
Sádku, PP Chodovské skály, PP Louka u Šnajberského rybníka, 
PP Skalka, PP Mlýneček, PP Orlovická hora, PP Svatý Bernard, 
PP Královský Hvozd, PP Modravské slatě, PP Pramen Vltavy, PP 
Vltavské stráně, PP Buková slať, PP Žďárecká slať, PP Kotlina Val-
né, PP Strážný a další).

Druhová ochrana rozlišuje 3 kategorie chráněných druhů: dru-
hy kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené druhy. V čes-
ko-bavorském pohraničí najdeme z kriticky ohrožených druhů 
např. blatnici bahenní (Scheuchzeria palustris) na Modravských 
slatích na Šumavě, bradáček srdčitý (Listera cordata) na Šumav-
ských pláních, hořeček drsný (Gentianella aspera) v PR Pod Vol-
fštejnem a v PR Hvožďanská louka v Českém lese, prustku obec-
nou (Hippuris vulgaris) v Caparticích v Českém lese, rosnatku Kosatec sibiřský (Iris sibirica) / Sibirische Schwertlilie

Velký Javor / Grosser Arber
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Waltersgrün, Mýtnice / Mauthaus, Pila, Lískovec / Haselberg, Korytany / Rindl, Pavlův Studenec / Paulus-
brunn, Slatina / Filz, Milov / Mühlloh, Skláře / Neuwindischgratz). Oft haben sich Reste der angebauten 
Pflanzen der ursprünglichen Bevölkerung erhalten, gewöhnliche Gehölze (oft Bäume, die bei Kirchen oder 
Marterln gepflanzt wurden) und manchmal auch Kräuter, die die Menschen anbauten, wie z. B. Große Te-
lekie (Telekia speciosa) oder Narzissen (Narcisus sp.).

Fragen und Aufgaben:
1. Detektiv und finde in Deiner Nähe eine verschwundene Ortschaft. Begib Dich dorthin und finde 

heraus, ob es irgendwelche Belege vor Ort gibt.
2. Gehe vor die Schule und schreibe fünf Arten der Ruderalvegetation auf.
3. Gehe auf das nächstgelegene Feld und schreibe fünf Arten der Segetalvegetationen auf.

1.8.1. Skipisten
Zur Bayerisch-tschechischen Grenzregion gehören unabdingbar die Skipisten auf den höheren Bergen 
(z. B. Špičák / Spitzberg im Böhmerwald, Großer Arber im Bayerischen Wald, Přimda / Pfraumberg). Die 
Skipisten wurden künstlich entwaldet, aber häufig beherbergen sie ohnedies eine Reihe interessanter Ar-
ten, wie z. B. die Echte Arnika (Arnica montana) in Borstgräsern und Heiden oder sogar seltene Bärlappge-
wächse wie Alpen-Flachbärlapp (Diphasiastrum alpinum) auf dem Špičák / Spitzberg. Im Winter, solange 
die Skipisten in Betrieb sind und eine ausreichende Schneedecke aufliegt, überleben die Arten unter dem 
Schnee sehr gut. Ein Problem entsteht dann, wenn die Skipiste im Sommer als Bikepark betrieben wird. 
Dann muss die benutzte Strecke sehr gut bedacht werden.)
Auch auf diesen Flächen dringen invasive Arten ein, wie z. B. der Himalaja-Knöterich (Persicaria poly-
stachya), eine gewaltige Pflanze aus dem Himalaja, so auf die Skipiste in Přimda/Pfraumberg.

Fragen und Aufgaben:
1. Besuche im Winter die nächstgelegenen Skipiste und messe mit einem Stock oder Meterstab, wie 

hoch die Schneedecke ist, auf der gefahren wird.
2. Begehe mit Deinen Mitschülern im Juli die Skipiste, finde geschützte Pflanzenarten und fotografiere sie.

1.9 Naturschutz Autor: Zdeňka Chocholoušková
 
Das Gesetz Nr. 114/1992 Slg. zum Schutze der Natur und Landschaft der Tschechischen Republik 
und das Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der Frei-
en Natur des Freistaats Bayern (Bayerisches Naturschutzgesetz vom 23. 2. 2011) befassen sich 
gleich mit zwei Hauptansätzen des Naturschutzes: dem allgemeinen Naturschutz und dem besonde-
ren Naturschutz. Der besondere Naturschutz geht in zwei Richtungen: Gebietsschutz und Artenschutz. 
Der Gebietsschutz befasst sich mit großflächigen Schutzgebieten, also Nationalparks und Naturschutz-
gebiete. In der Bayerisch-tschechischen Grenzregion tragen auf tschechischer Seite diese Bezeichnun-
gen der Nationalpark Böhmerwald, das Naturschutzgebiet Böhmerwald und das Naturschutzgebiet 
Böhmischer Wald. Weiter gibt es kleinflächige Schutzgebiete, die Bestandteil der großflächigen Schutz-
gebiete sein können. Dies sind Nationalschutzgebiete (z. B. Nationalschutzgebiet Čerchovské Hvozdy, 
Nationalschutzgebiet Černé und Čertovo jezero, Nationalschutzgebiet Jezero Laka und weitere), Natur-
schutzgebiete (z. B. Tišina, Bučina bei Žďáru, Pavlova Huť, Farské bažiny, Podkovák, Ostrůvek, Křížový 
Kámen, Přimda, Diana, Jezírka bei Rozvadov, Dlouhý vrch, Pleš, Malý Zvon, Starý Herštejn, Postřekovské 
rybníky, Bystřice, Smrčí, Jezvinec, Prameniště und weitere), Nationalnaturdenkmäler (z. B. Na požárech 
und weitere), Naturdenkmäler (z. B. Kolowratův rybník, Milov, Veský Mlýn, Šelmberk, Louka bei Stará 
Huť, Skály na Sádku, Chodovské skály, Louka beim Šnajberskýo rybník, Skalka, Mlýneček, Orlovická hora, 
Svatý Bernard, Královský Hvozd, Modravské slatě, Pramen Vltavy, Vltavské stráně, Buková slať, Žďárecká 
slať, Kotlina Valné, Strážný und weitere).
Der Artenschutz unterscheidet 3 Kategorien der geschützten Arten: kritisch gefährdete Arten, stark ge-
fährdete Arten und gefährdete Arten. Im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet findet man eine Reihe von 
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Naučná stezka Podkovák / Lehrpfad Podkovák

anglickou (Drosera anglica) na rašeliništích na Modrav-
ských slatích na Šumavě, rosnatku prostřední (Drose-
ra intermedia) u Přimdy v Českém lese, šídlatku jezerní 
(Isoëtes lacustris) na Šumavě v Černém jezeře, vrbu bo-
růvkovitou (Salix myrtilloides) v Českém lese v NPP Na po-
žárech. Za silně ohrožené druhy jsou považovány např. 
bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora) rostoucí 
v Kateřinské kotlině a v PR Racovské rybníčky na Tachov-
sku, bříza zakrslá (Betula nana) ze šumavských vrchovišť, 
hořec šumavský (Gentiana pannonica) ze Šumavy, kosa-
tec sibiřský (Iris sibirica) se vyskytuje na Šumavě, na Ta-
chovsku, na Domažlicku, plavuník alpský (Diphasiastrum 
alpinum) ze Šumavy, plavuník Isslerův (Diphasiastrum 
issleri) ze Šumavy a Českého lesa, rosnatka okrouhlolis-
tá (Drosera rotundifolia) ze Šumavy a Českého lesa, tis 
červený (Taxus baccata) z Branžovského hvozdu. Příkla-
dem ohrožených druhů jsou: aron plamatý (Arum macu-
latum) z jižní části Českého lesa a Branžovského hvozdu, 
bledule jarní (Leucojum vernum) z Českého lesa, ďáblík 
bahenní (Calla palustris) z Tachovska, dřípatka horská 
(Soldanella montana) ze Šumavy.

Na bavorské straně funguje už od roku 1970 Národní 
park Bavorský les, dále Přírodní park Bavorský les či NP 
Nördlicher Oberpfälzer Wald. Kromě těchto velkoplošných 
chráněných území i přírodní rezervace: Grosser Filz-Klostr-

filz u Riedelhütte, Zwieseler Filz a Latschensee navazující na Modravské slatě, Falkenstein, Rachelsee, atp.

1.9.1 Biosférické rezervace
V území česko-bavorského pohraničí se nachází ještě dvě významná velkoplošná chráněná území vy-

hlašovaná v rámci UNESCO v programu Člověk a biosféra, a sice biosférické rezervace. Biosférická 
rezervace Šumava a Biosférická rezervace Bavorský les. Posláním biosférických rezervací je ochrana 
přírodní a kulturní rozmanitosti, sociálně, kulturně a přírodně udržitelný ekonomický rozvoj a logistická pod-
pora výzkumu, monitoringu, environmentální výchovy a vzdělávání.

1.9.2 Naučné stezky
Ochraně přírody napomáhají i naučné stezky, které seznamují návštěvníky se specifikami studovaného 

území, se vzácnými druhy rostlin, apod. V oblasti česko-bavorského pohraničí byla vybudována celá řada 
naučných stezek, např.: NS Povydří, NS Vchynickotetovský plavební kanál, NS Chalupská slať, NS Boubín-
ský prales, lesní zážitková stezka z Waldsassenu na Kappl, naučná stezka údolím Laubenwiesbachtal, ge-
ologická naučná stezka a ovocná naučná stezka Tannesberg, stezka za zlatem a rýžováním zlata v Ober-
viechtachu, Seelensteig u Spiegelau, Urwald-Erlebnis u Zwieslerwaldhaus.

Otázky a úkoly:
1. Zjistěte na internetu, kdy byl vyhlášen Národní park Šumava a kdy Bavorský národní park a co je 

předmětem ochrany.
2. Vypravte se do nejbližšího chráněného území u vašeho bydliště a zjistěte, jak je označeno v terénu.
3. Na internetu (např. www.biblioteka.cz) zjisti, co je Natura 2000, kde je vaší škole nejbližší ptačí ob-

last a evropsky významná lokalita.
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kritisch gefährdeten Arten, wie z. B. Blumenbinse (Scheuchzeria palustris) in Modravské slatě im Böh-
merwald, Kleines Zweiblatt (Listera cordata) auf den Böhmerwälder Feldern, Rauer Kranzenzian (Gen-
tianella aspera) im Naturschutzgebiet Pod Volfštejnem und im Naturschutzgebiet Hvožďanská louka im 
Böhmischen Wald, Tannenwedel (Hippuris vulgaris) in Capartice im Böhmischen Wald, Langblättriger 
Sonnentau (Drosera anglica) auf den Mooren bei Modravské slatě im Böhmerwald, Mittlerer Sonnentau 
(Drosera intermedia) bei Přimda im Böhmischen Wald, See-Brachsenkraut (Isoëtes lacustris) im Böhmer-
wald im Schwarzen See, Heidelbeer-Weide (Salix myrtilloides) im Böhmischen Wald im Nationalnaturdenk-
mal Na požárech. Als stark gefährdet gelten u. a. Straußblütiger Gilbweiderich (Naumburgia thyrsiflora) im 
Katharinental und im Naturschutzgebiet Racovské rybníčky bei Tachov, Zwerg-Birke (Betula nana) aus den 
Böhmerwälder Hochmooren, Ostalpen-Enzian (Gentiana pannonica) aus dem Böhmerwald, Sibirische 
Schwertlilie (Iris sibirica) im Böhmerwald, bei Tachov und in der Domažlicer / Tauser Gegend, Alpen-Flach-
bärlapp (Diphasiastrum alpinum) aus dem Böhmerwald, Isslers Flachbärlapp (Diphasiastrum issleri) aus 
dem Böhmerwald und dem Böhmischen Wald, Rundblättriger Sonnentau (Drosera rotundifolia) aus dem 
Böhmerwald und dem Böhmischen Wald und die Europäische Eibe (Taxus baccata) aus dem Branžovský 
hvozd. Beispiele für gefährdete Arten sind: Gefleckter Aronstab (Arum maculatum) aus dem südlichen 
Teil des Böhmischen Waldes und aus dem Branžovský hvozd, Frühlings-Knotenblume (Leucojum vernum) 
aus dem Böhmischen Wald, Drachenwurz (Calla palustris) aus der Tachauer Gegend, Wald-Soldanelle 
(Soldanella montana) aus dem Böhmerwald.
Auf der bayerischen Seite gibt es seit 1970 den Nationalpark Bayerischer Wald, den Naturpark Bayerischer 
Wald und den Nationalpark Nördlicher Oberpfälzer Wald. Neben diesen großflächigen Schutzgebieten exis-
tieren auch Naturschutzgebiete wie der Große Filz und Klosterfilz bei Riedelhütte, der Zwieseler Filz und der 
Latschensee, der sich an Modravské slatě / Maderer Filze, den Falkenstein, den Rachelsee usw. anschließt.

1.9.1 Biosphärenreservate
Auf dem bayerisch-tschechischen Grenzgebiet befinden sich noch zwei großflächige geschützte Gebie-
te, die im Rahmen des UNESCO-Programms „Der Mensch und die Biosphäre“ ausgerufen wurden. Es 
handelt sich hierbei um Biosphärenreservate – das Biosphärenreservat Bayerischer Wald und das 
Biosphärenreservat Böhmerwald. Das Ziel der Biosphärenreservate ist der Schutz der Natur und der 
Kulturvielfalt, eine soziale, kulturelle und natürlich nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung sowie die logis-
tische Unterstützung der Forschung, der Beobachtung sowie der Umwelterziehung und -bildung.

1.9.2 Lehrpfade
Dem Naturschutz dienen auch Lehrpfade, die den Besucher mit den Besonderheiten des besuchten Ge-
bietes vertraut machen, mit den dort vorkommenden seltenen Arten usw. In der bayerisch-tschechischen 
Grenzregion hat man eine Reihe solcher Lehrpfade eingerichtet, wie z. B. an den Orten Povydří, Vchy-
nickotetovský plavební kanál, Chalupská slať, Boubínský prales, den Walderlebnispfad von Waldsassen 
in Richtung Kappl, den Lehrpfad durch das Laubenwiesbachtal, den geologischen Lehrpfad Tannesberg, 
den Gold-Lehrpfad Oberviechtachu, den Lehrpfad Seelensteig nördlich von Spiegelau sowie den Urwald-
Erlebnisweg bei Zwieslerwaldhaus.

Fragen und Aufgaben:
1. Finde im Internet heraus, wann der Nationalpark Böhmerwald und wann der Nationalpark Bayeris-

cher Wald ausgerufen wurden. Was ist Gegenstand des Schutzes?
2. Besuche das nächstgelegene Naturschutzgebiet und finde heraus, wie es vor Ort gekennzeichnet ist.
3. Finde in Deiner Umgebung einen Baum, der durch sein Alter und seinen Wuchs bedeutend ist. 

Beobachte, wie er gekennzeichnet ist, falls es sich um ein Baumdenkmal handelt, das durch das 
Gesetz zum Schutze der Natur und Landschaft geschützt ist. 

4. Finde im Internet heraus, was Natura 2000 ist und wo das nächstgelegene Vogelgebiet und ein 
europäisch bedeutender Standort in der Nähe Deiner Schule sind.
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2.1 Kulturní památky v historických souvislostech Autor: Tomáš Jílek

Kulturními památkami v terénu rozumíme církevní památky, panská sídla, městská sídla, lidovou archi-
tekturu, památky techniky, drobné památky v terénu a archeologické nálezy. Všechny tyto dochované pa-
mátky představují autentické umělecko-historické svědectví, zpřítomňující minulost popisovaného 
česko-bavorského pohraničí. 

2.1.1 Pravěk a rané dějiny
Horský terén a drsnější podnebí česko-bavorského příhraničí představovalo vždy překážky v osidlo-

vání. V nejchladnějším výkyvu poslední doby ledové měla zdejší krajina charakter chladné tundry s míst-
ním zaledněním nejvyšších vrcholků Šumavy. Malé skupiny lovců zvěře tímto krajem pouze procházely. Sto-
py po těchto lovcích ze starší doby kamenné se našly pod masivem Hoher Bogenu. Nálezy kamenných 
nástrojů z pazourku se objevily podél říček Chambachu a Regenu. Archeologické nálezy v blízkosti dneš-
ních hraničních přechodů Rozvadov a Svatá Kateřina svědčí o nejstarších trasách putování pravěkých lidí 
z Podunají do Čech přes pohraniční horstva. 

V mladší době kamenné (4. - 6. tisíciletí př. n. l.) se setká-
váme s pravěkými zemědělci a chovateli domácího zvířectva. 
Prvními zemědělci byl lid šňůrové keramiky. Nejhustší osíd-
lení těchto prvních zemědělců se nacházelo na úrodných 
sprašových půdách bavorského Dolního Podunají a zápa-
dočeské Plzeňské pánve. Odtud se východním a západním 
směrem šířilo zemědělské osídlení do podhůří pohraničních 
hor. O výrazných kontaktech českého pohraničí s bavorským 
Podunajím svědčí výzdoba keramických nádob a výskyt ba-
vorského pruhovaného rohovce jako materiálu k výrobě ná-
strojů v zemědělských osadách západních Čech. 

Přibližně kolem roku 3 tisíce př. n. l. přicházejí z Podunají 
noví obyvatelé. V severovýchodním Bavorsku a v západních 
Čechách se vytváří chamská kultura, nazvaná podle význam-
ného naleziště Chamu na horním toku řeky Chamu – Kouby. 

Chamskou kulturu vytvořili chovatelé dobytka, kteří budovali také výšinná sídliště menších rozměrů.
V době bronzové (2500–750 př. n. l.) se setkáváme s četnějšími nálezy (mohyly, sídliště), kdy vrcholí 

shody v archeologických nálezech obou zemí mohylovou česko-falckou kulturou. Z bronzové doby vyniká 
nález knížecího pohřbu s kultovním vozíkem z mohylového pohřebiště v Milavčích u Domažlic (kopie je 
uložena v archeologické expozici Chodského muzea v Domažlicích). Vpádem kočovných kmenů do Kar-
patské kotliny a jejich nájezdy do Podunají skončil rozkvět bronzové kultury.

LIdé

Kapitola 2

Keramika mladší doby kamenné / Die Keramik aus der jün-
geren Steinzeit
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2.1 Kulturdenkmäler in ihren historischen Zusammenhängen 
Als Kulturdenkmäler werden im Folgenden kirchliche Denkmäler, Herrschaftssitze, städtische Bauten, tra-
ditionelle Bauwerke (sog. Volksarchitektur), technische Denkmäler sowie kleinere Landschaftsdenkmäler 
und archäologische Funde verstanden. All diese Denkmäler sind authentische kunsthistorische Zeug-
nisse, die uns die Vergangenheit des bayerisch-böhmischen Grenzraums vor Augen führen. 

2.1.1 Ur- und Frühgeschichte
Die bergige Landschaft sowie das etwas rauere Klima im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet war seit je-
her ein Hindernis für die Besiedlung. Während des kältesten Abschnittes der letzten Eiszeit hatte die Land-
schaft den Charakter einer Kältesteppe (Tundra) mit lokaler Vergletscherung in den höchsten Erhebungen 
des Böhmerwaldes / Šumava. Kleinere Jägergruppen zogen durch diese Region lediglich hindurch. Ihre 
Spuren aus der Altsteinzeit fand man unterhalb des Höhenzuges Hoher Bogen. Einzelne Steinwerkzeu-
ge aus Feuerstein wurden entlang der Flüsse Chambach und Regen entdeckt. Weitere archäologische 
Funde aus dem Raum nahe der heutigen Grenzübergänge Rozvadov / Roßhaupt und Svatá Kateřina / 
St. Katharina zeugen von den ältesten Wanderrouten der Menschen, die aus dem Donauraum über das 
Grenzgebirge nach Böhmen führten.

In der Jungsteinzeit (6.000 bis 4.000 v. Chr.) ka-
men die ersten Bauern, die Ackerbau und Vieh-
zucht betrieben. Ab ca. 2.800 bis 2.200 v. Chr. ge-
hörten diese Landwirte zu der sogenannten Kultur 
mit Schnurkeramik, einem Kulturkreis, der seinen 
Namen durch die charakteristischen Verzierun-
gen auf Gefäßen erhielt. Ihre Siedlungen befanden 
sich vor allem auf den Lössböden des niederbay-
erischen Donauraums und im westböhmischen 
Pilsner Becken. Von hier aus verbreitete sich die 
landwirtschaftliche Besiedlung bis ins Vorland des 
Grenzgebirges. Einen regen Austausch zwischen 
dem böhmischen Grenzland und dem bayerischen 
Donauraum belegen die Herstellung von Kera-
mikgefäßen sowie die Funde des sog. Bayeri-
schen Plattensilex (gebänderter Hornstein aus 
Abensberg-Arnhofen) als Werkzeugmaterial in 
den westböhmischen Siedlungsgebieten.

Menschen

Kapitel 2

Kultovní vozík mohylového pohřebiště bronzové doby z Milavče 
u Domažlic / Der Kultwagen von der Grabstätte der Bronze-Zeit 
aus Milavče (Milawetsch) bei Domažlice (Taus)

Autor: Tomáš Jílek
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Ve starší době železné (8. - 5. stol. př. n. l.) vzni-
kala na strategických místech velká hradiště, obe-
hnaná kamenohlinitými hradbami. Takovou pev-
ností je Obří hrad u Studence na Sušicku, jedno 
z nejvýše položených hradišť v Čechách. Zde se 
ukrývali lidé v době válečného nebezpečí, případ-
ně to bylo místo obřadů a soudních řízení.

V mladší době železné (5. stol. př. n. l. – zlom 
našeho letopočtu) se krajina obou zemí stala jed-
ním z hlavních center keltské civilizace. O tom 
svědčí okrouhlé valy a názvy řek a hor keltského 

původu. Na českém území jsou dávána do souvislosti s rýžováním zlata keltská hradiště v Pootaví. Na 
Poběžovicku byly objeveny keltské mince při obchodních stezkách a stopy těžby železné rudy v podhůří 
Českého lesa.

Kolem zlomu letopočtu byl další vývoj keltské společnosti zastaven. Z jihu se do střední Evropy rozšířilo 
římské imperium, ze severu přicházely germánské kmeny, které zde vytvořily říši pod vedením Marobuda. 
Řeka Dunaj tvořila přirozenou severní hranici osazenou obrannými tvrzemi římských legií. Mezi Římany 
a Germány docházelo ke konfliktům. Římská hranice však nebyla neprostupná. Prostřednictvím římských 
úředníků a obchodníků se tak mezi zdejším obyvatelstvem šířila římská civilizace a kultura. Z tohoto období 
pocházejí ojedinělé nálezy římských mincí a keramiky, svědčící o obchodním spojení z Čech do bavorského 
Podunají. V době stěhování národů krátce před rokem 400 prorazili Germáni hranice římské říše.  

Otázky a úkoly:
1. Co způsobily horské přírodní podmínky v pravěkém osídlení česko-bavorského příhraničí? 
2. Zjisti podle textu učebnice vzájemné kontakty pravěkého obyvatelstva česko-bavorského pohraničí. 
3. Zhlédni v místním muzeu v nejbližším okolí archeologickou expozici. Zjisti a popiš pravěké nálezy 

v okolí svého bydliště.

2.1.2 Středověk
Na	bavorské	území	přišel	kmen	Bajuwarů	(Bavorů).	V	této	době	byly	pohraniční	horské	prostory	nazývány	

NordWald	(Severní	les).	V	čele	Bajuwarů	stáli	vévodové	z	rodu	Agilolfingerů.	V	sedmdesátých	letech	8.	sto-
letí	začlenil	Bavorsko	do	říše	Franků	král	Karel Veliký,	pozdější	císař	římské	říše.	Zásadní	úlohu	při	formo-
vání	středověkých	států	sehrála	křesťanská	víra.	

Od 6. století pronikali do střední Evropy Slované. Mohutná slovanská invaze zasáhla hluboko do území 
ovládaného Germány. Na území jihozápadních Čech přišli Slované až na přelomu 7. a 8. století ze střed-
ních Čech, ale i z falcké  oblasti řeky Naaby, tehdy osídlené Slovany, o čemž svědčí i četné nálezy v arche-

ologické expozici Západočeského muzea v Plzni. 
Středověká střední Evropa vyznávala křesťan-

skou víru, její obyvatelé byli svázáni stejným uspo-
řádáním společnosti. Bavorské Řezno se stalo 
nejen jedním ze sídelních měst franských králů, 
ale bylo zde založeno v roce 739 biskupství. Zde 
také přijalo 14 českých velmožů v roce 845 křest. 

V roce 748 jižně od soutoku řeky Chamby 
a Řezné založili benediktini řezenského kláštera 
sv. Emmerama klášter Chammmünster. Odtud 
pak mniši šířili křesťanství nejen na chamské úze-
mí, ale i přilehlá území česká. Klášter v Chammün-
steru byl okolo roku 900 zničen, snad maďarskými 
nájezdníky. Nakonec zde zůstala jen původní far-
nost pro oblast Horního Bavorského lesa. Řezno - staré sídlo biskusptví / Regensburg - die alte Bischofsstadt

Hranice římské říše / Grenze des Römischen Reiches
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Etwa um 3.500 v. Chr. kamen neue Siedler aus dem Donauraum. Diese bildeten in Nordostbayern und 
Westböhmen die sog. Chamer Kultur, benannt nach dem bedeutenden Fundort Cham (Oberpfalz) am 
Oberlauf des Flusses Chamb (tsch. Kouba). Die Siedler der Chamer Kultur waren Viehzüchter, die bereits 
kleinere befestigte Höhensiedlungen errichteten.
Zahlreicher sind die Befunde (Grabhügel, Siedlungen) aus der Bronzezeit (2.200 bis 800 v. Chr.), in der 
eine große Übereinstimmung in den archäologischen Funden beider Länder in der sog. Oberpfälzisch-
böhmischen Grabhügelkultur besteht. Aus dieser Zeit ist das Fürstengrab mit einem Kultwagen aus 
dem Grabhügel von Milavče bei Domažlice / Milawetsch bei Taus von herausragender Bedeutung (eine 
Kopie befindet sich in der archäologischen Ausstellung des Muzeum Chodska / Museum des Choden-
landes in Domažlice). Die Einfälle der Nomadenstämme in die Pannonische Tiefebene (ausgedehntes 
Tiefland im südlichen Ostmitteleuropa) und ihre Streifzüge im Donauraum beendeten die Blütezeit der 
Bronzezeitkultur.
Während der Älteren Eisenzeit bzw. Hallstattzeit (8. bis 5. Jahrhundert v. Chr.), die mit der Keltenzeit zu-
sammenfällt, entstanden an strategisch wichtigen Orten große Burgwälle mit Schutzmauern aus Stein 
und Lehm. Eine solche Befestigung ist Obří Hrad / Riesenburg bei der Gemeinde Studenec / Brunn in 
Südböhmen, eine der höchstgelegenen Anlagen in Böhmen. Burgwälle wie diese dienten den Menschen 
als Schutz vor Kriegsgefahren und hatten womöglich auch eine Funktion als Kultstätte oder Gerichtsort.
In der Jüngeren Eisenzeit bzw. Latènezeit (5. Jahrhundert v. Chr. bis Christi Geburt) zählte die bayerisch-
böhmische Grenzregion zu den Hauptzentren der keltischen Zivilisation. Dies belegen neben Funden von 
runden Wallanlagen auch etliche Fluss- und Bergnamen keltischen Ursprungs. In Böhmen wird die Entste-
hung keltischer Anlagen um den Fluss Otava / Wottawa im Zusammenhang mit dem Goldwaschen gese-
hen. Bei der westböhmischen Stadt Poběžovice / Ronsperg wurden entlang der Handelswege keltische 
Münzen gefunden sowie Spuren der Eisenerzgewinnung im Vorland des Český Les (dt. Oberpfälzer Wald 
oder auch Böhmischer Wald).
Um die Zeitenwende fand die keltischen Kultur allmählich ihr Ende. Von Süden her erstreckte sich das 
Römische Imperium bis nach Mitteleuropa. Die Donau bildete dessen natürliche Grenze im Norden, wel-
che mit zahlreichen Befestigungsanlagen (Wachtürmen) zum sogenannten Limes ausgebaut wurde. Die 
Grenze des Römischen Reiches war nicht undurchlässig. So verbreitete sich mit römischen Beamten und 
Händlern auch die römische Kultur und Zivilisation in Mitteleuropa. Aus dieser Zeit stammen einzelne Fun-
de römischer Münzen und Keramiken, die eine andauernde Handelsverbindung zwischen Böhmen und 
dem Donauraum belegen.
Ebenfalls um die Zeitenwende kamen germanische Stämme nach Mitteleuropa. Während der Völker-
wanderung (kurz vor 400) durchbrachen sie auch die Grenzen des Römischen Reiches.

Fragen und Aufgaben:
1. Welche Auswirkung hatte während der Ur- und Frühgeschichte das Bergklima auf die Besiedlung 

des bayerisch-böhmischen Grenzgebiets?
2. Beschreibe anhand des Textes die Kontakte zwischen Bayern und Böhmen in dieser Zeit. 
3. Besuche eine Ausstellung zur Ur- und Frühgeschichte in einem Museum in deiner Umgebung. Gibt 

es auch Funde aus der Nähe deines Wohnortes? Kannst du sie beschreiben?

2.1.2 Mittelalter
Im Mittelalter kamen die Bajuwaren in das heutige Bayern. Lange Zeit glaubte man, sie seien aus Böhmen 
gekommen, heute jedoch gilt diese Theorie als überholt und die Herkunft der Bajuwaren bleibt weiterhin für 
die Wissenschaft ein Rätsel. Heute geht man davon aus, dass sich die Bajuwaren aus verschiedenen Völkern 
herausbildeten. In der damaligen Zeit nannte man das bergige Grenzland Nordwald / Severní les. Die Herzö-
ge der Bajuwaren kamen aus dem Geschlecht der Agilofinger. 788 setzte der spätere Kaiser des Römischen 
Reiches Karl der Große (wahrscheinlich 747/748–814) den letzten Agilofingerherzog Tassilo III. (wahr. 741–
796) ab und gliederte das damalige Herzogtum Baiern in das Fränkische Reich ein.
Seit dem 6. Jh. wanderten Slawen nach Mitteleuropa ein. Nach Südwestböhmen kamen sie erst an der 
Schwelle vom 7. zum 8. Jh., und zwar aus zwei Richtungen. Einerseits aus Mittelböhmen und andererseits 
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Ludvík Němec získal roku 817 dnešní Bavorsko, které se 
po vzniku Východofranské říše (843) stalo jejím jádrem. 
Nejprve si vládcové německých zemí volili ze svého stře-
du německého krále. V 10. století myšlenka o sjednocení 
vyvrcholila obnovením říše římské. Moc římského císaře 
se uplatňovala hlavně v německých a rakouských zemích 
a také v českém státě. V roce 1180 udělil císař Fridrich Bar-
barossa Ottovi z Wittelsbachu Bavorsko v léno. Jeho 
rod vládl nepřetržitě  Bavorsku až do roku 1918. Na území 
Čech se od 9. století rozvíjel český stát, v jehož čele stáli 

Přemyslovci, nejprve hodností jako knížata, později jako králové. 
Zemská hranice česko-bavorská procházející hlubokým hraničním hvozdem zůstávala dlouho neustá-

lená a pohyblivá. Označení hranic se v průběhu dějin vyvíjelo od primitivního značení v kůře stromů až 
k hraničním kamenům. 

V 10. století, kdy střední Evropu plenili maďarští kočovníci, vznikalo v bavorsko-českém příhraničí množ-
ství vojenských pevností. Přesto zemská hranice zůstávala v raném středověku spíše prostupným územím. 
O tom svědčí německé, slovanské a smíšené názvy obcí a plužin, stejně jako nejnovější archeologické vý-
zkumy. Jihozápadní Čechy v 10. až 13. století byly okrajovou provincií, jejíž účast na dění v  českém stá-
tě se příliš neprojevila. Procházela tudy řada obchodních cest, které spojovaly Čechy se západní a jižní 
Evropou. Po cestách proudily také myšlenky, zkušenosti, nové technologie a kultura. Stezek také využívali 
kolonisté a ve válečných dobách vojáci. Všerubským průsmykem např. pronikla vojska římského císaře 
Jindřicha III. a střetla se v roce 1040 v bitvě u Brůdku s českými vojsky knížete Břetislava.  

12. a 13. století je ve znamení rozkvětu středověkých hradů. Už to nebyly dřevěné a zemní konstrukce, 
nýbrž zděné stavby s mohutnými obrannými věžemi – bergfrity. Mnoho hradů bylo zakládáno na území hra-
ničícím s Čechami z důvodu obrany území a obchodních cest. V pozdně románském umění, které císař 
Fridrich Barbarossa povýšil na oficiální umění obnovené římské říše, je hlavním znakem těžké kvádrové 
zdivo hradů. Staviteli románských hradů v Horní Falci byli především místní velmoži. V popředí hradních 
staveb stáli císařové a zemští páni Wittelsbachové.  

Cham leží na důležité obchodní cestě mezi Regensburgem (Řeznem) a Čechami na rozhraní Bavor-
ského a Hornofalckého lesa. Již v 9. století zde byl postaven královský hrad,  letní sídlo císařů Svaté říše 
římské. Náleží k nejstarším městům v pohraničí a brzy se stal mocným říšským hradem. Ze středověkých 
staveb se zde po mnoha požárech zachovala Straubingská věž z 14. století se zbytky opevnění a vstupní 
branou. Hrad Nabburg na kuželu kopce se zde vypíná již od 9. století. Vzniklé město se po zničení husit-
ským vojskem proměnilo v pevnost s prstencem hradeb a dvanácti branami. Příkladem hraniční pevnosti 
je Furth im Wald (Muzeum Zemské brány ve Furthu). 

Bavorský řetězec původně románských hradů začíná na severu Hornofalckého lesa dnešní zříceninou 
hradu Weissensteinu z 11. století. Další hrad Falkenberg 
byl postaven ve 12. století na příkré žulové skále nad ře-
kou Waldnaabou k ochraně říčního přechodu do Čech. Věž 
a obytné budovy hradu byly obývány až do roku 2009. V tři-
cátých letech minulého století byl hrad rekonstruován do 
původní podoby. Východně od městečka Windischeschen-
bachu se rozkládá hrad Neuhaus s dochovaným hradním 
palácem a kulatým bergfritem, hostícím dnes vlastivědné 
muzeum. Zřícenina Flossenbürgu s výrazným vrcholovým 
opevněním se vypíná na příkrém žulovém útesu. Postaven 
byl kolem roku 1100 a jedním z jeho vlastníků byl i císař 
Fridrich Barbarossa. Hrad se stal nedobytnou pevností ob-
lasti, v níž se mýcením lesních porostů dosahovalo země-
dělské půdy a která se skoro dotýkala horského hraničního 
hřebene. Pozoruhodně zakonzervovanou hradní zříceninou 

Chammünster – farní kostel s románským dvojvěžím / Cha-
mmünster- die Pfarrkirche mit dem romanischen Doppelturm

Hradní zřícenina Flossenbürgu na žulovém útesu s vrcholo-
vým opevněním / Die Burgruine Flossenbürg auf dem Gra-
nit-Felsen mit der Gipfel-Befestigung
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aus dem pfälzischen Gebiet um den Fluss Naab, das zu damaliger Zeit 
schon von Slawen besiedelt worden war. Das belegen etliche Funde 
aus den archäologischen Sammlungen des Západočeské muzeum / 
Westböhmischen Museums in Plzeň / Pilsen.
Das Mitteleuropa des Mittelalters war stark durch das Christentum und 
das feudale System geprägt. Die bayerische Stadt Regensburg / Řezno 
wurde nicht nur zu einer der Residenzstädte der fränkischen Könige, son-
dern ist seit 739 auch ein Bistum. Hier ließen sich 845 auch 14 böhmi-
schen Fürsten taufen.
748 gründeten die Benediktiner vom Klosters Sankt Emmeram in Re-
gensburg südlich vom Zusammenfluss der Flüsse Chamb und Regen 
die Zelle Chammünster. Sie wurde zum Missionsstützpunkt für die 
Christianisierung nicht nur des Chamer Gebiets, sondern auch des an-
grenzenden böhmischen Grenzlands. Die Zelle wurde um 910 vermut-
lich durch ungarische Stämme zerstört, und Chammünster selbst fiel 
dem Bischof Wolfgang von Regensburg zu und wurde zur Urpfarrei für 
die Besiedelung und Christianisierung des Gebietes des Oberen Baye-
rischen Waldes und des mittleren Böhmerwaldes.
Im 9. Jh. regierte der König Ludwig der Deutsche (um 806–876), ein Enkel Karls des Großen, das heutige Bay-
ern als Unterkönig seines Vaters, Ludwig der Fromme, der König des Fränkischen Reiches war. Während seiner 
Regierungszeit entstand das sog. Ostfrankenland, mit Bayern als Kerngebiet. Zuerst wählten die Herrscher der 
deutschen Länder aus ihrer Mitte den deutschen König. Im 10. Jh. entstand aus dem Ostfrankenreich unter Otto 
I. (912–973) das Heilige Römische Reich. Wie schon der Name sagt, sahen die mittelalterlichen Herrscher darin 
den direkten Nachfolger des Römischen Imperiums. Das Machtgebiet des Kaisers umfasste in etwa das heutige 
Deutschland, Österreich und Tschechien. 1180 belehnte der damalige Kaiser Friedrich Barbarossa (Regierungs-
zeit 1152–1190) Otto I. aus dem Geschlecht der Wittelsbacher mit dem Herzogtum Bayern. Von da an regier-
ten die Wittelsbacher Bayern ununterbrochen bis 1918. Auf dem böhmischen Gebiet entwickelte sich ab dem 9. 
Jh. ein Staatsgebilde, an dessen Spitze die Přemysliden / Přemyslovci als Herzöge und später Könige standen.
Die bayerisch-böhmische Grenze, die durch den tiefen Forst verlief, blieb lange Zeit instabil und beweg-
lich. Die Grenzmarkierungen entwickelten sich im Laufe der Geschichte von einfachen Zeichen, die in die 
Rinde der sog. Malbäume geritzt wurden, bis hin zu Grenzsteinen.
Im 10. Jh., als Mitteleuropa unter den militärischen Einfällen der ungarischen Stämme litt, entstanden im 
bayerisch-böhmischen Grenzgebiet viele militärische Festungen. Dennoch blieb die Grenze im Frühmittelal-
ter ein eher durchlässiger Raum. Das belegen deutsche, slawische sowie gemischte Gemeinde- und Flur-
namen genauso wie der aktuelle archäologische Forschungsstand. Südwestböhmen war in der Zeit vom 
10. bis ins 13. Jh. eine Randprovinz, deren Einflüsse auf das Geschehen im frühen böhmischen Staatsgebil-
de nur sehr beschränkt waren. 
Das 12. und 13. Jh. gelten als die Blütezeit des mittelalterlichen Burgenbaus. Es wurden nicht mehr Holz- 
und Erdwerke gebaut, sondern befestigte, gemauerte Bauten mit massiven Wehrtürmen – den sog. Berg-
frieden. Auch an der bayerisch-böhmischen Grenze sind in dieser Zeit viele Burgen entstanden. Die Haupt-
gründe dafür waren die Verteidigung des Grenzraumes und die Sicherung der Handelswege. Das massive 
quadratische Mauerwerk der Burgen gilt auch als Hauptmerkmal der spätromanischen Kunst, die der 
Kaiser Friedrich Barbarossa zur offiziellen Kunstrichtung des römisch-deutschen Reiches erhoben hatte.
Die romanischen Burgen in der Oberpfalz wurden von den Territorialfürsten gebaut: In erster Linie vom 
Kaiser und von den Landesherren, den Wittelsbachern.
Die Stadt Cham liegt an einem wichtigen Handelsweg von Regensburg nach Böhmen, an der Grenze 
des Bayerischen und des Oberpfälzer Waldes. Bereits im 9. Jh. entstand hier eine königliche Burg, die 
Burg Camma, als Sommersitz der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Um diese Reichsburg entwi-
ckelte sich bald eine Stadtsiedlung, die zu den ältesten im bayerisch-böhmischen Grenzraum gehört. Von 
den mittelalterlichen Bauten sind heute nach mehreren Bränden nur noch der Straubinger Turm aus dem 
14. Jh. und die Reste der Befestigung erhalten geblieben.

Středověké opevnění Nabburgu / Die mit-
telalterliche Befestigung von Nabburg
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je hrad Leuchtenberg, jeden z největších hradů Bavorska. Jeho vlastníci, hrabata z Leuchtenbergu, patřili 
k nejvýznamnější hornofalcké šlechtě, získali knížecí titul a zasedali v říšském sněmu. Dnes je objekt dobře 
udržovanou zříceninou s hradní kaplí, rytířským sálem a hradní věží. Od června do srpna se zde každoroč-
ně pořádají divadelní slavnosti. 

Rovněž v Čechách na západním pomezí vznikaly od 12. století pomezní románské hrady. Přimda byla 
počátkem 12. století ilegálně postavena bavorskými pány Voburgy. Po dobytí hradu českým knížetem Vla-
dislavem se Přimda stala pohraniční pevností na cestě z Čech do Bavorska. Hradu vévodí torzo mohutné 

románské věže s obytnou a obrannou funkcí zároveň. Je to jeden 
z nejstarších kamenných českých hradů. V první třetině 12. stole-
tí dal kníže Soběslav postavit strážní hrad Tachov, nacházející se 
na místě pozdějšího zámku. Zeměpanský hrad v Domažlicích je 
uváděn již k polovině 11. století. Pomezní hrad Starý Herštejn byl 
vybudován v poslední třetině 13. století na ochranu jedné z větví tzv. 
Řezenské obchodní stezky.

V raném středověku byla řídce obydlená Horní Falc postupně ko-
lonizována a pokřesťanštěna. To nám připomene prastará farnost 
Perschen, založená z popudu řezenského kláštera sv. Emmerama. 
Zdejší románská hřbitovní kaple s kruhovým půdorysem a jedinečný 
soubor nástěnných maleb jsou přední památkou středověkého umění 

Horní Falce. Farní kostel byl postaven ve 13. století. 
Na začátku 12. století vznikl benediktínský klášter v Kladrubech u Stříbra, kolonizující území mezi řekou 

Mží a Úhlavou.
Kolonizace v příhraničních českých oblastech se od druhé třetiny 12. století zvyšovala podílem němec-

kých kolonistů, kteří byli zváni panovníkem, církevními hodnostáři a šlechtou. Němečtí kolonisté osidlo-
vali nejen pohraniční les, ale i lesnaté prostory kolem Tachova 
a Přimdy. Lákala je zde možnost obživy dřevorubectvím a získá-
váním kovů.

Dokladem osídlení v raném středověku je dochovaný venkov-
ský pozdně románský kostelík sv. Mořice u Annína a raně gotic-
ký s románskými prvky v Albrechticích u Sušice. V původní vsi, 
později městečku Planá, stojí pozdně románský kostelík s portá-
lem zdobeným obloučkovým vlysem. V obci Horšově nedaleko 
Horšovského Týna je původní románský kostel Všech svatých, za-
ložený ve 12. století, s románskými okny ve věži i v lodi. 

Osidlování hor a podhůří významně ovlivnily obchodní stez-
ky. Po nich se vstupovalo z neprostupného příhraničního lesa 
do vnitrozemí zemskými branami, u nichž vznikaly celní stani-
ce (Domažlice, Přimda). Nejstarší zemskou cestou z Horní Falce 
do Čech byla tzv. řezenská či domažlická stezka, vycházející 
z Regensburgu a vstupující do Čech dvěma rameny, starší za 

Furthem im Wald, přes Všeruby na Brůdek, Kdyni a Stráž do Domažlic, mladší přes Waldmünchen, Klen-
čí a Draženov do Domažlic. Další stezku, známou již od doby bronzové, přeměnil císař Karel IV. v Zla-
tou cestu, nazývanou také Norimberskou. Její trasa vedla z Norimberka přes Lauf, Sulzbach, Weiden, 
Neustadt a.d. Waldnaab, Bärnau,Tachov, Plzeň do Prahy. Císař Karel IV. prohlásil Zlatou cestu za říšskou 
a až do počátku 16. století byla nejpoužívanější. Navzdory císařskému nařízení používat jen Zlatou ces-
tu se především v 15. století dostala do obliby „Zakázaná cesta“ – zkratka přes Leuchtenberg, Vohen-
strauss, Waidhaus a Přimdu (tato trasa je takřka shodná s dnešní dálnicí E 50). Krajem Šumavy a Ba-
vorského lesa procházela i odbočka Soumarské solné stezky, (od počátku 16. století nazývaná Zlatá 
pro výnosnost obchodu) z Pasova do Kašperských Hor. Soumary představovali většinou sedláci, kteří 
za odměnu přepravovali zboží na svých koních. Na bavorském území také významnou dopravní úlohu 
sehrávaly řeky Regen a Ilz.

Prastará farnost Perschen s románskou hřbitovní 
kaplí a farním kostelem z 13. století / Die uralte 
Pfarrgemeinde Perschen mit der romanischen 
Kirchhof-Kapelle und der Pfarrkirche aus dem 
13. Jahrhundert

Zříceniny románského hradu Přimda/Die Ruine der 
romanischen Burg Přimda (Pfraumberg)
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Die Burgenanlage Nabburg erhebt sich schon seit dem 9. Jh auf einem Hügel über der Stadt. Die Stadt 
selbst verwandelte sich, nachdem sie 1420 von hussitischen Truppen zerstört worden war, in eine Stadtbe-
festigung mit einem Befestigungsring aus Wällen und zwölf Toren. Als eine beispielhafte Grenzfestung gilt 
die Stadt Furth im Wald (zu sehen in der Ausstellung des dortigen Landestormuseums). 
Auf der bayerischen Seite der Grenze erstreckt sich eine Kette ursprünglich romanischer Burgen, ange-
fangen im nördlichen Teil des Oberpfälzer Waldes mit der Burgruine Weissenstein aus dem 11. Jh. Eine 
weitere Oberpfälzer Burg ist die Höhenburg Falkenberg, die im 12. Jh. auf einem steilen Granitfelsen ober-
halb des Flusses Waldnaab erbaut worden war, um die Flussgrenze nach Böhmen zu schützen. Der Turm 
sowie die Wohnbauten der Burganlage waren bis 2009 bewohnt. Ihren jetzigen Zustand bekam die Burg in 
den 1930er Jahren durch eine umfassende, denkmalgerechte Restaurierung. Östlich von dem Städtchen 
Windischeschenbach steht die um das Jahr 1300 durch Landgraf Ulrich I. von Leuchtenburg erbaute Burg 
Neuhaus mit einem bis heute gut erhaltenen Burgpalast und einem runden Bergfried, dem sog. „Butter-
fassturm“. Heute ist hier das Waldnaabtalmuseum untergebracht. Auch die Burgruine Flossenbürg mit 
markanter Befestigung erhebt sich auf einem steilen Granitfelsen. Erbaut wurde sie um 1100 durch Graf 
Berengar von Sulzbach (vor 1080–1125), zu ihren Besitzern gehörte auch der Kaiser Friedrich Barbarossa. 
Die Burg wurde zu einem uneinnehmbaren Festungsraum, in dem durch die Rodung des Waldes, Acker-
land gewonnen wurde, das sich fast bis hin zur Grenzbergkette erstreckte. Eine erstaunlich gut erhaltene 
Burganlage ist die Leuchtenberg (um 1300 erbaut), eine der größten Burgruinen in Bayern. Ihre Besitzer 
waren die Landgrafen von Leuchtenberg, eine der wichtigsten und einflussreichsten Adelsfamilien in der 
Oberpfalz. Später durften sie auch den Fürstentitel führen und erhielten einen Sitz und eine Stimme im 
Reichstag des Heiligen Römischen Reiches. Bis heute ist die Burgruine Leuchtenberg in einem sehr guten 
Erhaltungszustand, mit einer Burgkapelle, einem Rittersaal und einem Burgturm (Bergfried).
Auch auf böhmischem Gebiet sind ab dem 12. Jh. Grenzburgen entstanden. Die romanische Burg Přimda 
/ Pfraumberg wurde vermutlich Anfang des 12. Jh. illegal von den bayerischen Markgrafen von Vohburg 
erbaut. Nachdem die Burg durch den böhmischen Herzogen Vladislav (1070–1125) erobert wurde, diente 
Přimda als Grenzbefestigung am Handelsweg von Böhmen nach Bayern. Die Burg dominiert der Torso ei-
nes massiven Wohn- und Wehrturms und sie gehört zu den ältesten steinernen Burgen in Böhmen. Anfang 
des 12. Jh. ließ der böhmische Herzog Soběslav I. (1068–1140) in Tachov / Tachau eine Wachburg erbau-
en, die sich an der Stelle des späteren Schlosses befand. Die Landesburg in westböhmischen Domažlice 
/ Taus wurde schon Mitte des 11. Jhs. als Burg urkundlich erwähnt. Die heutige Burgruine Starý Herštejn 
/ Hirschstein wurde zum Schutz des dort verlaufenden Handelswegs zwischen Regensburg und Prag, 
der sog. Regensburger Straße, erbaut. 
Zu Beginn des Spätmittelalters wurde die dünn besiedelte und unwegsame Oberpfalz nach und nach ko-
lonisiert und christianisiert. Daran erinnert die uralte Pfarrei Perschen, die auf Initiative des Regensburger 
Klosters Sankt Emmeram gegründet wurde. Der Rundbau der romanischen Friedhofskapelle sowie die ein-
zigartige Sammlung von Wandmalereien gehören zu 
den wichtigsten Zeugnissen mittelalterlicher Kunst in 
der Oberpfalz.
Anfang l2. Jh. enstand das Benediktiner Kloster in 
Kladruby (Kladrau) bei Stříbro (Mies), das das Ge-
biet zwischen den Flüssen Mže (Mies) und Úhlava 
(Angel) bis zum Landesgrenze kolonisierte. 
Ab dem zweiten Drittel des 12. Jhs. wuchs die „Ko-
lonisation“ des böhmischen Grenzlandes durch 
deutsche Kolonisten, sie folgten der Einladung der 
Landesherrscher, des Adels und der Kirche. Die 
deutschen Kolonisten besiedelten nicht nur den 
Grenzwald, sondern auch die Waldgebiete um Ta-
chov / Tachau und Přimda Pfraumberg. Sie fanden 
hier ihren Broterwerb vor allem in Waldarbeit und 
Metallgewinnung. Die Bewohner der späteren böh-

Soumarská cesta (model z muzea v Prachaticích) / Der Saumtier-
-Weg (das Modell aus dem Museum in Prachatice) 
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Po zemských stezkách se přesouvalo zboží či 
suroviny, jichž se nedostávalo. Do Čech se dováže-
ly zbraně, luxusnější výrobky, koření, sůl, vyvážely 
se polní plodiny, koně, kožešiny, vosk, stříbro, plát-
no, slad, dobytek i otroci. Místo soumarských koní 
bylo později užíváno vozů s koňským zápřahem.  

K obraně zemských hranic a stezek Českoleska 
čeští panovníci určili Chodům „chodit po hranici“, 
zato získávali značná práva, především omezení 

roboty. Území Šumavy od Svaté Kateřiny k hranici s pasovským biskupstvím u pramene Vltavy bývalo od 
13. století označováno jako Královský hvozd, neboť náleželo českému králi a tvořilo historickou hranici 
s Bavorskem. Zalesněný pás Šumavy mezi Nýrskem a Vimperkem připojil k českému státu Přemysl Otakar 
II. Hranici střežili Králováci, kteří byli přímo podřízeni českému králi, měli vlastní samosprávu, směli se vol-
ně ženit, vyměňovat pozemky, náleželo jim právo lovu, vařili pivo a pálili kořalku.

Se zakládáním měst je ve vrcholném středověku spojen nástup nového slohu – gotiky, která se proje-
vila ve výstavbě chrámů a zděných měšťanských 
domů, opevnění s branami a baštami měst a měs-
teček. K vrcholům gotického stavitelství pak patří 
budování hradů. 

Na bavorské straně vrchnost zakládala města, ať 
už to byl císař, nebo wittelsbašská zemská šlechta. 
Řadu měst na Zlaté cestě vybavil městskými pri-
vilegii císař Karel IV. Zejména Wittelsbachové 
nenechávali žádný vhodný brod či most bez nově 
založeného města. Z významnějších měst jme-
nujme Weiden, hospodářské a kulturní centrum 
Horní Falce. Jeho Tržním náměstím putovali kup-
ci Horní a Dolní branou do Čech a zpět. Mnohé 
dochované měšťanské domy jsou v jádru gotické. 
Hospodářským centrem podhůří Hornofalckého 

lesa se stal Tirschenreuth, uprostřed rybničné oblasti. Ve zdej-
ším farním kostele je cenný bohatě vyřezávaný křídlový oltář ze 
16. století. Rezidencí Wittelsbachů se stal od 14. století Neunburg 
vorm Wald s opevněným hradem. Středověké městečko Nabburg 
je známo již pobytem krále Jindřicha I. v roce 929. Má dochované 
opevnění města s branami, věžemi a zdmi. Dominantou města je 
gotická trojlodní bazilika ze 14. století s dvojitým chórem, malbou na 
skle a gotickou 
vyřezávanou Ma-
donou. Na před-
městí města se 
nachází románský 
kostel z 12. století. 

Také v Čechách vznikala za vlády posledních Přemys-
lovců královská města na nejdůležitějších cestách, vedou-
cích z Čech na Západ. Z osady chránící obchodní stez-
ku a přístup Domažlickým průsmykem bylo vybudováno 
v šedesátých letech 13. století královské město Domaž-
lice. Město bylo opatřeno mohutným opevněním, z něhož 
se dochovala především Dolní brána. Důležitou součástí 
obrany města byl raně gotický hrad, z něhož se zacho-

Neunburg vorm Wald s částečně dochovaným opevněním / Neunburg 
vorm Wald mit der zum Teil erhaltenen Befestigungsanlage 

Měšťanské domy ve Weidenu / Die bürgerliche Häuser in Weiden

Městské hradby s hranolovými baštami Tachova / Die 
Stadtmauern mit den viereckigen Basteien von Tachov (Tachau)

Měšťanské domy v Nabburgu / Die bürgerliche 
Häuser in Nabburg
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mischen Randgebiete bewahrten sich ihre deut-
schen Ursprünge und bezeichneten sich selbst An-
fang des 20. Jhs. als „Sudetendeutsche“.
Von der Besiedlung im Mittelalter zeugt die klei-
ne romanische Dorfkirche im ehemaligen Ort 
Mouřenec / Maurenzen im Böhmerwald so-
wie die frühgotische Kirche in Albrechtice / Alb-
rechtsried im Vorland des Böhmerwaldes. In der 
heutigen Stadt Planá / Plan bei Mariánské Lázně / 
Marienbad steht eine romanische Kirche mit einem 
Rundbogenfries. In dem Ort Horšov / Horschau, 
Teil der westböhmischen Stadt Horšovský Týn / Bischofteinitz, befindet sich die romanische Kirche Al-
lerheiligen aus dem 12. Jh. mit noch erhaltenen romanischen Fenstern im Turm und im Schiff der Kirche.
Die Besiedlung des Grenzgebirges und dessen Vorlandes wurde stark von der Entwicklung der Han-
delswege beeinflusst. Auf denen gelangte man durch den fast undurchdringlichen Grenzwald durch 
die sog. Landestore, an denen erste Zollstätte errichtet wurden (z.B. in Domažlice oder Přimda), ins 
Landesinnere. Die älteste Handelsstraße aus der Oberpfalz nach Böhmen war die sog. Regensbur-
ger oder auch Domažlická / Tauser Straße, deren zwei Stränge aus Regensburg nach Domažlice 
/ Taus führten. Der älteste Strang ging über Furth im Wald / Brod nad Lesy, Všeruby / Neumark, 
Brůdek, Kdyně / Neugedein und Stráž / Neustadtl und die jüngere Route über Waldmünchen, Klenčí 
pod Čerchovem / Klentsch und Draženov / Trasenau. Ein weiterer Handelsweg von Nürnberg nach 
Prag, auf einer bereits in der Bronzezeit benutzten Verbindung, wurde die Goldene Straße oder 
Nürnberger Straße genannt. Die Route führte von Nürnberg über Lauf, Sulzbach, Weiden, Neustadt 
an der Waldnaab, Bärnau und weiter über Tachov / Tachau und Plzeň / Pilsen nach Prag. Kaiser Karl 
IV. (1316–1378) erklärte die Goldene Straße, die vermutlich auch von ihm ihren Namen bekam, zur 
Reichsstraße. Sie war bis ins 16. Jh. hinein war der meistbenutzte Handelsweg. Trotz der kaiserlichen 
Verfügung, laut der ausschließlich die Goldene Straße zu nehmen war, wuchs vor allem im 15. Jh. die 
Bedeutung der sog. Verbotenen Straße – eine Abkürzung über Leuchtenberg,Vohenstrauß, Waidhaus 
und Přimda / Pfraumberg. Diese Route ist fast identisch mit dem heutigen Verlauf der Autobahn von 
Nürnberg über Pilsen nach Prag, einem Teil der Europastraße 50. Auch eine Nebenroute des Saum-
pfades zum Salztransport, des späteren Goldenen Steiges, verlief durch diese Gegend. Der Weg 
führte aus Passau nach Kašperské Hory / Bergreichenstein. In Bayern spielten auch die Flüsse Re-
gen und Ilz eine wichtige Rolle als Handelswege.
Auf den Handelswegen wurden vor allem seltene Waren und Rohstoffe transportiert. Nach Böhmen wur-
den Waffen, Luxusprodukte, Gewürze und Salz eingeführt, aus Böhmen dann wiederum landwirtschaftli-
che Erzeugnisse, Pferde, Fell, Wachs, Silber, Leinen, Malz, Vieh und auch Sklaven ausgeführt. Zunächst 
wurden dafür Saumpferde benutzt, später wurden 
auch Pferdewagen eingesetzt. 
Der Schutz der Landesgrenze sowie der Handels-
wege wurde in Böhmen ab dem 14. Jh. der weitge-
hend bäuerlichen Volksgruppe der Choden / Cho-
dové übertragen, wofür diese von den Königen von 
Böhmen etliche Sonderrechte zugesprochen beka-
men, vor allem die Begrenzung der Fronarbeit. Ihre 
Grenzwächtertätigkeit gab ihnen auch den heuti-
gen Namen „Chodové“ von tschechisch „chodit“ 
– „gehen“ im Sinne von „patrouillieren“. Das weite 
Gebiet des Böhmerwaldes, von Svatá Kateřina / St. 
Katharina bis zur Grenze des Passauer Bistums an 
der Moldauquelle / Vltava wurde seit dem 13. Jh. 
als „Künisches Gebirge“ / „Královský Hvozd“ 

Domažlice – původně celní a trhová osada / Domažlice (Taus) - ur-
sprünglich ein Zoll- und Handels-Marktflecken

Královský hvozd / Künisches Gebirge
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vala válcová věž. Původně gotický kostel Narození Panny 
Marie pochází z doby založení města. Dominantou náměstí 
je městská věž. Po polovině 13. století bylo na pravidelném 
půdorysu vysazeno královské město Tachov při obchod-
ní, tzv. norimberské stezce. Ze strážního románského hra-
du se nic nezachovalo. Nejcennější jsou zdejší zachované 
městské hradby z přelomu 13. a 14. století. Arciděkanský 
kostel Nanebevzetí Panny Marie je trojlodní gotická bazilika 
s křížovou žebrovou klenbou. Sušice, původní slovanská 
osada. byla spojena s rýžováním zlata. V polovině 13. sto-
letí zde Přemysl Otakar II. začal budovat královské město 
na Zlaté stezce. V historickém jádru Sušice je dochována 
řada původních gotických domů, z nichž vyniká pozdně go-
tický Voprchovský dům s portálem na náměstí, v němž je 
dnes umístěno muzeum Šumavy. S rýžováním zlata a jeho 
povrchovou těžbou je spojeno horní královské městečko 
Kašperské Hory. Vedla tudy odbočka Zlaté cesty do Paso-
va. Uprostřed náměstí se nalézá gotický kostel sv. Markéty. 
Císař a král český Karel IV. dal k ochraně zemských hra-
nic, těžby zlata a obchodní stezky postavit pomezní hrad 
Kašperk u Kašperských Hor. Právě 14. století bylo spojeno 
s rozšiřováním a zakládáním hradů. Velkou přestavbou pro-
šel hrad Velhartice, na bavorském území hrady Nabburg, 
Leuchtenberg, Falkenberg, Flossenbürg a další.

Na zakládání měst se podílela i církevní vrchnost. Příkla-
dem je Horšovský Týn, pro který vymohl arcibiskup Arnošt z Pardubic od Karla IV. městská privilegia, takže 
město bylo obehnáno kamennými hradbami. Horšovským Týnem při brodu přes řeku Radbuzu procházela 
zemská cesta z Prahy do Řezna. V rané gotice zde byl vystaven biskupský hrad, z něhož se dochoval hrad-

ní palác, vzácná kaple a sklepení. Na náměstí jsou gotické 
domy, později přestavované. Uprostřed svažitého náměstí se 
tyčí gotický kostel z 13. století, později zbarokizovaný. 

V první třetině 14. století na základě dohody vznikla sta-
robavorská a falcká linie Wittelsbachů. Falcká větev 
měla prostory v Nordgau a založila tak v roce 1329 Hor-
ní Falc (Oberpfalz). Za vlády cí-
saře římské říše a českého krá-
le Karla IV. z rodu Lucemburků 
došlo k velkému rozvoji obcho-
du, řemesel, oživila se cesta tzv. 
norimberská mezi Prahou a No-
rimberkem. Sám Karel IV. tudy 
mnohokráte putoval přes Wei-
den, Neustadt, Bärnau. V polo-
vině 14. století získal Karel IV. 

sňatkem a koupí některá území Horní Falce jako součást zemí Koruny české.
Toto panství nazývané Neuböhmen odstoupil v roce 1373 bavorským vévo-
dům, kteří se ve prospěch Lucemburků zřekli nároku na Braniborsko. Častými 
sňatky uzavíranými mezi bavorskými a českými rody se upevňovalo politické 
spojenectví mezi oběma zeměmi. 

V roce 1414 procházel hlasatel české reformace Mistr Jan Hus na cestě 
na koncil do Kostnice Bärnau, Neustadt, Weiden. Podle dochovaných zpráv 

Voprchovský dům v Sušici / Das “Voprchovský-Haus“ in Su-
šice (Schüttenhofen)

Zřícenina hradu Kašperk / Die Burgruine Kašperk 
(Könnigsberg)

Mistr Jan Hus, hlasatel české 
reformace / Magister Johannes 
Huss, Verkünder der böhmis-
chen Reformation

Hradní zřícenina Velhartice s obytným palácem, věží a spo-
jovacím mostem / Die Burgruine Velhartice (Welhartitz) mit 
der Palas, dem Turm und der Turmbrücke
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bezeichnet, es unterlag dem böhmischen König – künisch (= königlich) 
– und bildete die historische Grenze zwischen Bayern und Böhmen. Den 
Waldstreifen des Böhmerwaldes zwischen Nýrsko / Neuern und Vimperk / 
Winterberg hat der böhmische König Přemysl Otakar II. (1232–1278) dem 
Böhmischen Königreich eingegliedert. Diese Grenze wurde von den sog. 
Künischen Freibauern / Králováci bewacht, sie waren direkt dem König 
untertan, verfügten über eine eigene Selbstverwaltung, durften frei heiraten 
oder ihre Grundstücke tauschen und besaßen das Jagd- und das Braurecht.
Die Stadtentwicklung des Hochmittelalters kündigt auch eine neue Kunste-
poche an – die Gotik. Zu den typischen Bauten des gotischen Stils gehör-
ten Kathedralen, gemauerte Bürgerhäuser und Befestigungsanlagen von 
Städten mit Toren und Bastionen. Zu den Höhepunkten der gotischen Bau-
kunst wird jedoch der Burgenbau gezählt.
In Bayern war es die Obrigkeit – der Kaiser oder die Wittelsbacher als  
Landesherren –, die neue Städte gründete. Vielen Städten entlang der Goldenen Straße verlieh Kaiser Karl 
IV. die Stadtprivilegien. Vor allem die Wittelsbacher erwiesen sich als sehr produktive Stadtgründer, an 
fast jeder geeigneten Furt oder Brücke ließen sie eine Stadt bauen. Als die wichtigste gilt die Stadt Wei-
den, ein wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Oberpfalz. Von dem großen Marktplatz fuhren die 
Händler durch das Obere und Untere Tor nach Böhmen und zurück auf die Goldene Straße. Viele der bis 
heute erhaltenen Bürgerhäuser haben einen gotischen Kern. Im Vorland des Oberpfälzer Waldes entwi-
ckelte sich die Stadt Tirschenreuth als Ort der Teichwirtschaft zum wirtschaftlichen Zentrum. In der dor-
tigen Pfarrkirche befindet sich als eine Besonderheit der wertvolle Flügelaltar aus dem 16. Jh. Zur Resi-
denzstadt der Wittelsbacher wurde im 14. Jh. die Stadt Neunburg vorm Wald. Eine weitere mittelalterliche 
Stadt in der Region ist Nabburg, wo sich bereits 929 der damalige König des Ostfrankenreiches, Heinrich 
I. (876–936) aufhielt. Bis heute erhalten ist die Stadtbefestigung mit Toren, Türmen und Stadtmauern. Die 
Stadt wird dominiert von einer gotischen Dreischiffkirche aus dem 14. Jh. mit einer Doppelchoranlage, 
Glasmalereien und einer gotischen holzgeschnitzten Madonna. In der Vorstadt befindet sich eine romani-
sche Kirche aus dem 12. Jh.
Auch in Böhmen entstanden unter der Herrschaft der letzten Přemysliden / Přemyslovci entlang der 
wichtigen Handelswege, die aus Böhmen in den Westen führten, königliche Städte. Aus der kleinen Ort-
schaft, die die dortige Handelsstraße und den Zugang zum Tauser Pass / Domažlický průsmyk geschützt 
hatte, entwickelte sich in den 1260er Jahren die königliche Stadt Domažlice / Taus. Die Stadt wurde mit 
einer massiven Befestigungsanlage versehen, von der vor allem das Untere Tor / Dolní brána erhalten ist. 
Ein wichtiger Teil der Stadtbefestigung war die frühgotische Burg, von der heute jedoch nur der walzenför-
mige Turm erhalten blieb. Erwähnenswert sind noch die ursprünglich gotische Kirche Mariä Geburt, die 
aus der Zeit der Stadtgründung stammt sowie der Stadtturm, der den Marktplatz dominiert.
Mitte des 13. Jhs. entstand am sog. Nürnberger Handels-
weg auf einem gleichförmigen Grundriss die königliche 
Stadt Tachov / Tachau. Von der ursprünglich romani-
schen Wachburg ist nichts mehr erhalten geblieben, von 
größerer Bedeutung sind die noch erhaltenen Stadtmau-
ern aus dem 13./14. Jh. und die gotische Dreischiffkirche 
Mariä Himmelfahrt mit einem Kreuzrippengewölbe.
Die Entstehung der ursprünglich slawischen Siedlung 
Sušice / Schüttenhofen stand mit der früheren Goldge-
winnung in Zusammenhang. Mitte des 13. Jhs. ließ hier 
der böhmische König Přemysl Otakar II. eine königliche 
Stadt am Fuße des Goldenen Steigs erbauen. Im histori-
schen Stadtkern blieben einige gotische Bürgerhäuser er-
halten, von denen vor allem das spätgotische Voprchovs-
ký-Haus mit einem bemerkenswerten Portal auf dem 

Hrad Falkenberg se vypíná na mocném žulovém skalisku / Die 
Burg Falkenberg ragt auf einem riesigen Granitfelsen empor

Zřícenina hradu Leuchtenberg / Die 
Burgruine Leuchtenberg
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?

byl Mistr Jan Hus příznivě přijímán v některých 
místech bavorského pohraničí. Upálením Mistra 
Jana Husa 6. července 1415 v Kostnici zesílilo 
rostoucí napětí v české společnosti, usilující o re-
formu církve a společnosti, jehož projevem byly 
pak 15 let trvající husitské války.

Větší část území Plzeňského kraje byla postupně 
podrobena husitskými bojovníky. Královská města 
Klatovy, Domažlice, Sušice se stala součástí tá-
borského (husitského) městského svazu. Husit-
ská vojska sice odolala křížovým výpravám a vítě-
zila nad křižáky, ale krajina byla pustošena a husité 
sami ohroženi vnitřními spory. V roce 1428 došlo 

k menší husitské výpravě do Horní Falce a husité dobyli několik měst a klášterů v příhraničí. Waldmün-
chen, Furth im Wald, Kötzting (dnes Bad Kötzting) a Eschlkam byly zpustošeny. Jedině dobře opevněný 
Cham se ubránil. V srpnu 1431 křižáci v počtu snad až kolem 100 000 překročili hranice u Tachova a za-
hájili jeho obléhání. Tachov však odolával, a tak se křižáci obrátili proti Domažlicím. Tato pátá křížo-
vá výprava skončila u Domažlic, když se houfy křižáků bez boje rozprchly před blížícími se husity. Husité 
vytáhli do Falce na podzim roku 1433 s více než 1 500 vojáky, ale byli zaskočeni vojskem Jindřicha Pfluga 
u Hiltersriedu v blízkosti Neunburgu a na hlavu poraženi, což vedlo k vnitřnímu oslabení husitských pol-
ních vojsk, která neúspěšně obléhala katolickou Plzeň.   

Otázky a úkoly:
1. Navštiv Historický park Bärnau – Tachov, napodobující originální germánská a slovanská
  sídla z 9. až 13. století v česko-bavorském pohraničí. 
2. Snaž se popsat středověké osídlení. 
3. Vysvětli význam zemských cest v česko-bavorském pohraničí. 
4. Znáš nejbližší románské a gotické památky ve svém  okolí, snaž se je pojmenovat a ukázat 

na mapě.
5. Co přinesly husitské války bavorskému pohraničí? 

Historický park Bärnau-Tachov s napodobením osídlení starých Germánů a Slovanů / Der historische Park Bärnau-Tachov (Tachau) mit Na-
chahmungen der Siedlungsstätte der alten Germanen und Slawen

Neustadt an der Waldnaab s náměstím, vroubeným měšťanskými 
domy s vysokými střešními štíty / Neustadt an der Waldnaab mit dem
Marktplatz, bürgerlichen Häusern und hohen Dachgiebeln.
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Marktplatz hervorragt, heute Sitz des Muzeum Šumavy 
Sušice / Böhmerwaldmuseum.
Mit dem Goldwaschen ist auch die Entstehung einer wei-
teren königlichen Bergbaustadt verbunden – Kašperské 
Hory / Bergreichenstein. Sie lag an einer Abzweigung 
des Goldenen Steigs. Von Bedeutung ist die gotische Kir-
che St. Margaretha / Svaté Markéty auf dem Marktplatz. 
Kaiser und böhmischer König Karl IV. ließ hier, nördlich der 
Stadt, eine Grenzburg zum Schutz der Landesgrenze, der 
Goldlagerstätten und der Handelsstraße bauen – die Burg 
Kašperk / Karlsberg. 
Und es war eben das 14. Jh., das eng mit dem Burgenbau oder -ausbau verbunden war. So wurden auch 
im bayerisch-böhmischen Grenzraum viele Burgen umgebaut, so zum Beispiel die Burg Velhartice / Wel-
hartitz in Böhmen oder die bayerischen Burgen Nabburg, Leuchtenberg, Falkenberg und Flossenbürg und 
viele andere.
Zu den Stadtgründern gehörte nicht nur die weltliche Obrigkeit, sondern auch die kirchliche. Ein Beispiel 
für eine solche kirchliche Stadtgründung ist die Stadt Horšovský Týn / Bischofteinitz, für die der Erzbi-
schof Ernst von Pardubitz / Arnošt z Pardubic (um 1300–1364) von Karl IV. die Stadtprivilegien erwirkt hat-
te; so kam es, dass die Stadt mit steinernen Stadtmauern versehen werden konnte. Durch die Stadt führte 
nahe der Furt an der Radbuza / Radbusa der Handelsweg von Regensburg nach Böhmen. Die Bischofs-
burg Horšovský Týn wurde im Stil der Frühgotik erbaut, von der bis heute der Burgpalast, eine einzigartige 
Kapelle sowie das Kellergewölbe erhalten geblieben sind. Auf dem Marktplatz stehen ursprünglich goti-
sche Bürgerhäuser, die jedoch später umgebaut wurden. In der Mitte des Platzes erhebt sich eine gotische 
Kirche aus dem 13. Jh., die später barockisiert wurde.
Im ersten Drittel des 14. Jhs. teilte sich mit einem Hausvertrag von Pavia (1329) die oberbayerische Linie 
der Wittelsbacher in die ältere pfälzische und die jüngere bayerische Linie, wodurch das Territorialher-
zogtum Bayern geteilt wurde. Die pfälzische Linie besaß die Gebiete des Nordgaus, das zunächst Land 
der Pfalz zu Bayern genannt wurde. Erst seit dem 15. Jh. bürgerte sich aufgrund der geographischen Lage 
zur rheinischen Pfalz der Name Obere Pfalz ein, aus dem später die Oberpfalz entstand. Während der 
Regierungszeit des römisch-deutschen Kaisers und böhmischen Königs Karl IV. aus dem Geschlecht der 
Luxemburger erlebten Handel und Handwerk eine große Entwicklung, wodurch auch die sog. Nürnberger 
Handelsstraße zwischen Nürnberg und Prag wieder reger belebt wurde. Karl selbst nutzte sie etliche Male 
für seine Reisen nach Weiden, Neustadt oder Bärnau. Mitte des 14. Jhs. gewann Karl IV. durch Heirat und 
Kauf einige Gebiete der Oberfalz und gliederte sie ab 1353 in die Länder der Böhmischen Krone ein. Die-
ses Gebiet mit dem Namen Neuböhmen trat er 1373 an die bayerischen Herzöge ab, die im Gegenzug 
zugunsten der Luxemburger von ihren Anspruch auf Brandenburg zurücktraten. Das politische Bündnis 
zwischen Bayern und Böhmen wurde gestärkt durch häufige Heiratsverbindungen zwischen bayerischen 
und böhmischen Adelsfamilien.
1414 durchquerte der böhmische Reformator Magister Jan (Johannes) Hus (um 1369–1415) auf sei-
nem Weg nach Konstanz / Kostnice die Ortschaften Bärnau, Neustadt und Weiden. Aus erhaltenen Be-
richten geht hervor, dass Hus an einigen Orten im bayerischen Grenzland positiv aufgenommen wurde. 
Als Hus am 6. Juli 1415 in Konstanz auf dem Scheiterhaufen den Tod fand, wuchsen die Spannungen in 
der böhmischen Gesellschaft. Es bildeten sich mehrere reformatorische und revolutionäre Strömungen 
(sog. Hussiten) heraus. Das Vorgehen Wenzels IV. Von Böhmen (1361–1419) gegen die Hussiten führte 
zu einem Aufstand, in dessen Verlauf es am 30. Juli 1419 zum ersten Prager Fenstersturz kam, bei dem 
Hussiten das Rathaus stürmten und einige Ratsherren aus dem Fenster warfen. Nach dem Tode Wen-
zels am 16. August 1419 spitzte sich die Lage zu und es folgten 15 lange Jahre der sog. Hussitenkriege 
(1419–1434).
In dieser Zeit wurde Südwestböhmen, etwa der heutige Pilsener Kreis / Plzeňský kraj, allmählich von den 
hussitischen Kriegern erobert. Die königlichen Städte Klatovy / Klattau, Domažlice / Taus, Sušice / 
Schüttenhofen wurden Teil der Taboritengemeinde, einer radikalen Strömung der Hussiten. Zwar konn-

Bad Kötzting s hradem / Bad Kötzting mit derBurg
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2.1.3 Novověk 
V 16. století došlo v obou zemích k hospodářskému rozvoji, což se projevilo v růstu měst a městeček, 

v rozvoji hornického podnikání, hutí, skláren, pil. Zdroje stavebního a palivového dříví lákaly nové obyvatel-
stvo k zakládání lesních osad po obou stranách zemské hranice. Po husitských válkách se posílil panský 
stav, podnikající i v dolování drahých kovů. 

Šlikové těžili na Plánsku stříbro a olovo a dokonce razili v plánské mincovně stříbrné mince. 
S těžbou stříbra a mědi v rudném dole Silberbergu je spojeno městečko Bodenmais na úpatí Velkého 

Javoru (návštěvnický okruh rudného dolu v Silbergu). 
Majitelé příhraničních panství si začali více uvědomovat bohaté zdroje dřeva a křemene českého a ba-

vorského pohraničí, ale i vodní energie, což vedlo k zakládání prvních skláren. Nejstarší bavorská sklár-
na existovala již k roku 1420 ve Frauenau. Na dlouhé Glasstrasse (Skleněná cesta) je řada zaniklých, ale 
i dodnes fungujících skláren. Evropským centrem výroby olovnatého skla bylo městečko Neustadt an der 
Waldnaab. Těžiště sklářské výroby bylo v okrese Regen, kde je také Muzeum skla Frauenau. Lidoví tvůrci 
pestrobarevných maleb na sklo vytvářeli svébytné lidové umění.  

Na české straně jednou z nejstarších sklářských hutí je Stará huť u vsi Rybník u Poběžovic z roku 1560. 
Sklárny na Českolesku zakládali především Švamberkové, kteří v této době měli jako zástavu královský 
hrad Přimdu i s jeho rozsáhlým panstvím. O dalších sklářských hutích svědčí jména Horní Huť u Hranič-
né, Karlova Huť u Smolova. Šumavskou sklářskou výrobu nám přibližují expozice Muzea Šumavy v Sušici 
a v Kašperských Horách.

V zápasu o moc šlechty a měst zakládala šlechta režijní dvory s vlastním hospodařením a rybníky na 
Tachovsku a Plánsku, objevily se panské pivovary v Poběžovicích, na Přimdecku a v Tachově. Obdobně 
v Horní Falci vznikla soustava tisíců rybníků v okrese Tirschenreuth. Pivo s názvem Zoigl a znamením šes-
ticípé hvězdy se dodnes vaří ve Windischeschbachu podle středověkých receptur.

Od první poloviny 16. století přicházeli do českých lesních prostorů noví kolonisté z Bavorska. Usazo-
vali se v řídce obydleném prostoru pohraničního lesa. Zabývali se sklářskou výrobou, dřevorubectvím, zú-
rodňovali malá kamenitá políčka na lesních mýtinách, pracovali jako šindeláři, smolaři, kolomazníci a uhlíři. 
S příchodem německých kolonistů se šířilo luteránství, zejména na panství Šliků. Německá reformace se 
rozšířila i mezi českými podobojími – husitskými kališníky.   

V době vypuknutí stavovského povstání, na začátku třicetileté války (1618–1648), patřila k protestant-
ským stavům Českoleska Chodová Planá Schirdingerů, gutštejnská Hostouň, švamberské Poběžovice. 
Z královských měst byly stavovské Tachov a Domažlice. 

V čele protihabsburské strany stáli páni Vilém starší Popel z Lobkovic (Horšovský Týn) a Petr ze Švam-
berka (Poběžovice). Českolesko hrálo díky své strategické poloze na životně důležitých přístupových ces-
tách z Horní Falce a Bavorska důležitou úlohu. 8. října 1620 se zmocnil císařský generál Buquoy s Marti-
nem Huertou Domažlic. Urputné boje pak probíhaly u Rozvadova, kde se střetli v roce 1621 císařští vojáci 

Muzeum sklářství Frauenau s historií a současností umění sklářů / Das Museum der Glaspbläserei mit der Geschichte und der Gegenwart
der Glasmacherei in Frauenau.
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ten die Hussiten den gegen sie geführten Kreuz-
zügen standhalten und die kaiserlich-katholische 
Kreuzheere immer wieder besiegen, doch das 
Land wurde dabei ausgeplündert und es wuchsen 
auch interne Konflikte unter den Hussiten. Ab 1428 
kam es zu mehreren Angriffen der Hussiten auf die 
katholischen Nachbarländer, unter anderen auch 
zu einem Kriegszug in die Oberpfalz. Bei diesem 
wurden einige Städte und Klöster im Grenzgebiet 
erobert und die Orte Waldmünchen, Furth im Wald, 
Kötzting und Eschlkam verwüstet. Einzig das gut 
befestigte Cham konnte dem Angriff standhalten.
1431 wurde der fünfte und letzte Kreuzzug gegen die Hussiten geführt – das Kreuzheer mit vermutlich 
bis zu 100.000 Mann überquerte die Landesgrenze bei Tachov / Tachau und begann mit dessen Belage-
rung. Doch die Stadt konnte sich wehren, und das Heer wandte sich schließlich gegen Domažlice / Taus, 
wo der Kreuzzug ein schnelles Ende fand, als das Heer vor den sich nähernden Hussiten kampflos in klei-
nen Haufen auseinander lief. Im Herbst 1433 griffen die Hussiten erneut die Pfalz an, diesmal mit mehr 
als 1.500 Mann. Doch in der Nähe von Nabburg bei Hiltersried wurden sie von dem wesentlich kleineren 
Heer des Pfalzgrafen Johann von Pfalz-Neumarkt, der „Hussitengeißel“, überrascht und erlitten eine bitte-
re Niederlage. Dies führte zur inneren Schwächung der Hussiten, die ohne Erfolg das katholische Plzeň / 
Pilsen belagerten.

Fragen und Aufgaben:
1. Besuche den Geschichtspark Bärnau-Tachov, in dem Originalsiedlungen der Germanen und Sla-

wen vom 9.-13. Jh. im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet nachgebildet sind.
2. Beschreibe eine mittelalterliche Siedlung.
3. Erkläre die Bedeutung der Handelswege im bayerisch-böhmischen Grenzraum.
4. Kennst du einige romanische und gotische Baudenkmäler aus deiner Umgebung? Kannst du sie 

benennen und auf der Karte zeigen?

2.1.3 Neuzeit
Im 16. Jh. kam es in beiden Ländern zum wirtschaftlichen Aufschwung, was sich deutlich im Wachstum der 
Städte zeigte sowie in der Entwicklung des Hüttenwesens, der Hütten, Glashütten und Sägemühlen. Reiche 
Vorkommen von Bau- und Brennholz lockten neue Siedler, die zu beiden Seiten der Landesgrenze neue Wald-
siedlungen gründeten. Nach den Hussitenkriegen verstärkte sich in Böhmen die Stellung des Herrenstandes, 
der nun auch in der Edelsteingewinnung unternehmerisch tätig war. Die Grafen von Schlik / Šlikové besaßen in 
Plan und Umgebung / Plánsko Silber- und Bleiwerke und prägten auch eigene silberne Münzen. 
Mit dem Silber- und Kupferabbau im Bergwerk am Silberberg ist auch die Entstehung des Ortes Boden-
mais am Fuße des Berges Großer Arber verbunden – heute ein Freizeit- und Erlebnispark mit historischem 
Bergbaurundgang.
Die Besitzer der Herrengüter im bayerisch-böhmischen Grenzraum wurden sich immer mehr des ergiebi-
gen Vorkommens von Holz und Quarz bewusst und gründeten die ersten Glashütten. Die älteste Glashütte 
wurde bereits 1420 im bayerischen Frauenau gegründet. An der langen Glasstraße, die Waldsassen im Sü-
den mit Passau im Norden verbindet und quer durch den Bayerischen und Oberpfälzer Wald führt, finden 
sich bis heute zahlreiche ehemalige Glashütten, aber auch noch funktionierende Glasbetriebe. Die Stadt 
Neustadt an der Waldnaab wurde zum europäischen Zentrum der Bleiglasproduktion. Der Schwerpunkt 
der ganzen Glasproduktion lag im heutigen Landkreis Regen, wo sich auch das Glasmuseum Frauenau be-
findet. Daneben entwickelte sich mit farbenprächtiger Glaskunst auch eine besondere Art der Volkskunst.
Auf der böhmischen Seite gehört zu den ältesten Glashütten Stará huť / Althütten nahe dem Dorf Rybník 
/ Waier von 1560. In Böhmen wurden Glashütten vor allem von der Adelsfamilie der Herren von Schwan-
berg / ze Švamberka gegründet, die zu dieser Zeit die königliche Burg Přimda / Burg Pfraumberg mitsamt 

Tyllyho šance z třicetileté války u obce Železná / “Tyllys Schanzen“ 
aus dem 30jährigen Krieg bei der Gemeinde Železná (Eisendorf)  
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generála Tillyho se stavovskými vojsky, vedenými Arnoš-
tem Mansfeldem. Na tyto události upomínají valová opev-
nění (dochované Tillyho šance u obce Železná). 

V době třicetileté války Maxmilián Bavorský, který bo-
joval na straně císaře, získal obě Falce (Rýnskou i Horní) 
a kurfiřtskou hodnost. Byl přítomen v bitvě na Bílé hoře, 
která znamenala těžkou porážku stavovského vojska a ko-
nec vlády Fridricha Falckého jako českého krále. 

Válečné operace třicetileté války způsobily Českolesku 
a Horní Falci velké strádání průtahy a ložírováním císařských i stavovských a švédských vojsk, nucenými 
rekvizicemi, verbováním, dragonádami a pleněním vojsk. Většina pobořených hradů ve válce již zůstala od 
té doby zříceninami.    

V 16. století se nový sloh novověku - renezance - projevil v přestavbách starších staveb. Centrem rene-
zance na Domažlicku byl Horšovský Týn, jehož raně gotický hrad byl po požáru nákladně přebudován. 
Tehdejší majitel Jan mladší Popel z Lobkovic dal polozbořené sídlo přestavět na zámek v módním slohu 
severoitalské renezance. V okolí zámku se rozkládá anglický park se vzácnými dřevinami. Renezančně byl 
přestavěn zámek v Plané. V městské architektuře se zachovala renezanční podloubí a několik fasád měš-
ťanských domů v Domažlicích. Bohaté renezanční portály, štíty a sgrafita zdobí měšťanské domy v Sušici, 
v Tachově a v Plané. 

Hospodářský rozkvět v renezanci pozměnil původně středověká hornofalcká města. Z význačných 
skvostů architektury 16. století jmenujme renezanční radnici a měšťanské domy ve Weidenu, Cordon-
haus s arkádami v Chamu, radnici v Tirschenreuthu, starý zámek v Neustadtu, renezanční radnici 

se štítovým vikýřem a měšťanské domy v Nabburgu. Symbolem 
města Vohenstrauss se stal mohutný renezanční pětivěžový zá-
mek Friedrichsburg, letní rezidence Wittelsbachů.    

Dlouhá desetiletí doplácelo česko-bavorské pohraničí na násled-
ky třicetileté války. Nejrychleji se vzpamatovávaly oblasti vzdálené 
zemským cestám, po kterých procházela císařská a stavovská voj-
ska. Panští velkostatkáři kromě zemědělského podnikání rozvíjeli 
v hornatém pohraničí železářství, sklářství a papírenství. 

Do západního českého pohraničí přicházela cizí šlechta, která 
získávala darem nebo levně kupovala konfiskované statky odboj-
ných stavů. K bavorské kolonizaci přispívala i nízká výživnost půdy 
na bavorské straně. Německé obyvatelstvo v další vlně kolonizova-
lo prostory Českého lesa a Šumavy. Přes odpor Chodů do české-
ho pohraničí mířili další bavorští šindeláři, smolaři, uhlíři, dřevo-
rubci. Šumava až do 17. století zůstávala převážně česká.  

Upevnění moci katolické církve po vítězství císařských nad 
stavovským povstáním doprovázel nástup nového uměleckého 
slohu – baroka. V raném baroku jako projev úcty k svatým vy-
rostla Loreta s ambity v Boru u Tachova. Raně barokní je i kap-
le Anděla Strážce na kopci nad Sušicí. Drancování švédské-
ho vojska přežil augustiniánský klášter v Pivoni s raně gotickým 
kostelem, barokně přestavěným. Vznikl pavlánský klášter ve 
Světcích u Tachova, došlo přístavbou konventu k obnově fran-
tiškánského kláštera v Tachově. Na náměstí v Boru vyrostl nový 
kostel sv. Mikuláše s barokními freskami. Z původního gotické-
ho kostela se zachovala věž. V 18. století došlo k barokním úpra-
vám řady gotických kostelů, jako tomu bylo v Sušici, v Plané 
a v Tachově. Originální stavbou ve tvaru šesticípé hvězdy s cibu-
lovitou bání je barokní kostel Panny Marie Pomocné v Železné 

Pětivěžový renezanční zámek ve Friedrichsburgu / 
Das Renaissanceschloss in Friedrichsburg mit fünf 
Türmen

Renezanční zámek v Horšovském Týně / Das Renaissance-
schloss in Horšovský Týn (Bischofteinitz)

Barokní kostel P. Marie Pomocné v Železné Rudě / 
Die Barockkirche Mariä-Hilfe in Železná Ruda 
(Markt Eisenstein)
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den weitläufigen Ländereien als dauerhaftes Pfand besa-
ßen. Die Existenz weiterer Glashütten belegen die Orts-
namen Horní Huť bei Hraničná / Oberhütten bei Paardorf 
und Karlova Huť bei Smolov / Karlbach / Karlbachhütte 
bei Schmolau. Ein Bild über die Glasproduktion in Böh-
merwald kann man sich im Muzeum Šumavy Sušice / 
Böhmerwaldmuseum in Schüttenhofen und im Muzeum 
Kašperské Hory / Museum Bergreichenstein verschaffen.
In dem entstehenden Machtkampf zwischen Adel und 
den Städten gründete der Adel in der Region um Tachov / Tachau und Plánsko / Plan sog. Verwaltungs-
höfe mit selbstverwalteter Teichwirtschaft. In Poběžovice / Ronsperg, um Přimda / Pfraumberg und Ta-
chov / Tachau wurden herrschaftliche Bierbrauereien errichtet. Ähnlich verlief es auch in der Oberpfalz, 
hier entstand im heutigen Landbezirk Tirschenreuth ein Teichgebiet der „Tausend Teiche“, die sog. Tir-
schenreuther Teichpfanne. Bis heute wird in der Oberpfalz das traditionelle untergärige Bier mit dem sog. 
Zeiglstern im Wappen gebraut, dem Zoigl, unter anderem in Windischeschenbach.
Ab der ersten Hälfte des 16. Jhs. kamen neue Kolonisten aus Bayern nach Böhmen und besiedelten böh-
mische Waldgebiete. Sie ließen sich vor allem in den dünn besiedelten waldreichen Randgebieten nieder. 
Sie waren hauptsächlich im Glashüttenwesen oder als Waldarbeiter tätig, legten kleinere steinige Felder auf 
Waldlichtungen an, arbeiteten als Schindler, Pecher, Teerer und Köhler. Mit den deutschen Kolonisten ver-
breitete sich in Böhmen auch das Luthertum, vor allem auf den Ländereien der Grafen von Schlik. Die deut-
sche Reformation erreichte und beeinflusste auch die böhmischen Utraquisten (auch Kalixtiner genannt), 
Anhänger der böhmischen Reformation, die aus den Hussitischen Bewegung hervorgegangen waren.
In der Zeit des Ständeaufstandes in Böhmen (1618), am Anfang des Dreißigjährigen Krieges (1618–
1648), gehörten einige Teile des Český Les / Oberpfälzer Wald (oder auch Böhmischer Wald) den pro-
testantischen Ständen: Chodová Planá / Kuttenplan im Besitz der Familie Schirnding (auch Schirndinger 
von Schirnding / Schirdingerové, Hostouň / Hostau der Herren von Gutstein-Vrtba / páni z Gutštejna und 
Poběžovice / Ronsperg der Familie von Schwanberg / ze Švamberka). Von den königlichen Städten ge-
hörten zu dem protestantischen Lager Tachov / Tachau und Domažlice / Taus.
Zu den Anführern der antihabsburgischen Seite zählten die Herren Popel von Lobkowitz / Popel z Lobkovic 
auf Horšovský Týn / Bischofteinitz und Peter von Schwanberg / Petr ze Švamberka auf Poběžovice / Rons-
perg. Die Region Český Les spielte dank ihrer strategisch wichtigen Lage an den Zugangswegen aus Bayern 
und Oberpfalz eine bedeutsame Rolle. Am 8. Oktober 1620 eroberten der kaiserliche General Graf von Bu-
quoy und der kaiserliche Obrist Martin de Hoeff-Huerta die Stadt Domažlice / Taus. Zermürbende Gefechte 
spielten sich später 1620 auch bei Rozvadov / Roßhaupt ab, wo kaiserliche Truppen unter dem General Jo-
hann Tserclaes Graf Tilly und ständische Truppen unter Graf Ernst von Mansfeld aufeinandertrafen. An diese 
Ereignisse erinnern die Wallbe-
festigungen, wie die Überreste 
der Schanzen nahe dem Grenz-
übergang Železná / Eisendorf / 
Tillyschanz.
Während des Dreißigjährigen 
Krieges fiel die Oberpfalz sowie 
die Kurpfalz an den bayerischen 
Herzog Maximilian I. (1573–
1651), der an der Seite von Kai-
ser Ferdinand II. (1578–1637) 
kämpfte. Er war es, der die kur-
ze Regierungszeit des Winterkö-
nigs, Friedrich V. von der Pfalz 
nach der Schlacht am Weißen 
Berg in Böhmen beendete, was 

Barokní loreta s ambity v Boru u Tachova / Das barocke Loreto mit Laubengängen in Bor (Haid) 
bei Tachov (Tachau)

Měšťanské domy v Nabburgu / Die Bürgerhäuser in Nabburg
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Rudě. Vrcholnou barokní stavbou se stala barokně 
gotická přestavba pozdně románské klášterní bazi-
liky v Kladrubech, mistrovské dílo architekta Jana 
Blažeje Santiniho - Aichla.

Z větších barokních církevních staveb Horní Falce 
vynikají farní kostely ve Furthu im Wald, v Bad Kötz-
tingu, dále barokní přestavby a úpravy řady středově-
kých kostelů v Chamu, v Neustadtu, Chammünsteru 
a v dalších místech. Poutním místem již zdaleka uchva-
cujícím zrak poutníků je Neukirchen beim Heiligen 
Blut na severním svahu hřebene Hoher Bogenu. Pout-
ní kostel z 15. století byl upraven do barokní podoby, 

když již předtím k původnímu kostelu přistavěli klášterní kostel, takže oba chrámy mají unikátní společný 
prostor s dvojitým barokním oltářem s originálem Černé Madony z nedaleké české vesničky Loučim. 

Z barokních světských staveb jmenujme kolovratský zámek Diana u Rozvadova s přístupným anglickým 
parkem. K drobným zámečkům patří objekt v Broumově u Chodové Plané s vysokou mansardovou střechou 
s věžičkami. Z monumentální architektury vyniká dvojkřídlý zámek v Tachově, později klasicistně přestavěný 
a přestavba zámku v Poběžovicích. Centrem rozsáhlého chodského panství se stal dvoukřídlý barokní zámek 
v Trhanově, spojený se selskou  rebelií Chodů, strážců zemských hranic, jež se odehrála v šedesátých letech 

17. století. Klenotem barokní architektury Neustadtu an der Waldna-
ab je na přelomu 17. a 18. století postavená rezidence rodu Lobko-
viců ve slohu italského baroka, která nebyla nikdy dokončena.

Hodnotné barokní stavby vznikaly po polovině 18. století 
v městech a městečkách. Stavěly se výstavné domy v Domaž-
licích, v Sušici, upravovaly se domy v Tachově, v Boru, v Pla-
né, v Horšovském Týně. Obdobně tomu bylo i v Horní Falci – 
v Tirschenreuthu, v Neumarktu, v Kötztingu (Bad Kötztingu) 
v Chamu, v Neustadtu an der Waldnaab a jinde. 

Baroko nalezlo široké uplatnění na česko-bavorském venkově. 
V obou zemích jsou dominantou vesnic a městeček jsou v barokním 
slohu přestavěné kostely. V nefarních vsích stávala uprostřed návsi 
kaple, kříž či boží muka, v terénu drobná kamenosochařská díla. V čes-
kém příhraničí došlo po 2. světové válce k zdevastování těchto pamá-
tek. V obou zemích bývají na mostech a při cestách sochy svatého 

Jana Nepomuckého. Zajímavými barokními stavbami jsou mosty v Bělé nad Radbuzou a v Tirschenreuthu. 

Barokní, později v klasicismu přestavěný zámek 
v Tachově / Das barocke, später im Stil des Klassi-
zismus umgebaute Schloss in Tachov (Tachau)

Barokně gotická bazilika v Kladrubech / Kladrau - im gotisieren-
den Barockstil umgebaute romanische Basilika

Barokní fasády domů na náměstí Horšovského Týna / Die barocke Haus-
fassade der Häuser am Marktplatz in Horšovský Týn (Bischofteinitz)

Klasicistně a empírově přestavěné domy v Doamžlicích / Die im Stil 
des Klassizismus und Empire umgebauten bürgerlichen Häuser in 
Domažlice (Taus).
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ihm neben dessen Gebieten auch die Übernahme der 
pfälzischen Kurwürde brachte.
Die Kriegsgeschehnisse des langen Krieges trafen die 
Oberpfalz und die Region Český Les sehr hart. Durch 
die geografische Lage zogen mehrmals kaiserliche 
wie auch ständische bzw. schwedische Truppen durch 
das Gebiet, was für beide Regionen unter anderem 
Zwangsbeschlagnahmung, Werbung von Soldaten, 
Strafzüge und Plünderungen bedeutete. Die meisten Burgen, die dem Krieg zu Opfer gefallen waren, blie-
ben seitdem Ruinen.
Im 16. Jh. setzte sich auch ein neuer Stil der Neuzeit durch – die Renaissance, etliche ältere Bauten wur-
den umgebaut. In der Region Domažlice / Taus entwickelt sich Horšovský Týn / Bischofteinitz zum Zen-
trum der Renaissance. Die alte gotische Burg wurde nach einem Brand sehr aufwändig umgebaut. Der 
Besitzer, Johann d. J. Popel von Lobkowitz / Jan mladší Popel z Lobkovic, 1510–1570) ließ seinen Sitz in 
ein Schloss in dem damals modernen Stil der norditalienischen Renaissance umgestalten. Zum Schloss 
gehörte auch ein Englischer Landschaftsgarten mit seltenen Gehölzen. Auch das Schloss in Planá / 
Plan wurde im Renaissance-Stil umgebaut. In der städtischen Architektur sind bis heute einige Arkaden 
und Fassaden der Bürgerhäuser in Domažlice / Taus, sowie geschmückte Portale, Giebel und Sgraffiti in 
Sušice / Schüttenhofen, Tachov / Tachau und Planá / Plan erhalten geblieben. 
Die wirtschaftliche Blüte in der Renaissance verwandelte das Antlitz der ursprünglich mittelalterlichen 
Städte in der Oberpfalz. Aus den architektonischen Prachtstücken der Renaissance im 16. Jh. sind vor 
allem das Rathaus und die Bürgerhäuser in Weiden, das sog. Cordonhaus mit Arkaden in Cham, das 
Rathaus in Tischenreuth, das alte Schloss in Neustadt an der Waldnaab oder das Nabburger Rat-
haus mit seinem Staffelgiebel sowie die dortigen Bürgerhäuser zu nennen. Ein Wahrzeichen der Stadt 
Vohenstrauß ist das gewaltige, fünftürmige Renaissance-Schloss 
Friedrichsburg, einst Sommersitz der Wittelsbacher.
Doch der bayerisch-böhmische Grenzraum musste sich viele lan-
ge Jahrzehnte von den Folgen des Dreißigjährigen Krieges erho-
len. Am schnellsten gelang es in den Gebieten, die abseits der 
Landesstraße lagen, auf denen kaiserliche und ständische Trup-
pen durchmarschiert waren. Nach und nach entwickelten sich hier 
im bergigen Grenzraum neben der Landwirtschaft auch Metallur-
gie, Glashüttenwesen und Papierwerke.
Nach dem Dreißigjährigen Krieg kamen ausländische Adelsfamili-
en in die Grenzregionen in Westböhmen, die hier konfiszierte Güter 
der aufständischen protestantischen Stände billig aufkauften oder 
gar geschenkt bekamen. Die Besiedlung des böhmischen Gebiets 
aus den bayerischen Teilen des Grenzraums wurde durch die dor-
tige geringe Fruchtbarkeit des Bodens begünstigt. So wurden mit 
dieser neuen Besiedlungswelle viele Gebiete im Böhmerwald und Český Les weitgehend kolonisiert. Trotz 
des Widerstands der Choden strömten ins böhmische Grenzgebiet weiter neue Schindler, Pecher, Köhler 
und Waldarbeiter. Dennoch blieb der Böhmerwald bis weit ins 17. Jh. größtenteils tschechischsprachig. 
Nach der Niederlage des Ständeaufstandes in Böhmen (1620) zugunsten der kaiserlichen Kräfte verstärk-
te sich die Machtposition der katholischen Kirche. Diese Entwicklung wurde mit dem Einzug eines neuen 
Kunststils begleitet – dem Barock. Im Frühbarock entstanden, als Ausdruck der Ehrerbietung Gott gegen-
über, einige prachtvolle Sakralbauten, wie zum Beispiel die Loreto-Kapelle in Bor / Haid bei Tachov mit ei-
nem mit Fresken versehenen Kreuzgang. Ein weiteres Beispiel der frühbarocken Kunst ist die Schutzengel-
Kapelle auf dem Hügel Stráž bzw. Vrch Anděla Strážce / Schutzengelberg bei Sušice / Schüttenhofen. 
Das westböhmische Kloster Pivoň / Stockau, ein Augustinerkloster mit einer ursprünglich frühgotischen, 
später barockisierten Kirche, überstand die Kriegszeit, obwohl es von schwedischen Truppen erobert und 
niedergebrannt wurde. In Světice / Heiligen, heute ein Stadtteil von Tachov / Tachau, entstand ein frühba-

Poutní kostel v Neukirchenu beim Heiligen Blut / Die Wallfahrtskir-
che in Neukirchen bei Heiligen Blut

Barokní zámek v Neustadtu nad Waldnaabou, 
někdejší centrum panství Lobkoviců / Das Ba-
rockschloss in Neustadt an der Waldnaab, das 
ehemalige Zentrum der Lobkowitzen Domäne
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Rozsáhlé hospodářské a společenské změ-
ny osvícenského absolutismu druhé poloviny 
18. století se projevily i v česko-bavorském po-
hraničí. Vznikaly nové sklárny, železárny, ham-
ry, uhlířské milíře na výrobu potaše, pily na zpra-
cování dřeva pro stavebnictví. V lesích pracovaly 
leštírny a brusírny skla a další podniky, využívají-
cí levnou vodní sílu. 

Ve válkách o habsburské dědictví bojoval proti 
panovnici habsburského soustátí Marii Terezii ba-

vorský kurfiřt Karel VII. Albrecht. Ve vojsku Marie Terezie tvořili samostatné oddíly panduři pod vedením 
svobodného pána Franze Trencka. Tito dobrodruzi mnoha národností vpadli jako předvoj rakouské armá-
dy do východního Bavorska. Obléhali v roce 1742 hraniční městečko Waldmünchen a vyplenili Cham. 
Ve Waldmünchenu se každoročně pořádá divadelní představení - Pandur Trenck před Walmünchenem. 
V místním muzeu je expozice s touto tematikou. 

V poslední třetině 18. století se v obou zemích rušily kláštery tzv. neužitečných řádů, které se nevěnovaly 
školské a charitativní činnosti. Postihlo to na českém území kláštery například v Pivoni, ve Světcích a v Tacho-

vě, což často vedlo k jejich devastaci. V roce 1774 
se zavádí všeobecná povinná školní docházka. 

V poslední třetině 18. století nastupuje klasici-
smus, který vyhovuje změnám a reformám. Měs-
ta se začínají zbavovat hradeb a bran a dochá-
zí i k bourání umělecky cenných měšťanských 
domů. V česko-bavorském příhraničí máme přes-
to v celistvosti zachován hradební systém v Ta-
chově a v Nabburgu. Hlavní aktivita stavebníků 
se přesouvá do měst a městeček. V Domažli-
cích k rozsáhlejší klasicistní a empirové výstavbě 
přispěl katastrofální požár v roce 1822, který za-
chvátil historické jádro města. V roce 1770 vyho-
řel barokní zámek v Tachově. Obnovil jej až nový 
majitel, Josef Mikuláš Windischgrätz, který nechal 
zbourat hospodářské budovy a zámek přestavěl 
ve stylu klasicismu. Z kostelních klasicistních sta-
veb jmenujme chrám v Bodenmaisu. 

Kolem poloviny 19. století se prosazuje romantická verze historismu, napodobující slohy minulosti.Vel-
kolepý záměr panského rodinného sídla uprostřed lesů představují Světce u Tachova s nedokončeným 
zámkem generála Alfréda Windischgrätze a novorománskou jízdárnou, druhou největší po vídeňské. 
Z kostelních staveb připomínáme novogotický kostel s 86 metrů vysokou věží ve Zwieselu.     

Otázky a úkoly:
1. Jaké byly následky třicetileté války?
2. Zjisti nejbližší renezanční a barokní památky ve svém  okolí. 
3. V kterých odvětvích řemesel vyniklo česko-bavorské příhraničí? 
4. Zjisti podle obrázků v učebnici, kde se v česko-bavorském pohraničí zachovala středověká jádra 

měst a snaž se v nich odlišit znaky gotiky, renezance a baroka. 

Novorománská jízdárna ve Světcích u Tachova/ Die Reitschule im neuro-
manischen Stil in Světce (Heiligen) bei Tachov (Tachau)

Symbolický pomník pašeráků 
u Všerub / Das symbolische 
Denkmal der Schmuggler bei 
Všeruby (Neumark)

Bavorští strážci hranic z 19. stol. 
(muzeum ve Furthu / Bayerische 
Grenzwächter vom 19. Jh. 
(Museum in Furth) 
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rockes Paulanerkloster und in Tachov selbst wurde das dortige Franzis-
kanerkloster erneuert und um barocke Klostergebäude erweitert. In Bor / 
Haid wurde auf dem Marktplatz die St.-Nikolaus-Kirche neu errichtet und 
mit barocken Fresken versehen. Von der ursprünglich gotischen Kirche ist 
nur der Turm erhalten geblieben. Während des 18. Jhs. wurden auch ande-
re Kirchen in der Region barockisiert, so zum Beispiel: in Sušice / Schüt-
tenhofen, Planá / Plan und Tachov / Tachau. Ein sehr ungewöhnlicher 
und einzigartiger Bau ist die barocke Maria-Hilf-Kirche in Železná Ruda / 
Markt Eisenstein mit ihren zwiebelförmigen Türmen und einem zwölfecki-
gen Grundriss. Den Höhepunkt des barocken Baustils stell der barocko Um-
bau der spätromanischen Doms durch den Architekten Blasius Santini- Ai-
chel in Kladruby (Kladrau).  
Zu den hervorragenden Beispielen barocker sakraler Architektur in der 
Oberpfalz gehören die Pfarrkirchen in Furth im Wald und Kötzting sowie 
die im Barock umgebauten mittelalterlichen Kirchen in Cham, Neustadt, 
Chammünster und anderswo. Der Wallfahrtsort Neukirchen beim Heili-
gen Blut am nördlichen Hang des Höhenzuges Hoher Bogen fesselt schon von Weitem den Blick der Pil-
ger. Die Wallfahrtskirche aus dem 15. Jh. wurde, nach dem Anbau der Klosterkirche, barockisiert. Beide 
Kirchen verbindet ein einzigartiger barocker Doppelaltar mit dem Original der sog. Schwarzen Madonna 
aus dem naheliegenden böhmischen Dorf Loučim / Lautschim.
Ein Beispiel weltlicher Barockarchitektur auf böhmischer Seite ist das Jagdschloss Diana bei Rozva-
dov mit einem heute offen zugänglichen Englischen Landschaftsgarten. Zu den eher kleineren Bauten ge-
hört das barocke Schloss in Chodová Planá / Kuttenplan mit einem Mansarddach mit kleinen Türmchen. 
Von den barocken Monumentalbauten fallen vor allem das zweiflügelige Schloss in Tachov / Tachau auf 
sowie das im Barock umgebaute Schloss in Poběžovice / Ronsperg. Das zweiflügelige Barockschloss 
Trhanov / Chodenschloss war das Zentrum des weitläufigen Chodengebiets und es bleibt vor allem ver-
bunden mit dem großen Aufstand der Choden (der Grenzwächter) in den 1660er Jahren.
Zu einer Perle der Barockarchitektur in Neustadt an der Waldnaab gehört das Residenzschloss der Lob-
kowitzer, im Stil eines typischen italienischen Barockpalastes – allerdings wurde der Bau nie ganz fertiggestellt.
Mitte des 18. Jhs. sind viele wertvolle barocke Bauten auch in den Städten entstanden. In Böhmen bau-
te man neue repräsentative Bürgerhäuser, wie in Domažlice / Taus und Sušice / Schüttenhofen oder 
passte ältere Häuser an den neuen Kunststil an, so in Tachov / Tachau, Bor / Haid, Planá / Plan und 
Horšovský Týn / Bischofteinitz. Ähnlich verhielt es sich auch in der Oberpfalz – in Tirschenreuth, Neu-
markt, Kötzting, Cham, Neustadt an der Waldnaab und anderswo.
Doch der Barock fand einen breiten Widerhall auch in den Dörfen des bayerisch-böhmischen Grenzgebiets. 
Auf beiden Seiten der Grenze gehören barocke Kirchen zu den Wahrzeichen von Dörfern und Städtchen. In 
Dörfern, die keine Pfarrdörfer waren, standen meistens auf dem Dorfplatz eine Kapelle, ein Kreuz oder aber 
ein Bildstock und in der Landschaft kleine Bildhauerwerke. Diese Grenzlanddenkmäler wurden nach dem 
Zweiten Weltkrieg häufig zerstört. In beiden Ländern stehen bis heute an vielen Brücken und Wegen Statuen 
des Brückenheiligen Johannes von Nepomuk / Jan Nepomucký. Zu den interessanten Brückenbauten 
aus dieser Epoche gehören die Brücken in Bělá nad Radbuzou / Weißensulz und Tirschenreuth.
Weitgehende wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderung in der Zeit des sog. Aufgeklärten Abso-
lutismus in der zweiten Hälfte des 18. Jhs. wirkten sich ebenfalls auf das bayerisch-böhmische Grenzge-
biet aus. So entstanden viele neue Glashütten, Eisenwerke, Hammerwerke, Kohlenmeiler zur Herstellung 
von Kaliumkarbonat und Sägewerke, die Bauholz bearbeiteten. In den Wäldern arbeiteten Glas bearbei-
tende Polier- und Schleifwerke sowie andere Werke, die die billige Wasserkraft nutzten.
In den österreichischen Erbfolgekriegen – in denen die spätere Kaiserin Maria Theresia von Habsburg 
(1717–1780) um die Anerkennung ihrer Thronfolge kämpfte – stellte sich der bayerische Kurfürst Karel 
VII. Albrecht auf die Seite ihrer Gegner. In der habsburgischen Armee waren auch selbstständige Truppen 
der sog. Panduren unter Franz Freiherr von Trenck. Diese Abenteurer verschiedener Nationalitäten fielen 
als Vorhut der österreichischen Armee ins östlichen Bayern ein. 1742 belagerten sie auch die Grenzstadt 

Novogotický kostel ve Zwieselu / Die 
neugotische Kirche in Zwiesel
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2.1.4 Nejnovější doba
Během 1. světové války narostlo v česko-bavorském příhraničí pašování. 

Po odchodu mužů na frontu se pašování věnovaly stále více ženy a děti. Ile-
gálně dovážené potraviny tak pomáhaly zabránit rozšíření hladomoru. Na pře-
lomu října a listopadu 1918 končila 1. světová válka, boje na frontách utichly. 
Připomínkou hrůz 1. světové války jsou památníky obětí a hroby padlých na 
frontách, hojně se vyskytující v obcích česko-bavorského příhraničí. Na čes-
kém území byly tyto památníky, většinou s německými jmény obětí, po roce 
1945 často devastovány. 

Konec války změnil situaci ve střední Evropě, zmizely dvě monarchie – ně-
mecká a habsburská. Jedním z nástupnických nových států se stala Česko-
slovenská republika. Po letech poměrně klidného poválečného soužití 
Čechů a Němců v jednom státě narůstala v českém pohraničí nespokoje-
nost mezi německy mluvícím obyvatelstvem. V třicátých letech minulého sto-
letí v době hospodářské krize, která hluboce zasáhla české pohraničí a zhor-
šila životní úroveň tamního obyvatelstva, došlo k příklonu většiny sudetských 
Němců k henleinovskému hnutí, podporující spolupráci s hitlerovským na-
cismem. Záborem českého pohraničí Třetí říší na podzim roku 1938 po 

podepsání Mnichovské dohody a posléze obsazením Čech a Mo-
ravy nacistickým vojskem 15. března 1939 vyvrcholil tragický roz-
chod Čechů s Němci. Většina sudetských Němců přivítala připo-
jení českého pohraničí k Velkoněmecké říši. Mnoho Čechů bylo 
vysídleno z odtrženého českého pohraničí. 

Následovala perzekuce českých a německých antifašistů, ži-
dovských občanů a dalších skupin nacistickou mocí. Připomín-
kou této nacistické perzekuce je památník na místě bývalého 
koncentračního tábora Flossenbürg v blízkosti bavorsko-čes-
ké hranice. Hřbitov s památníky obětí a kaplemi připomíná desít-
ky tisíc vězňů z celé Evropy, kteří byli popraveni a zahynuli v ne-
lidských podmínkách v tomto koncentračním táboře. Byli zde 
uvězněni pohromadě čeští i němečtí antifašisté. Nové muzeum 
ve Falkenbergu připomíná osudy dolnosaského hraběte von 
Schulenberga, který jako nový majitel hradu dal rekonstruovat Fal-
kenberg v letech 1936–1939. Schulenberg, velvyslanec Třetí říše 
do roku 1941 v Moskvě, byl po nezdařeném atentátu na Hitlera 
(20. července 1944) popraven jako odpůrce hitlerovského režimu.

Ničení zábran u Všerub na československé hrani-
ci henleinovci v říjnu 1938 / Die Zerstörung von 
Schranken an der tschechoslowakischen Grenze 
von den Henleins Mitläufern im Oktober 1938.

Tachov vybombardovaný spojeneckým letectvem / Das durch die Bom-
ben der Alliierten zerstörte Tachov (Tachau).

Postup amerického vojska v západních Čechách / Das Vordringen 
der amerikanischen Armee nach Westböhmen

Dřevěný hraniční sloup s výsost-
ným československým znakem 
na hraničním silničním přechodu 
/ Holzerne Hoheitszeichen (Grenz-
säule) der ČSR am Strassengren-
zübergäng.
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Waldmünchen und plünderten Cham. An diese Ereignisse erinnert bis heute eine spezielle Schwerpunkt-
ausstellung des Grenzland- und Trenckmuseums in Waldmünchen. Hier findet auch jedes Jahr ein Frei-
licht-Spektakel „Trenck der Pandur“, in dem die Belagerung von Waldmünchen dargestellt wird.
Im letzten Drittel des 18. Jhs. wurden in beiden Ländern viele Klöster der als „unnützlich“ eingestuften 
Orden geschlossen, wenn sie keine schulische oder karitative Arbeit leisteten. Auf der böhmischen Seite 
waren unter anderem die Klöster Pivoň / Stockau, Světce / Heiligen und Tachov / Tachau betroffen, 
was in vielen Fällen Verwüstung bedeutete. 1774 wurde die allgemeine Schulpflicht eingeführt.
Ende des 18. Jhs. löste ein neuer Kunststil den Barock ab, der Klassizismus, der dem Zeitgeist der Ver-
änderungen und Reformen entsprach. Aus dem Stadtbild wurden nach und nach nicht nur Stadtmauern 
und Tore entfernt, sondern auch die künstlerisch wertvollen Bürgerhäuser. Dennoch blieben im baye-
risch-böhmischen Grenzgebiet auch Befestigungsanlagen erhalten, zum Beispiel in Tachov / Tachau und 
Nabburg. Nun verschob sich aber das Hauptbetätigungsfeld der Baumeister in die Städte. In Domažlice 
/ Taus trug der katastrophale Brand von 1822 zu einem umfangreichen Umbau der Stadt im Stil des Klas-
sizismus und Empire bei, denn dem Feuer war der ganze historische Kern der Stadt zum Opfer gefallen. 
1770 brannte auch das Barockschloss in Tachov / Tachau nieder. Erneuert wurde es erst von dem 
nächsten Besitzer, Joseph-Niklas Graf von Windisch-Grätz / Josef Mikuláš Windischgrätz, der die Wirt-
schaftsgebäude des Schlosses niederreißen und das Schloss im Stil des Klassizismus umbauen ließ. Ein 
Beispiel für klassizistische Sakralarchitektur ist die Pfarrkirche in Bodenmais.
Um 1900 wird der Klassizismus vom Historismus abgelöst, einem Stil, der auf verschiedene Stilrichtungen 
der Vergangenheit zurückgriff und sie nachahmte. In Světce, heute Stadteil von Tachov / Heiligen in Tach-
au, befindet sich mitten in den Wäldern ein Beispiel des monumentalen Bauvorhabens dieser Epoche – 
ein Herrensitz, nicht vollendetes Schloss des Grafen Alfred von Windisch-Grätz sowie eine Reitschule im 
Stil der Neoromanik, nach der Wiener Reitschule die zweitgrößte Europas. Von den Sakralbauten ist die 
neugotische Stadtpfarrkirche St. Nikolaus in Zwiesel mit einem 86 m hohen Turm zu nennen.

Fragen und Aufgaben:
1. Was waren die Folgen des Dreißigjährigen Krieges?
2. Finde in deiner Umgebung Beispiele für Denkmäler der Renaissance und des Barock.
3. Welche Handwerkszweige waren im besonderen Maße im bayerisch-böhmischen Grenzland 

vertreten?
4. Besichtige eine Ausstellung zum Glaswesen in der Region, zum Beispiel in den Museen Frauenau, 

Kašperské Hory / Bergreichenstein oder Sušice / Schüttenhofen.
5. Finde anhand der Bilder im Lehrbuch Städte im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet, in denen die 

mittelalterlichen Stadtkerne erhalten geblieben sind, und benenne die Hauptunterschiede zu Go-
tik, Renaissance und Barock.

Koncentrační tábor Flossenbürg / Das Konzentrationslager Flossenbürg
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S koncem druhé světové války a s přibližová-
ním fronty narůstaly spojenecké letecké útoky 
na česko-bavorské příhraničí. Na české straně 
zasáhlo bombardování zejména Přimdu a Ta-
chov, který byl také ostřelován z děl a tanků ame-
rické armády. Poškozena byla i další místa – Hor-
šovský Týn, Bor, Planá, Poběžovice se ztrátami 
na životech obyvatel. Také na bavorském území 
byla bombardována řada míst, nejvíce zasažen 
byl Cham a Schwandorf.

Pohraničím procházely transporty vězňů z kon-
centračních táborů, kolony tzv. běženců různých 

národů a německých uprchlíků před válečnou frontou. Pochody smrti vězňů z koncentračních táborů na 
konci 2. světové války připomínají památníky na Tachovsku.

Židovskou komunitu, těžce postiženou nacistickou vyhlazovací politikou, připomíná bývalá synagoga 
v Hartmanicích a Muzeum v Dobré Vodě u Hartmanic, nesoucí jméno Šimona Adlera, židovského his-
torika a rabína, s expozicí upomínající na 110 židovských komunit v západních Čechách, zaniklých v době 
2. světové války.

Osvobození česko-bavorského pohraničí americkými jednotkami od hitlerovského nacismu v dubnu 
a na začátku května 1945 otevíralo i v Československu vývoj k svobodné a demokratické společnosti. Bo-
hužel celá poválečná cesta v ČSR směřovala ke stále většímu sepětí se Sovětským svazem a k posilování 
vlivu komunistů v zemi. 

Odsun německého obyvatelstva z českého pohraničí v letech 1945–1946 byl mnohdy provázen i bez-
právím, zejména v čase tzv. divokého odsunu před organizovaným vysidlováním Němců v roce 1946. Pro-
jevovalo se to v násilném vyhánění Němců do sousedního Bavorska, v týrání a i vraždění bez jakéhokoliv 
soudu. Toto bezpráví bylo v jihozápadních Čechách omezeno přítomností americké armády do listopadu 
roku 1945, která takovéto jednání netrpěla. 

Mnohé vysídlené obce pohraničí zůstávaly poloprázdné, v některých případech se do větších obcí s de-
sítkami domů přistěhovalo jen několik desítek lidí. Prázdné usedlosti začaly chátrat a staly se pro mno-

hé novoosídlence zdrojem stavebního materiálu. 
Chátrání se nevyhnulo ani kostelům, farám, zá-
mečkům. Užívané lidové statky byly nevhodným 
způsobem přestavovány. 

S nástupem komunistického režimu po úno-
ru 1948 československé bezpečnostní orgány po-
stupně uzavíraly česko-bavorskou hranici. Od 
roku 1951 česko-bavorská hranice byla střežena 
vojenskými jednotkami Pohraniční stráže. Od za-
čátku padesátých let se přikročilo k budování drá-
těných zátarasů se smrtícím elektrickým napětím 
a v některých úsecích v blízkosti státní hranice do-
šlo i k zaminování území. Nedovolený pokus o pře-
chod hranice do SRN znamenal pro více než 350 
občanů Československa a dalších zemí Východ-
ní Evropy (zejména občany bývalé NDR) namísto 
svobody smrt zastřelením, smrtelným zásahem 
vysokého elektrického napětí či výbuchem miny. 
Zadržení při útěku byli vystaveni mnohaletému od-
nětí svobody a těžké práci v uranových dolech. Do-

šlo k vysídlení všech obyvatel z tzv. zakázaného pásma v blízkosti státní hranice a boření objektů včetně 
kostelíků, kaplí, hřbitovů. Několik kostelů např. v Nových Domcích, v Pleši, ve Svaté Kateřině a v Železné 

Rekonstruovaná židovská synagoga v Hartmanicích / Die renovierte 
jüdische Synagoge in Hartmanice (Hartmanitz)

Schematický náčrtek čs. uzávěr ze sedmdesátých a osmdesátých let na česko-bavorské hranici
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Plánek ženijního zabezpečení česko-bavorské hranice / Der Plan der 
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2.1.4 Neuere und Neueste Geschichte
Während des Ersten Weltkriegs wuchs im bayerisch-böhmischen Grenzraum der Schmuggel. Nach-
dem die Männer größtenteils an die Front geschickt worden waren, betrieben immer mehr Frauen und 
Kinder das Schmuggelgeschäft. Die auf diese Weise illegal eingeführten Lebensmittel waren es, die eine 
drohende Hungersnot dämpfen konnten. An die Schrecken des Ersten Weltkrieges erinnern im bayerisch-
böhmischen Grenzgebiet zahlreiche Denkmäler für Opfer und gefallene Soldaten. Jedoch wurden auf 
der böhmischen Seite die Denkmäler mit hauptsächlich deutschen Namen nach 1945 häufig beschädigt.
Nach dem Krieg veränderte sich die Situation in Mitteleuropa – von der Landkarte verschwanden zwei Mo-
narchien, die deutsche und die habsburgische. Einer der neu entstandenen Nachfolgestaaten war auch 
die Tschechoslowakische Republik. Nach einigen Jahren relativ entspannten Zusammenlebens von 
Tschechen und Deutschen in einem Staat in der Nachkriegszeit wuchsen im Grenzgebiet allmählich 
die Konflikte sowie die Unzufriedenheit unter der deutschsprachigen Bevölkerung. In den 1930er Jahren, 
als die Weltwirtschaftskrise ausbrach, war das böhmische Grenzland besonders stark betroffen, der Le-
bensstandard der meisten Menschen sank deutlich. Die deutsche Bevölkerung suchte größtenteils Halt in 
der völkischen Bewegung Konrad Henleins, die enge Kontakte zur NSDAP hatte und später auch den 
Anschluss des sog. Sudetenlandes ans nationalsozialistische Reich anstrebte. Nach dem Münchner Ab-
kommen von 1938 wurden die sudetendeutschen Gebiete tatsächlich an das Dritte Reich abgetreten. Als 
dann am 15. März 1939 auch die restlichen Gebiete der Tschechoslowakei – die „Rest-Tschechei“, wie 
es in der Nazi-Propaganda hieß – von den deutschen Truppen besetzt wurden, fanden so die Bezie-
hungen zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen ihren tragischen Höhepunkt. Ein überwiegen-
der Teil der deutschen Bevölkerung begrüßte den Anschluss des Grenzgebiets an das Deutsche Reich. 
Die tschechische Bevölkerung musste die Region verlassen. 
Es folgten Terror und die Verfolgung tschechischer und deutscher Antifaschisten, der jüdischen Bevölke-
rung und anderer Gruppen durch das NS-Regime. An diese Zeit des Terrors erinnert im Grenzgebiet die 
Gedenkstätte Flossenbürg am Ort des ehemaligen KZ Flossenbürg. Der Ehrenfriedhof mit Gedenktafeln 
und Kapellen erinnert an zehntausende Häftlinge aus ganz Europa, die hier ermordet wurden. Das neue 
Museum auf der Burg Falkenberg – dessen Eröffnung für Ende 2015 geplant ist – informiert über Leben 
und Wirken Friedrich Werner Graf von der Schulenburgs, der die Burg in den Jahren 1936/39 in ihren jet-
zigen Zustand umbauen ließ. Schulenberg war Diplomat im Dienste des Deutschen Reiches und von 1934 
bis 1941 Botschafter in Moskau. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler vom 20. Juni 1944 wurde er 
verhaftet, wegen Hochverrats angeklagt und hingerichtet.
Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Front immer näher rückte, häuften sich auch die Luftangriffe 
der Alliierten im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet. Auf böhmischer Seite waren von dem Bombarde-
ment vor allem die Orte Přimda / Pfraumberg und Tachov / Tachau betroffen, letzteres wurde zudem 
durch US-Artillerie beschossen. Beschädigt wurden auch andere Orte – Horšovský Týn / Bischofteinitz, 
Bor / Haid, Planá / Plan und Poběžovice / Ronsperg –, wobei auch hier viele Menschen den Tod fan-
den. Auf der bayerischen Seite waren Cham und Schwandorf am meisten betroffen.
Das Grenzgebiet durchquerten Transporte mit KZ-Häftlingen, Kolonnen von Geflüchteten verschiede-
ner Nationalitäten sowie Deutsche, die vor der Front geflohen waren. An die Todesmärsche der KZ-Häft-
linge erinnern etliche Denkmäler in der Region Tachov / Tachau.
An die jüdische Gemeinde in Böhmen, die von der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik am schwers-
ten betroffen war, erinnern die ehemalige Synagoge in Hartmanice / Hartmanitz und das Dr. Šimon 
Adler-Museum im Stadtteil Dobrá Voda / Gutwasser. Es wurde nach dem jüdischen Historiker und Rab-
biner benannt, der hier geboren und 1944 von den Nazis ermordet wurde. Die Ausstellung will so den 110 
jüdischen Gemeinden in Westböhmen gedenken, die während des Holocaust vernichtet wurden. 
Nachdem im Mai 1945 das bayerisch-böhmische Grenzgebiet von den US-amerikanischen Truppen be-
freit worden war, eröffnete sich der Tschechoslowakei der Weg zu einer freien und demokratischen Gesell-
schaft. Doch in der Nachkriegszeit geriet das Land immer mehr in den Einflussbereich der Sowjetunion, 
und auch die Machtposition der kommunistischen Partei gewann an Stärke.
Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung 1945–1946 verlief auch im bayerisch-böhmischen Grenz-
gebiet oft gewaltsam und rechtswidrig, vor allem in der Zeit der sog. „wilden Vertreibung“ vor der geordne-
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sloužilo pro ustájení dobytka, jiné byly využity jako skladiště voj-
ska či hlásky Pohraniční stráže (Pavlův Studenec). 

V druhé polovině padesátých let minulého století se přikroči-
lo údajně kvůli zlepšení krajiny a odstranění nebezpečí zranění 
k dalším demolicím. Tyto akce doznívaly až do osmdesátých let. 
Jen v oblasti Českého lesa bylo zbořeno 14 kostelů a na 250 kap-
liček. Odstřeleny byly např. kostely v Rybníku a v Železné. Jen na 
Českolesku zaniklo na šedesát obcí a samot. 

Teprve listopadové události roku 1989 umožnily postupné 
obnovování kulturních památek i díky finančním darům němec-
kých rodáků. Obnově památek se vedle státu a obcí věnují ob-
čanská sdružení, která pečují i o drobné církevní památky – kap-
ličky, křížky, sochy světců, křížové cesty.  

Otázky a úkoly:
1. Snaž se popsat tragické osudy vztahů mezi Čechy a Němci v období nacismu a po jeho pádu. 
2. Navštiv Památník na místě koncentračního tábora Flossenbürg. 
3. Vysvětli pojem „ uzavřená hranice“ v česko-bavorském příhraničí. 
4. Seznam se podle možností s jednou z expozic „železné opony“ ve Furthu, Waldmünchenu či v Roz-

vadově. 

Základy zničeného kostela v bývalé obci Pleš / Die Grundmauern 
der zerstörten Kirche n der ehemaligen Gemeinde Pleš (Plöss)

Signální stěna k zadržení běženců / Die Signalwand zum Aufhalten der Flüchtlinge

Vyznačení hraničního pásma / 
Markierung der Grenzzone

Označení československé hranice z Bavorska / 
Markierung der Tschechischen Grenze
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ten Aussiedlung 1946. Die Menschen wurden teilweise nicht 
nur mit Gewalt in das benachbarte Bayern vertrieben, son-
dern auch gefoltert und ermordet, ohne jeglichen Prozess. 
In Westböhmen schien die Präsenz der amerikanischen Ar-
mee in Südwestböhmen das Ausmaß dieser Gewalttaten zu 
dämpfen.
Etliche entsiedelte Orte im Grenzgebiet blieben – trotz der 
Neubesiedlung des Grenzlandes – fast leer, teilweise kamen 
auch in größere Städte nur eine Handvoll Neusiedler. Leere 
Gehöfte verfielen allmählich und wurden für die neuen Bewohner lediglich als Baumaterial genutzt. Auch 
Kirchen, Pfarreien oder Schlösser blieben von diesem Verfall nicht verschont. Traditionelle Bauernhöfe, die 
weiter Verwendung fanden, wurden oft in nicht angemessener Art und Weise umgebaut.
Spätestens nach der Machtübernahme durch die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei 1948 
schloss sich die bayerisch-böhmische Grenze nach und nach. Ab 1951 übernahmen die Einheiten der 
Tschechoslowakischen Grenzwache / Pohraniční stráž den Schutz der Grenze. Ab den 1950er Jah-
re wurden an der Grenze Absperrungen gebaut, sie wurde mit Stacheldraht und Hochspannungszäunen 
gesichert; an manchen Stellen wurden auch Minenfelder angelegt. Mehr als 350 Menschen, Staatsbürger 
der Tschechoslowakei und anderer Ostblock-Länderr (vor allem aus der damaligen DDR), fanden an dieser 
Grenze anstatt der vermeintlichen Freiheit den Tod – sie wurden erschossen, erlitten einen tödlichen Strom-
schlag oder starben im Minenfeld. Diejenigen, die bei einem illegalen Grenzübertritt festgenommen wurden, 

erwartete eine jahrelange Haftstrafe oder Zwangsarbeit in den dama-
ligen Uranminen. Es wurde eine Sperrzone eingerichtet, aus der alle 
Bewohner ausgesiedelt und die Häuser mitsamt der Kirchen, Kapel-
len und Friedhöfe abgerissen wurden. Einige Kirchen dienten eine Zeit 
lang als Ställe – wie zum Beispiel in České Nové Domky / Böhmisch 
Neuhäusl, Pleš / Plöss oder in Svatá Kateřina / Sankt Katharina – oder 
sie wurden als Lagerräume oder Wachposten für die Grenzschutzein-
heiten genutzt, z. B. in Pavlův Studenec / Paulusbrunn.
Mitte der 1950er Jahre wurden – angeblich zur Verbesserung von 
Umwelt und Landschaft und wegen Verletzungsgefahr – weitere 
Bauten im Grenzland abgerissen. Diese Maßnahmen gab es ver-
einzelt bis in die 1980er Jahre. Allein in der Region Český Les / Ober-
pfälzer Wald (oder auch Böhmischer Wald) wurden 14 Kirchen und 
an die 250 Kapellen zerstört, wie zum Beispiel die Kirchen in Rybník 
/ Weiher und Železná / Eisendorf. In dieser Region sind rund 60 Orte 
und Einzelsiedlungen verschwunden.
Erst nach der politischen Wende von 1989 war es möglich, die 
Kulturdenkmäler der Region nach und nach zu sanieren, auch dank 
der finanziellen Unterstützung der ehemaligen deutschen Landsleu-
te. Neben Staat und Gemeinde widmen sich dem Wiederaufbau 

und der Pflege von Kulturdenkmälern heute etliche Vereine, die auch die Pflege von kirchlichen Kultur-
denkmälern wie Kapellen, Kreuzen, Heiligenstatuen oder Kreuzwegen übernehmen.

Fragen und Aufgaben:
1. Beschreibe die Entwicklung der Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen während der 

NS-Zeit und danach.
2. Besuche die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg.
3. Erkläre den Begriff „geschlossene Grenze“ im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet.
4. Besuche nach Möglichkeit einer der Ausstellungen zum „Eisernen Vorhang“ in Furth im Wald, Wal-

dmünchen oder Rozvadov / Roßhaupt.

Oběť drátěného zátarasu pod vysokým elek-
trickým napětím / Ein Opfer der Drahtsperre
unter Hochspannung.

Odsun sudetoněmeckého obyvatelstva ze západočeské-
ho pohraničí / Der Transfer der sudetendeutschen Bevöl-
kerung aus westböhmischem Grenzland.
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2.1.5 Technické památky Autor: Petr Mach
V česko – bavorském příhraničí se nám do dnešních dnů za-

chovala řada cenných technických památek. Množství dřeva, 
síť vodních toků, nerosty – to vše zde vytvářelo příznivé podmín-
ky pro vznik skláren, hamrů, hutí, mlýnů apod. 

2.1.5.1 Dřevo
Dřevo bylo odedávna využíváno jako materiál i jako surovina. Dřevem se topilo, dřevo sloužilo ke stavbě 

obytných a hospodářských objektů, pil, mlýnů, hamrů, hutí. Ze  dřeva se stavěly mosty i zvoničky a kaple. 
Dřevěné byly nejen konstrukce domů, ale i střešní krytina – šindele. I vybavení venkovských domů bylo pře-
vážně ze dřeva – nábytek, kuchyňské náčiní. Dřevěné bylo i hospodářské nářadí, nebo tvořilo jejich základ. 

Kmeny se zpracovávaly na řezivo na pilách, poháněných vodní silou. Jednou z nich byla i pila Františka 
Bienerta v šumavské Modravě. Pila z dvacátých let 19. století se zaměřovala na výrobu rezonačního řeziva 
pro výrobu hudebních nástrojů. Budova původní pily je památkově chráněna a dnes slouží jako penzion. 
Dodnes funkční je pila v Chlumu u Hartmanic, kde se vyráběly také dřevěné hračky. Pohled do historie 
bavorských pil, mlýnů a nářadí zprostředkovává skanzen lidové architektury v blízkosti Tittlingu u Pa-
sova. Také návštěva některého z vlastivědných muzeí v příhraničí (Zwiesel, Freyung, Tachov, Domažlice) 
přiblíží technologické postupy jednotlivých odvětví výroby. 

Ze dřeva se dělaly i drobné výrobky – např. sirky. Právě sirkařství bylo 
v česko-bavorském příhraničí jedním z nejstarších a nejrozšířenějších ře-
mesel. Domácí výrobou dřevěného drátu, zhotovováním a polepováním 
krabiček sirek se zabývaly celé rodiny. Z desítek sirkáren vynikla sirkárna 
v Sušici, u jejíž zrodu stál Vojtěch Scheinost se svou manželkou Marií. 
V roce 1839 začal s domácí výrobou zápalek a ve spojení s B. Furthem 
založil první sirkařský podnik. Tato výroba sirek později pod názvem Solo 
Sušice se udržela do roku 2008. Významnou byla i sirkárna v Dlouhé Vsi 
u Sušice, kterou založil Theodor Schell v roce 1885. Jedna z největších sir-
káren pracovala až do roku 1985 v blízkosti Grafenwiesenu. 

Dřeva se na obou stranách hranice využívalo na výrobu dřevěného uhlí 
pro hutě, hamry, kovárny. Ze dřeva se také vyráběla potaš (uhličitan draselný). 

Také se mu říkalo flus a používal se jako přísada při výrobě skla. V menší míře se dřevo využívalo k výrobě dře-
voviny a následně z ní lepenky. V Hamrech je dochována továrna na dřevovinu, postavená v roce 1884 Juliem 
Petzoldem. V Chodové Plané stojí v Michalových Horách papírna. Tiskárnu najdeme také ve Furthu im Wald.  

Doprava ze strmých lesních porostů do údolí byla složitá.Nejstarší a nejlevnější představovalo plavení 
po křivolakých a kamenitých potocích a říčkách při jarním tání sněhu. Unikátní vodní dílo navrhl a vytvořil 
v letech 1790–1801 inženýr Josef Rosenauer. K překonání nesplavného úseku šumavské Vydry pod An-
týglem začíná Vchynicko-tetovský kanál. Jeho délka je 15 km a zpevněné koryto mělo šířku až 5 metrů. 

Plavené dřevo se u hradlového mostu (dnes zdařilá replika pů-
vodního mostu) zachytávalo a směrovalo do koryta kanálu, který 
končil skluzem v řece Křemelná. Po Otavě se pak dřevo plavilo 
do Sušice a dále po Vltavě až do Prahy. Podél kanálu vede stezka 
pro pěší a cyklisty. Plavební zařízení najdeme také na bavorské 
straně. V blízkosti Frauenau je na potoce Hirschbach plavební 
nádrž s původní betonovou nádrží. Dříví se zde plavilo od roku 
1872. K svedení vody do Domažlic sloužil 16 km dlouhý kanál 
Teplé Bystřice na svazích Čerchova, vybudovaný v roce 1571.

2.1.5.2 Sklářství   
Česko-bavorské příhraničí skrývá cenné suroviny pod po-

vrchem. Vhodné geologické složení oblasti nabízí křemičité 
písky. Přidáním vápence, potaše a dalších přísad se získával 

Domácí práce se dřevem / Hausarbeit mit dem Holz

Sklárna Ferdinandsthal / Das Glaswerk - Ferdinand-
sthal

Girglhof - strá pila / Girglhof - altes Sä-
gewerk
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2.1.5 Technische Denkmäler Autor: Petr Mach
Im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet sind bis 
zum heutigen Tag eine Reihe wertvoller techni-
scher Denkmäler erhalten. Große Holzbestände, 
ein reiches Gewässernetz, Bodenschätze – all das 
schuf günstige Bedingungen für die Entstehung 
von Glashütten, Hammerwerken, Eisenhütten, Müh-
len etc.

2.1.5.1 Holz
Holz wurde seit jeher als Baumaterial sowie als Rohstoff verwendet. Mit Holz wurde geheizt, es diente als 
Baumaterial für Wohnhäuser und Wirtschaftsgebäude, für Sägewerke, Mühlen, Hammerwerke und Eisenhüt-
ten. Aus Holz wurden Brücken, Glockentürme und Kapellen gebaut. Aus Holz waren nicht nur die Rohbauten 
der Häuser, sondern auch die Dachdeckung – die Holzschindeln. Auch die Ausstattung der Bauernhäuser 
war meistens aus Holz, Möbel wie auch Küchenutensilien; zumindest im Kern ebenso landwirtschaftliche 
Gerätschaften.
Rundholz wurde in Sägewerken (Sägemühlen), die durch Wasserkraft angetrieben wurden, zu Schnitt-
holz verarbeitet. Eines dieser Sägewerke war die Sägemühle von Franz Bienert in der Ortschaft Modrava / 
Mader im Böhmerwald. In der sog. Bienertsäge aus dem 19. Jh. wurde Resonanzholz für Musikinstrumente 
verarbeitet. Das Gebäude, heute zu einer Pension umgebaut, steht unter Denkmalschutz. Ein bis heute funkti-
onierendes Sägewerk befindet sich in Chlum bei Hartmanice, wo früher Holzspielzeuge hergestellt wurden. 
Einen Einblick in die Geschichte bayerischer Sägewerke, Mühlen und landwirtschaftlicher Geräte vermit-
telt das Museumsdorf Bayerischer Wald, ein Freilichtmuseum bei Tittling bei Passau. Und auch wei-
tere Heimatmuseen im Grenzgebiet, zum Beispiel in Zwiesel, Freyung, Tachov / Tachau oder Domažlice / 
Taus, informieren über Technologien dieses traditionellen Handwerks.
Doch aus Holz wurden auch kleinere Erzeugnisse produziert – zum Beispiel Streichhölzer. Und gerade 
die Streichholzherstellung blickt in bayerisch-böhmischen Grenzgebiet auf eine lange Tradition zurück. Mit 
der Zuarbeit von zu Hause waren ganze Familien beschäftigt: Sie fertigten Holzstäbchen an, stellten Streich-
holzschachteln her und beklebten sie. Von den vielen Zündholzfabriken spielte vor allem die in Sušice / 
Schüttenhofen eine besondere Rolle. Ihre Gründung geht auf Vojtěch Scheinost und seine Frau Maria 
zurück.1839 begann er zusammen mit dem jüdischen Industriellen Bernhard Fürth mit der Herstellung von 
Zündhölzern und gründete die erste Zündholzfabrik. Unter dem Namen SOLO wurden bis ins Jahr 2008 in 
Sušice Streichhölzer hergestellt. Eine weitere wichtige Zündholzfabrik war in Dlouhá ves / Langendorf, sie 
wurde 1885 von dem Industriellen Karl Theodor Schell errichtet. Eine der größten Zündholzfabriken auf der 
bayerischen Seite hat bis 1985 in der Nähe von Grafenwiesen Streichhölzer produziert.
Holz wurde auf beiden Seiten der Grenze ebenfalls zur Herstellung von Holzkohle verwendet, für Eisen-
hütten, Hammerwerke und Eisenschmieden. Aus Holz gewann man zudem Pottasche (Kaliumkarbonat). 
Pottasche diente als Flussmittel zur Glasherstellung. Im kleineren Umfang wurde aus Holz auch Holzstoff 
produziert, der wiederum zur Herstellung von bestimmten Papiersorten verwendet wurde (zum Beispiel 
Werkstoff). In Hamry / Hammern stehen bis heute Reste der ehemaligen Papierfabrik, die 1884 von Julius 
Otto Petzold erbaut wurde. Im südböhmischen Michalovy Hory / Michelsberg, einem Ortsteil von Chodo-
vá Planá / Kuttenplan, steht bis heute eine ehemalige Papierfabrik. Eine historische Druckerei befindet 
sich in Furt im Wald.
Der Holztransport aus den steilen Waldgebieten in die Täler war eine komplizierte Angelegenheit. Die 
älteste und wohl billigste Beförderungsart war das Schwemmen des Holzes über winklige und steinige 
Flüsse und Bäche während der Schneeschmelze im Frühjahr. Ein einzigartiges Wasserwerk wurde 1790-
1801 unter der Leitung des Forstingenieurs Josef Rosenauer gebaut: Der Chinitz-Tettauer Schwemm-
kanal / Vchynicko-tetovský kanál. Dieser wurde zum Umgehen des für die Holzflößerei ungeeigneten 
Wildflusses Vydra angelegt. Der Kanal ist 15 km lang und sein befestigtes Flussbett erreichte teilweise 
auch die Breite von fünf Metern. Das Floßholz wurde an der heute wiederaufgebauten Rechelbrücke / 
Hradlový most Rechle abgefangen und in den Schwemmkanal abgeleitet, der an seinem Ende in den 

Vchynicko-tetovský kanál / Chinitz - Tettauer Schvemmkanal
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sklářský kmen. Po jeho roztavení ve sklářské huti vznikla sklo-
vina pro výrobu řady užitečných i uměleckých výtvorů. Zkušení 
sklářští mistři byli velmi žádaní, stejně jako hutní mistři. České 
a bavorské sklářství si kvalitou a uměleckou úrovní získalo věhlas. 

Sklářských hutí a dalších navazujících podniků – brusíren a leští-
ren skla bylo po obou stranách hranice nepočítaně. Nejstarší sklář-
ské hutě pracovaly již od druhé poloviny 13. století, největší rozkvět 
sklářství je v 19. století. Jedna z nejstarších hutí v Českém lese pra-

covala blízko zaniklé osady Mostek. Dnes ji připomíná jen název osady Stará Huť. Sklářské hutě se stěhovaly 
po vyčerpání zdrojů, především dřeva, na další místa. Proto jejich konstrukce byla převážně ze dřeva a tak se 
historických sklářských hutí moc nezachovalo. 

Jedna z nejvýznamnějších skláren pracovala v Klášterském Mlýně, blízko 
Rejštejna. Byla založena v roce 1836 Johanem Baptistou Eisnerem. Rodiny J. Lötze 
a následně Maxe von Spauna proslavily sklárnu především secesním sklem z kon-
ce 19. století s rostlinnými motivy, vytvářeným irisováním (povrchové zdobení skla 
reakcí par kovových solí na horkém povrchu výrobku). Sklárna Annín u Sušice se 
zaměřovala na produkci křišťálového a barevného skla, chodská ves Pec na úpatí 
hory Čechov se specializovala na produkci tabulového a zrcadlového skla. V blíz-
kosti Nemanic u hřebene Haltravy pracovaly na bavorském území čtyři sklárny 
v okolí statku Grafenried. 

Rodiny Gerlů, Adlerů, Hafenbrädlů, Abelů a dalších jsou spojeny s výrobou tabulo-
vého a zrcadlového skla na Železnorudsku. V místní části Železné Rudy v Alžbětíně 
vyhasla sklářská pec na jaře roku 1906 a v roce 1945 skončila v Železné Rudě po-
slední brusírna skla. Třísetletou historii sklářství poznáme na Sklářské cestě v okolí 
Železné Rudy. 

Hornofalckým a Bavorským lesem vede 250 km dlouhá Skle-
něná stezka(Gläserner Steig) či Brusičská stezka (Glassschle-
ifererweg) s řadou místních hutí i významných sklářských center. 
Jedním z nich je Zwiesel s první sklárnou (z roku 1421) v Bavor-
sku. V blízkém Theresienthalu je provozována sklárna s privile-
govanou výrobou v benátském stylu. Ve zdejším zámečku najde-
me sklářské muzeum. Cestu skla od tavicí pánve až po hotový 
výrobek poznáme ve sklářském muzeu ve Frauenau. Dodnes 
ve Frauenau působí tři funkční sklárny a řada dalších podniků na 
zušlechťování skla. Přístupná je huť Waldglashütte v městeč-
ku Bodenmaisu. Neustadt a.d. Waldnaab je evropským cent-
rem olovnatého skla.

2.1.5.3 Hornictví
Rudné hornictví začíná v česko-bavorském pohraničí již 

v ll. století, největšího rozvoje pak dosáhlo ve 14. - 16. století. 
Jedny z největších ložisek železných rud se nacházely na Do-
mažlicku. V lokalitě Skalka u Pasečnice se zachovala jedna ze 
štol po dolování železných rud. Další doly se nacházely v okolí 
Nýrska a na Železnorudsku.

2.1.5.4 Železářství
Dostatek dřeva k výrobě dřevěného uhlí, lehce tavitelné železné 

rudy (hnědel, krevel) a vodní síla umožňovaly rozvoj železářství. 
První výhně a jednoduché pece dýmačky sloužily k výrobě  suro-
vého železa, které se dále zušlechťovalo kovářským způsobem. 

Vodní hamr v Městišti / 
Der Wasserhammer in Městiště (Dorrstadt)

Sklářská pec / Die Glashüte

Ukázka sklářského 
umění / Die Handfer-
tigkeit der Glasmeister
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Fluss Křemelná / Kieslingbach mündet. Von dort 
wurde das Holz weiter über die Flüsse Otava / Wot-
tawa nach Sušice / Schüttenhofen und weiter über 
die Vltava / Moldau bis nach Prag geschwemmt. 
Entlang des Flusses führt heute ein Rad- und Wan-
derweg. 
Einrichtungen für Holzflößerei gab es selbstver-
ständlich auch in Bayern. In der Nähe von Fraue-
nau gibt es an dem Fluss Hirschbach einen Was-
serspeicher mit einer Originalbetonwand. Hier 
wurde ab 1872 Holz geflößt. 
Um Wasser nach Domažlice zu leiten, wurde 
bereits 1571 ein 16 km langer Kanal am Fluss Teplá Bystřice, auf den Hängen des Berges Čerchov / 
Schwarzkopf, erbaut.

2.1.5.2 Glasproduktion
Das bayerisch-böhmische Grenzgebiet birgt auch unter der Erde wertvolle Rohstoffe. Dank der günstigen 
geologischen Beschaffenheit der Region gibt es große Vorkommen an Quarzsand; durch das Vermen-
gen mit Kalk, Pottasche und anderen Bestandteilen entsteht Glasgemenge. In der Glashütte wird das 
Gemenge geschmolzen, man gewinnt Glasschmelze, aus der viele Alltags- sowie Kunstgegenstände her-
gestellt werden. Erfahrene Glasermeister waren, ähnlich wie die Hüttenmeister, hierfür stets gefragt; böhmi-
sches wie bayerisches Glas erlangte durch seine hohe technische sowie künstlerische Qualität Weltrang. 
So entstanden zu beiden Seiten der Grenze unzählige Glashütten, aber auch andere mit der Glasproduk-
tion verbundene Betriebe wie Glasschleifereien und Glaspolierwerke.
Die ältesten Glashütten sind bereits in der zweiten Hälfte des 13. Jhs. entstanden, doch die Blütezeit der 
Glasproduktion fiel ins 19. Jh. Eine der ältesten Glashütten im Český Les / Oberpfälzer Wald gab es in der 
Nähe der ehemaligen Ortschaft Mostek / Schwanenbrückl. Heute erinnert nur der Ortsname Stará Huť / 
Althütten an die Glasproduktion. Früher wechselten die Glashütten regelmäßig ihren Standort, nachdem 
die vorhandenen Ressourcen, vor allem Holz, verbraucht waren. Sie wurden meistens auch aus Holz ge-
baut, weswegen nur wenige historische Glashütten erhalten geblieben sind.
Eine der wichtigsten Glasfabriken befand sich in Klášterský Mlýn / Klostermühle nahe der Stadt Rejštejn 
/ Unterreichenstein. Gegründet wurde sie 1826 von Johann Baptist Eisner. Später, als Johann Lötz und 
seine Nachfolger die Fabrik übernahmen und nach ihm dann Max von Spaun, begann die Glanzzeit der 
Firma – berühmt wurde sie vor allem Ende des 19. Jhs. durch irisierendes Glas im Jugendstil mit floralen 
Motiven (dieses Glas wurde meist durch Dämpfe von Metallsalz-Mischungen auf der heißen Oberfläche 
hergestellt). Die Glasfabrik in Annín / Annathal bei Sušice / Schüttenhofen war auf Kristall- und Buntglas 
spezialisiert, die im Chodendorf Pec, am Fuße des Berges Čerchov / Schwarzkopf, wiederum auf die Pro-
duktion von Flach- und Spiegelglas. In der Nähe des Ortes Nemanice / Wassersuppen im Talkessel des 
Haltrava-Gebirges gab es auf der bayerischen Seite der Grenze vier Glasfabriken nahe des Rittergutes 
Grafenried. 
Mit der Herstellung von Flach- und Spiegelglas um Železná Ruda / Markt Eisenstein waren vor allem 
die Glasmacherfamilien Gerl, Adler, Hafenbrädl und Abel verbunden. Im Ortsteil Alžbětín / Elisenthal er-
losch 1906 der letzte Glasofen und 1945 wurde auch in Železná Ruda die letzte Glasschleiferei geschlos-
sen. Die 300 Jahre alte Geschichte der Glasproduktion kann man auf dem Glaslehrpfad in der Nähe von 
Železná Ruda erforschen. Ein Bild von der Glasproduktion in Böhmerwald kann man sich in den Museen 
Muzeum Šumavy Sušice / Böhmerwaldmuseum in Schüttenhofen und Muzeum Kašperské Hory / Muse-
um Bergreichenstein verschaffen.
Durch den Oberpfälzer und Bayerischen Wald führt der 250 km lange Gläserne Steig, auch Glasschlei-
fererweg genannt, auf dem es bis heute zahlreiche Glashütten oder lokale Zentren des Glasgewerbes zu 
sehen gibt. Eins dieser Zentren ist die Stadt Zwiesel, wo 1421 die erste Glashütte Bayerns entstand. Im 
naheliegenden Theresienthal befindet sich eine Kristallglasmanufaktur, deren lange Tradition 1836 mit 

Brusírna skla v expozici Muzea skla ve Frauenau / Glasschleiferei 
in der Exposition des Glasmuseums in Frauenau
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V hamrech se pak kovaly nejrůznější výrobky, především zemědělské a ostatní nářadí. Počátky této výroby 
spadají do 13. století. Rekonstruovaný roubený hamr s dílnou najdeme v šumavské vísce Městiště u Nýr-
ska. Historickou kovárnu si můžeme prohlédnout např. ve Velharticích a ve Furth im Wald 

Počátek 18. století přinesl výrobu železa ve vysokých pecích, např. v chodském Trhanově, v šumav-
ské Zelené Lhotě, Nýrsku a jinde. Na přelomu 19. a 20. století v důsledku nedostatku vhodných želez-
ných rud, dřeva a používáním moderních železářských technologií došlo k výraznému poklesu železářství. 
V provozu zůstaly zkujňovací hamry a především nářaďové hamry, např. na Železnorudsku, kolem Kaš-
perských Hor a Chodové Plané, kde pracovala i vysoká pec. V polovině 20. století byly zanikající hamry 
využívány pro jinou výrobu. 

2.1.5.5 Barevné a drahé kovy
V severnější části Českoleska se v okolí Michalových Hor a Plané vyskytovalo olovo, zinek, měd, an-

timon a především stříbro. V Plané si můžeme prohlédnout unikátní zachovalou štolu Ondřej Šlik s ex-
pozicí rudného hornictví. V bavorském letovisku Bodenmais v nitru hory Silberg najdeme historický důl 
s expozicí hornictví. 

Křemenné žíly v rudě ukrývaly zlato.Největší ložiska se nacházela v okolí Kašperských Hor. Ve 14. století zde 
bylo více než třicet zlatodolů. Na Cestě zlatokopů, která vede především údolím Zlatého potoka, uvidíme několik 

zlatonosných štol. Na okraji Kašperských Hor jsou základy 
objektů na úpravu zlatonosné rudy – pražírny a stoupy (těž-
ké kladivo k drcení rud). Zlato se také získávalo rýžováním 
na šumavských potocích a říčkách. Při řece Otavě a jejích 
přítocích, v okolí Rejštejna, Horské Kvildy najdeme hromady 
vyrýžovaného písku, tzv. sejpy, vzácně se nacházejí i mlecí 
kameny středověkých zlatonosných mlýnů.  

Za zlatem můžeme do malé bavorské obce Lam nedale-
ko Arrachu. Kromě sklářství se obec proslavila kolem roku 
1520 dobýváním zlata. Expozice Fürstenzeche seznamuje 
s historií těžby zlata v oblasti Lamer Winkel. V okolí obce 
Sankt Riedelhütte si každý může zkusit štěstí při rýžová-
ní zlata na nově vybudované historické replice rýžoviště. 
A v v městečku Oberviechtach je možné se vydat po sto-
pách Benátčanů a na benátské stezce putovat po histo-
rických rýžovištích.

2.1.5.6 Elektrárny
Dostatek vody v rychlých potocích a říčkách byl využíván pro pohon mlýnů, leštíren a brusíren, ale i k vý-

robě elektrické energie. Funkční vodní elektrárnu najdeme na soutoku šumavské Křemelné a Vydry. 
Bývalá pila Čeňka Bubeníčka byla přestavěna v roce 1912 na vodní elektrárnu. Vodu do dosud provozu 
schopného původního zařízení, osazeného turbinou, přivádí dřevěný přivaděč – vantroky. Za mostem je 
budova hydroelektrárny Vydra. Elektrárna, využívající vody Vchynicko-tetovického kanálu, byla uvedena 
do provozu v roce 1942. V přilehlém muzeu se můžeme seznámit s jedinou šumavskou přečerpávací 
elektrárnou. Potrubím spojuje vody Černého jezera s vyrovnávací nádrží na řece Úhlavě. Elektrárna na 
břehu nádrže je vybavena původní Peltonovou turbinou. Elektrickou energii dodává do sítě od roku 1930. 
Z řady historických elektráren na bavorském území jmenujme přehradní elektrárnu na jezeře Höllenstein-
see v okolí Prackenbachu, postavenou v dvacátých letech minulého století. 

2.1.5.7 Mlýny
Vodní síla poháněla kola mlýnů, pil, hamrů. V průběhu let se často funkce zařízení měnila. Např. starý 

mlýn Gehenhammer u Georgenbergu pracoval v polovině 14. století jako hamr. V 17. století byl předělán 
na rudný mlýn. Od roku 1834 se z něj stal mlýn na obilí. V Arnbrucku je žitný mlýn a pila ve starém „Geige-
rově mlýnu“, dnes s expozicí o starých mlýnech. Na české straně je Husmanův mlýn v Tachově z poloviny 
17. století s funkčním mlýnským kolem.

Elektrárna Čeňkova pila / Das Elektrizitätswerk Čeňkova Pila 
(Vinzenzsäge)
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Gründung der Königlich privilegierten Theresienthaler Kristallglasfabrik begann. Im hiesigen Schloss wur-
de 1975 ein Glasmuseum eröffnet. Über die Kulturgeschichte des Glases sowie über dessen Herstellung, 
von der Schmelzpfanne bis zum fertigen Produkt, informiert das Glasmuseum Frauenau. Bis heute gibt es 
in Frauenau drei Glasfabriken und viele andere Glasveredelungsfirmen. In der Stadt Bodenmais kann man 
sich eine funktionierende Waldglashütte anschauen. Die Stadt Neustadt a. d. Waldnaab gehört wiederum 
zu den Zentren der europäischen Bleiglasproduktion.

2.1.5.3 Bergbau
Die Geschichte des Erzbergbaus im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet begann bereits im 11. Jh., ihren 
Höhepunkt erreichte der Bergbau dann im 14.-16. Jh. Die größten Lagerstätten von Eisenerz befanden 
sich um die Stadt Domažlice / Taus. Am ehemaligen Stadtort Skalka bei Pasečnice / Paschnitz hat sich 
bis heute ein Minenstollen erhalten. Weitere Bergwerke gab es in der Nähe des Ortes Nýrsko / Neuern bei 
Železná Ruda / Markt Eisenstein.

2.1.5.4 Eisenhüttenwesen
Große Holzbestände, die die Herstellung von Holzkohle ermöglichten, das Vorkommen leicht schmelzba-
rer Erze (Limonit, Hämatit) und die reichlich vorhandene Wasserkraft begünstigten die Entwicklung des 
Eisenhüttenwesens. Anfangs dienten einfache Hochöfen, genannt Radwerk oder Blähhaus, der Eisenge-
winnung. Das Roheisen wurde durch Schmieden veredelt. In Hammerschmieden wurden verschiedenste 
Erzeugnisse produziert, vor allem Landwirtschaftsgeräte und andere Werkzeuge. Herstellungen dieser Art 
ist seit dem 13. Jh. bekannt. Eine rekonstruierte Fachwerkhammerschmiede inklusive Werkstatt gibt es im 
Dorf Městiště bei Nýrsko / Neuern. Eine historische Schmiede kann man heute zum Beispiel in Velhartice 
/ Welhartitz oder Furth im Wald besuchen.
Mit dem 18. Jh. begann auch die Eisenherstellung in Hochöfen, so zum Beispiel in Trhanov / Choden-
schloss, in Zelená Lhota oder Nýrsko und anderswo. Während der Jahrhundertwende vom 19. zum 
20. Jh. kam es in Folge des Eisenerz- sowie Holzmangels und aufgrund der Anwendung moderner Tech-
nologien zum deutlichen Rückgang des Eisenhüttenwesens. Weiterhin gab es noch Hammerschmieden 
zum Raffinieren oder Herstellen von Werkzeugen, wie zum Beispiel in der Nähe von Železná Ruda / 
Markt Eisenstein, Kašperské Hory / Bergreichenstein oder in Chodová Planá / Kuttenplan, wo es auch 
einen Hochofen gab. Ab der Mitte des 20. Jhs. sind Hammerschmieden nach und nach verschwunden 
und wurden für andere Zwecke umgebaut. 

2.1.5.5 Bunt- und Edelmetalle
Im nördlichsten Teil des Český Les / Oberpfälzer Waldes in der Nähe der Orte Michalovy Hory / Michels-
berg und Planá / Plan gab es Lagerstätten von Blei, Zink, Kupfer, Antimon und vor allem Silber. In Planá 
lädt das Bergwerkmuseum im alten Stollen „Ondřej Šlik“ zu Erkundungen des Erzabbaus ein. Im bayeri-
schen Bodenmais, im Inneren des Hausberges Silberberg, befindet sich ein historisches Besucherberg-
werk, das einen Bergbaurundgang bietet.
Die Quarzadern des Erzes enthielten Gold. Die größten Lagerstätten befanden sich in der Nähe von 
Kašperské Hory / Bergreichenstein. Im 14. Jh. gab es hier mehr als 30 Goldminen. Auf die Spur der Gold-
gräber im Böhmerwald führt heute ein Lehrpfad, durch das Tal des Zlatý potok / Goldener Bach und ent-
lang einiger ehemaligen Bergwerke. Am Stadtrand von Kašperské Hory befinden sich bis heute Reste 
einer Vorrichtung zur Bearbeitung der Golderze – Goldschmelzhütten oder Pochwerke (eine dem Zerklei-
nern von Erzen dienende Maschine). Gold wurde aber auch durch Goldwaschen in Bächen und Flüssen 
des Böhmerwaldes gewonnen. An dem Fluss Otava / Wottawa und seinen Nebenflüssen, in der Nähe der 
Ortschaften Rejštejn / Unterreichenstein und Horská Kvilda / Innergefild erinnern Sandhalden sowie Mühl-
steine mittelalterlicher Goldmühlen an die Zeiten der Goldwäsche.
Die Spur des Goldes führt auch in die bayerische Marktgemeinde Lam, in der Nähe des Ortes Arrach. Die Ge-
meinde machte sich einen Namen durch Glasproduktion und um 1520 eben auch durch die Förderung von 
Gold, Silber und anderen Metallen. Das historische Bergbauwerk Fürstenzeche bietet einen Einblick in die Ge-
schichte des Bergbaus in der Region Lamer Winkel. In der Nähe von Sankt Oswald-Riedlhütte kann man in dem 
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?

2.1.5.8 Keramika a porcelán
Podhůří Českého lesa je bohaté na zdroje hrnčířských jílů a živců. Hrnčířská manufaktura, založená 

roku 1835 v chodském Klenčí se proslavila malovanou chodskou keramikou. Jedinečná je i rodová hrn-
čířská dílna v Kolovči u Staňkova, udržující tradiční technologii z 18. století. Při dílně je i Muzeum techniky 
a řemesel s více než 6 000 exponáty. 

Bavorským pohraničím prochází tzv. Porcelánová cesta místy výroby porcelánu v Tirschenreuthu, 
Weidenu, Neustadtu, Windischenbachu a jinde. Mezi muzejními  expozicemi vyniká Muzeum keramiky 
ve Weidenu, zachycující historii výroby porcelánu od starověku po současnost. Muzeum porcelánu a skla 
je v Mitterteichu. 

V česko-bavorském příhraničí se zpracovávaly i ne-
tradiční materiály. V Tachově pracovala od roku 1850 
továrna H. Adlera s výrobou ozdobných předmětů 
a knoflíků. Jako centrum výroby perleťových knoflí-
ků se proslavilo městečko Bärnau, kde J. Miller vyrá-
běl perleťové knoflíky od roku 1895. Dnes je v městečku  
Muzeum knoflíků, v němž návštěvníci naleznou zvlášt-
nost - největší a nejmenší knoflík na světě.

2.1.5.9 Dopravní stavby
Z památek dopravního stavitelství jmenujme kamen-

ný barokní most v Bělé nad Radbuzou. Most s osmi 
oblouky přes řeku Radbuzu byl postaven na místě dře-
věného mostu.

Zajímavou je i železobetonová lávka pro pěší přes 
řeku Mži v Tachově, 

Cennou technickou památkou je železniční tunel Špičák u Železné Rudy. Byl postaven v roce 1877 
a svou délkou 1747 metrů byl až do počátku 20. století nejdelším tunelem v Čechách. Zajímavou stavbou 
je i železniční nádraží v Železné Rudě - Alžbětíně, jehož středem vede státní hranice. Na bavorské straně 
nádraží je muzeum lokálních bavorských drah.

 
Otázky a úkoly:
1. Co tvořilo přírodní zdroje a materiály pro vznik výroby v česko-bavorském příhraničí?
2. K čemu bylo využíváno bohatství dřeva v lesních horských prostorách? 
3. Po návštěvě některého muzea sklářství (Sušice, Kašperské Hory, Frauenau,. Mitterteich) vyprávěj 

o tomto druhu řemesla, které bylo rozšířeno po obou stranách hranice. 
4. Které technické památky znáš ze svého okolí?

Špičácký tunel / Spitzbergtunnel

Starý mlýn a hamr u Georgensbergu / Alte Mühle Gegenhammer bei Georgensberg
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dortigen Erlebnispark selbst zur Waschschüssel greifen und sein Glück beim Goldwaschen in dem historisch 
nachgebauten Goldwaschplatz versuchen. Und in dem Städchen Oberviechtach kann man sich auf die Spu-
ren der Venezianer begeben und auf dem Venezianersteig über die historischen Goldwaschplätze wandern.
 

2.1.5.6 Kraftwerke
Die Wasserkraft der vielen und schnell fließenden Bäche und Flüsse des Böhmerwaldes wurde schon früh 
genutzt – zum Antrieb der Mühlen, der Glasschleifereien und Polierwerke, aber auch zur Energieerzeu-
gung. Ein funktionierendes Wasserkraftwerk gibt es beispielsweise am Zusammenfluss von Křemelná / 
Kieslingbach und Vydra / Widra. Auch das ehemalige Sägewerk Čeňkova pila / Vinzenzsäge wurde 1912 
zu einem Wasserkraftwerk umgebaut. In die bis heute voll funktionierende Einrichtung mit einer Turbine 
strömt das Wasser durch eine Gerinne aus Holz – den sog. Fluder. 
Einige Kilometer weiter flussabwärts liegt ein weiteres Wasserkraftwerk, das Wasserkraftwerk Vydra, es 
wurde 1942 in Betrieb genommen und nutzt das Wasser aus dem Chinitz-Tettauer Schwemmkanal. 
Die Ausstellung in dem dort untergebrachten Museum zur Geschichte der Hydroenergetik widmet sich 
auch dem einzigartigen Pumpspeicherkraftwerk am Ufer des nahe liegenden Sees Černé jezero / 
Schwarzer See, des größten Gletschersees im Böhmerwald. Der See dient als oberes Speicherbecken 
und wird durch Wasserleitungen mit einem weiteren Speicherbecken an der Úhlava / Angel verbuden. Bis 
heute ist das Kraftwerk mit der ursprünglichen Pelton-Turbine ausgestattet. Seit 1930 wird hier elektrische 
Energie ins Netz gespeist.
Von den vielen historischen Wasserkraftwerke auf bayerischer Seite sei vor allem das Höllenstein-Kraft-
werk am gleichnamigen Stausee erwähnt. Es liegt zwischen Viechtach und Bad Kötzting, in der Gemein-
de Prachtenbach, und wurde in den 1920er Jahren errichtet. 

2.1.5.7 Mühlen 
Die Wasserkraft wurde für die Triebwerke der Mühlen, Sägemühlen und Hammerschmieden genutzt. Al-
lerdings änderten sich im Laufe der Jahre oft der Zweck dieser Mühlen. So war zum Beispiel die sog. Alte 
Mühle Gehenhammer bei Georgenberg im 14. Jh. eine Hammerschmiede. Im 17. Jh. wurde sie zu einer Erz-
mühle umgebaut und 1834 wurde sie dann zu einer Getreidemühle. In der sog. Geiger-Mühle in Arnbruck, 
einer alten Roggenmühle mit Sägewerk, ist heute ein Museum untergebracht. Auf der tschechischen Seite, 
in Tachov, steht eine alte Mühle aus dem 17. Jh. mit einem funktionsfähigen Mühlrad – die sog. Husmanns 
Mühle / Husmanův mlýn.

2.1.5.8 Keramik und Porzellan
Im Vorland des Český Les / Oberpfälzer Wald oder auch Böhmischer Wald gibt es große Lagerstätten von 
Töpferton und Feldspat. Die 1835 gegründete Keramikmanufaktur in Klenčí / Klentsch machte sich ei-
nen Namen als Hersteller von bunten Choden-Keramik. Einzigartig ist ebenfalls das Familienunternehmen 
in Markt Koloveč / Kollautschen bei Staňkov / 
Stankau, das Keramik auf traditioneller Art des 18. 
Jhs. herstellt. Neben der Werkstatt befindet sich 
das Handwerk- und Technikmuseum mit mehr als 
6.000 Exponaten.
Durch das bayerische Grenzland führt der sog. 
Porzellanwanderweg über traditionelle Porzellans-
tandorte wie Tirschenreuth, Weiden, Neustadt oder 
Windischeschenbach. Hier ist unter vielen anderen 
vor allem das Internationale Keramikmuseum in 
Weiden hervorzuheben, wo man Einblicke in die 
Geschichte der Porzellanherstellung seit der Anti-
ke bis in die Gegenwart bekommt. Ein weiteres Mu-
seum für Porzellan, Glas und Handwerk befindet 
sich in Mitterteich.

Německé muzeum knoflíků v Bärnau / Deutsches Knopfmuseum 
in Bärnau
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Ze života na pomezí / Aus dem Leben an der Grenze

Počátky turismu na Šumavě / Die Anfänge des Tourismus im Böhmerwald
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Stavba Špičáckého tunelu u Ž. Rudy / Der Aufbau dedes Spitzbergzunnels bei Ž. Ruda (Markt Eisenstein)

Im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet 
wurden aber nicht nur traditionelle Roh-
stoffe verarbeitet. In Tachov / Tach-
au war ab 1850 die Adler-Knopf-Fabrik 
in Betrieb, wo Ziergegenstände und 
Knöpfe hergestellt wurden. Die Ober-
pfälzer Stadt Bärnau machte sich einen 
Namen als Zentrum der Perlmuttknöp-
fe, Johann Müller gründete hier 1896 
eine erste solche Knopffabrik. Heute 
kann man dort das Deutsche Knopfmu-
seum besuchen und sowohl den kleins-
ten wie auch den größten Knopf der Welt 
bewundern.

2.1.5.9 Brücken und Verkehrsbauten
Auch im Bereich des Verkehrsbauwesens bietet die Region einige Sehenswürdigkeiten. So ist zum Bei-
spiel die barocke Brücke in Bělá nad Radbuzou / Weißensulz zu nennen. Die Steinbrücke mit acht Bögen 
und sechs Pfeilern, die über den Fluss Radbuza führt, wurde anstelle einer älteren Holzbrücke Anfang des 
18. Jhs. gebaut und gehört zu den wichtigsten Baudenkmälern des Ortes. Interessant ist auch die Stahl-
betonbrücke über den Fluss Mže / Mies in Tachov.
Ein weiteres bedeutendes Baudenkmal ist der Spitzberger Eisenbahntunnel / Špičák bei Železná Ruda 
/ Markt Eisenstein. 1877 erbaut, war der Tunnel mit seinen 1747 m Länge bis ins 21. Jahrhundert der längs-
te seiner Art in Böhmen. Erwähnenswert ist ebenfalls der Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein/ Železná 
Ruda-Alžbětín – die Staatsgrenze verläuft hier mitten durch das Bahnhofgelände. Hier kann man auf 
der bayerischen Seite das Bayerische Localbahnmuseum des Bayerischen Localbahn Vereins besuchen.
 

Fragen und Augaben:
1. Welche Bodenschätze und Rohstoffe waren wichtig für die Entstehung industrieller Herstellung im 

bayerisch-böhmischen Grenzgebiet?
2. Wofür wurden die großen Holzbestände in dem dortigen bergigen Waldraum genutzt?
3. Besuche eine Glasmuseum in der Region (in Sušice / Schüttenhofen, Kašperské Hory / Bergrei-

chenstein, Frauenau oder Mitterteich) – welches Handwerk war auf beiden Seiten der Grenze ver-
breitet? Berichte darüber.

4. Kennst du einige technische Denkmäler in deiner Umgebung?

Nádraží v Železné Rude Bayer - státní hranic probíhá středem nádraží / Der Bahn-
hof - Bayerisch Einsenstein. Die Landesgrenze verläuft mitten durch den Bahnhof
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2.2 Obživa, kultura, současnost Autor: Tomáš Jílek

2.2.1 Obživa obyvatelstva
Na počátku našeho letopočtu byla krajina česko-bavorského příhraničí těžko prostupným pralesem. 

Od poloviny prvního tisíciletí našeho letopočtu byly lesní hvozdy ve svých nejnižších okrajích narušovány 
Germány a Slovany, kteří prales z obou stran žďářili a klučili. Na holinách byly stavěny příbytky, zaklá-
dána pole, louky a pastviny. Přesto ráz neproniknutelných pralesů si pomezní hvozdy zachovaly až do 
vrcholného středověku. Horské oblasti česko-bavorského příhraničí nebyly příznivé pro zemědělskou vý-
robu. Políčka byla kamenitá, vegetační doba kratší. Proto se zdejší obyvatelstvo zabývalo pastevectvím, 
dřevorubectvím, domáckou textilní a dřevařskou výrobou, sklářstvím a dalšími odvětvími. První osady 
vznikaly při obchodních stezkách.

Těžba a zpracování dřeva tvořily vždy důležitý zdroj obživy. Porážení stromů bývalo nebezpečné zejmé-
na při větru. Z poraženého stromu se odřízl vršek a kmen se odvětvil. Poté následovalo stahování kmenů, 
nejnebezpečnější část dřevařovy práce. 

Na českém území německou kolonizací ve střední a severní části Českoleska začalo převládat 
německé obyvatelstvo, zatímco v jižní části (Domažlicko) se české osídlení téměř přibližovalo k zem-
ské hranici. Výsledkem bylo, že v českém pohraničí v podhůří převládalo české osídlení, zatímco v hor-
ských pásmech dominovalo německé obyvatelstvo. Nová vlna kolonizace do vyšších poloh začala v 16. 
a v 17. století v souvislosti s rozvojem hornického podnikání, hutí, sklářství, pil a zakládání lesnických 
osad. Po celkovém úpadku po třicetileté válce došlo k další německé kolonizaci, která dokončila osídlení 
pohraničních hor. Vznikly nové sklářské provozy, železárny, hamry, uhlířské milíře na výrobu potaše, pily 
na zpracování dřeva pro stavebnictví. V lesích pracovaly leštírny a brusírny skla a další podniky, využívající 
levnou vodní sílu. Vynikající sklářští mistři čeští a bavorští proslavili svými výrobky tento kraj ve světě. Přes 
rozvoj výroby i na Šumavě zůstávala tato oblast nejchudším územím Čech.

V 19. století docházelo zejména na českém území k vytváření velkých panských velkostatků. Po ra-
kouském státním bankrotu v roce 1811 zavládla v kraji velká bída. Nastal velký pokles sklářství. Snížením 
zásob dřeva v pohraničních lesích palivové dříví nesmírně podražilo.

Útlum sklářství v kraji v druhé polovině 19. století byl způsoben odstavováním pecí vytápěných dřevem.
Ty byly nahrazeny vytápěním plynovými generátory. Po zániku starých průmyslových podniků obyvatel-

stvo pohraničí hledalo nový způsob obživy soustružením dřeva, 
dřevovýrobou dřevěného drátu pro výrobu sirek a zhotovováním 
perleťových knoflíků.      

Vzájemné kulturní ovlivňování mezi českým a německým et-
nikem lze sledovat ve všech kolonizačních vlnách, zejména pak 
v 18. století. Například čeští sedláci se naučili vláčet těžkou šu-
mavskou bránou alpského typu, Němci naopak orali českým ná-
kolesníkem. Ve většině prvků tradičního zemědělství a v inventáři 
se používaly shodné nástroje na obou stranách zemské hranice. 
V extrémních podmínkách horského zemědělství se uplatňovala 
soustava hospodaření, blízká alpskému typu. Při tomto extenzív-
ním způsobu se obdělávala jen třetina orné půdy, zbytek byl spá-
sán jako pastvina. Pole se stávalo loukou po osmiletém obdělá-

vání. Namáhavou prací bylo obhospodařování políček, kdy každoročně se vykácel kus lesa a na vzniklé 
mýtině hospodář po několik let vyséval obilí. Poté se na pozemku několik let pásl dobytek, než mýtina opět 
zarostla lesem z náletu. 

Otázkya úkoly: 
1. Co bylo hlavní obživou obyvatelstva tohoto horského kraje? 
2. Navštiv nejbližší expozici vlastivědných muzeí, zachycující život obyvatel v česko-bavorském pohraničí. 
3. Které dvě národnosti žily pospolu od středověku v českém pohraničí a v čem se toto soužití projevuje?

Šumavský dům v Srní / Ein Böhmerwald-Haus in 
Srní (Rehberg)
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Šumavská stavení / Die Häuser im Böhmerwald

2.2 Erwerbszweige, Volkskultur, Gegenwart Autor: Tomáš Jílek

2.2.1 Erwerbszweige der Einwohnerschaft
Vor zweitausend Jahren war die Landschaft des bayerisch-böhmischen Grenzgebiets schwer zugängli-
cher Urwald. Etwa ab 500 wurden die Waldgebiete an ihren tiefer gelegenen Rändern von Slawen und 
Germanen gelichtet, die den Urwald von beiden Seiten rodeten und durch Brandrodung urbar mach-
ten (das altdeutsche Wort „reuten“ für roden findet sich heute in zahlreichen Ortsnamen wieder). Auf den 
freien Flächen wurden Behausungen gebaut, Felder, Wiesen und Weiden angelegt. Dennoch behielten 
die Grenzwälder bis zum Hochmittelalter ihren Charakter als undurchdringlicher Urwald bei. Das Bergland 
des bayerisch-böhmischen Grenzgebiets war ungünstig zu bewirtschaften. Die kleinen Felder waren stei-
nig und die Vegetationszeit kürzer. Deshalb beschäftigte sich die dort ansässige Bevölkerung neben dem 
Holzfällen mit der handwerklichen Textilproduktion, Holzverarbeitung, Glasherstellung und anderen 
Gewerbezweigen. Es entstanden die ersten Siedlungen entlang der Handelswege.
Die Gewinnung und Verarbeitung von Holz bildete immer eine wichtige Erwerbsquelle. Das Bäumefällen 
war gefährlich, besonders bei Wind. Von einem gefällten Baum wurde die Spitze abgesägt und die Äste 
entfernt. Es folgte der Transport der Stämme, der gefährlichste Teil der Holzfällerarbeit. Er erfolgte über 
Schlitten und Wagen und wurde von den Menschen übernommen, die den Sommer über die steinigen 
Felder bestellten und sich vom Herbst bis zum Frühling mit dem Holztransport etwas dazuverdienten.
Mit der Ansiedelung der Deutschen im mittleren und nördlichen Teil des Český les / Oberpfälzer Wal-
des auf tschechischer Seite überwog bald die deutsche Bevölkerung, während im südlichen Teil (Ge-
gend um Domažlice / Taus) die tschechische Besiedelung fast bis an die Landesgrenze heranreichte. 
Im Grenzgebiet überwogen somit im Vorgebirge tschechische Siedlungen, während im Bergland die deut-
sche Einwohnerschaft dominierte. Eine neue Welle der Besiedelung in höhere Lagen erfolgte im 16. und 
17. Jh. in Zusammenhang mit der Entwicklung von Bergbau, Hütten, Glasherstellung, Sägewerken und 
der Gründung von Waldsiedlungen. Nach den verheerenden Auswirkungen des Dreißigjährigen Kriegs 
erfolgte eine weitere Kolonisierung, mit der die Besiedelung des Grenzgebiets endete. Es entstanden 
neue Glashütten, Hammerwerke, Kohlenmeiler zur Herstellung von Pottasche, Sägen zur Verarbeitung 
von Bauholz. In den Wäldern gab es Glaspolierereien und Glasschleifereien sowie andere Betriebe, die die 
billige Wasserkraft nutzten. Durch hervorragende bayerische und böhmische Glasmachermeister wurde 
diese Gegend mit ihren Produkten in der ganzen Welt berühmt. Trotz der sich entwickelnden Produktion 
auch im Böhmerwald blieb dieser jedoch der ärmste Landstrich Böhmens.
Obwohl im 19. Jh. vor allem auf böhmischer Seite große Landgüter entstanden, herrschte nach dem 
österreichischen Staatsbankrott von 1811 in der Gegend große Armut. Es folgte der umfassende Nie-
dergang der Glasmacherei. Mit dem Rückgang des Holzvorrats in den Grenzwäldern verteuerte sich das 
Brennholz ins Unermessliche. 
Der Einbruch des Glashüttenwesens in der Gegend wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jh. durch das 
Ersetzen der mit Holz beheizten Öfen durch Gasgeneratoren verursacht. Nach dem Untergang der al-
ten Industriebetriebe suchten die Einwohner 
des Grenzgebiets neue Möglichkeiten des Brot-
erwerbs, wie Holzdrechslerarbeiten, die Verarbei-
tung von Holz zu Holzdraht für die Herstellung 
von Streichhölzern oder die Fertigung von Perl-
mutterknöpfen.
Eine gegenseitige Beeinflussung von deut-
schen und tschechischen Eigenheiten lässt sich 
bei allen Besiedelungswellen feststellen, beson-
ders im 18. Jh. So lernten die tschechischen 
Siedler, mit der schweren Böhmerwald-Egge al-
penländischen Typs umzugehen, die Deutschen 
hingegen nutzten den böhmischen Räderpflug. 
Die meisten Elemente der traditionellen Land-
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2.2.2 Lidová architektura
Památky lidového stavitelství jsou dokladem his-

torického vývoje regionu. Dokládají zánik baroka, 
nástup klasicismu, zrušení roboty, hospodářskou 
prosperitu venkova v druhé polovině 19. století, od-
sun sudetských Němců i kolektivizaci zemědělství. 

Horský terén, místní hospodářské podmínky, 
sousedství kultury bavorské, franské, saské a čes-
ké – to vše vytvářelo venkovská sídla a lidové stav-
by česko-bavorského pohraničí. Na venkově pano-

vala skromnost, která se týkala jídla, ale i bydlení. Často celá rodina obývala jen jednu místnost, která byla 
kuchyní, pokojem i ložnicí. Rodina bohatého sedláka obývala několik místností. Základní půdorys lidového 
domu Českoleska, v oblastech převážně německých, představuje dům chlévního typu. V tomto domě 
byl ze světnice dveřmi vstup do chléva. V některých místech se setkáváme s vestavěnou komorou – dům 
komorově chlévní. 

V horských oblastech převládá izolovaný dvorec s rozptýlenou zástavbou. Větší počet domů se nachá-
zel v centru obce, kde stál kostel s farou, škola, hostinec, případně další veřejné stavby. Někdy se v hor-
ských polohách setkáváme s naprosto osamocenými dvorci. V podhůří se rozkládají návesní a uliční vsi. 
Mezi horským dvorcovým typem venkovského sídla a návesní vsí se nachází pro podhůří typická dlouhá 
řadová ves s volnějším rozmístěním usedlostí podél cesty nebo potoka.

Podle stavebního materiálu rozeznáváme tři druhy staveb: dřevěný srubový dům, dům z kamene a poz-
ději z cihel. Od 16. století se z roubeného domu v českém pohraničí vydělil dům s hrázděnou konstruk-
cí, šířící se ze sousední Horní Falce a Saska. Hrázděné stavby se dodnes v hojné míře nalézají v Neual-
benreuthu, ojediněle na Tachovsku, kde se hrázdění prosazovalo jen v patře a někdy v domovním štítu. 
Hrázděný statek tvořila většinou usedlost s velkým dvorem, který byl uzavřen obytným a chlévním domem, 
sýpkou, stodolou, seníkem, stájí, husím chlívkem a otevřenou pecí. Dvůr byl tak velký, že se v něm mohl 
otočit volský vůz s potahem. Vlastní statek byl obklopen ovocnými sady, zahradou a loukami. 

Podél jihozápadní hranice Čech se táhne úzký pruh roubeného šumavského domu. Dochoval se hlavně 
v osamělých horských polohách. Většinou jsou to rozlehlejší stavení, roubená z oblých kmenů se širokými štíty, 
pravidelně prolomenými pavláčkou. Obytné i hospodářské části jsou v jedné rozlehlé budově pod společnou 
střechou. Ploché střechy ze šindele bývají vyztuženy železnými tyčemi a často zatíženy kameny jako ochrana 
před vichřicí. Šumavské samoty jsou vybavovány zvoničkou, vyrůstající ze střechy obytného stavení. Roubené 
dvojpodlažní domy tohoto typu jsou například v okolí Železné Rudy, v Hartmanicích, v Srní. Typické stavení Ba-
vorského lesa, roubený „Waldlerhaus“ má plochou sedlovou střechu s velkým střešním přesahem. 

Hrázděná stavení v Neualbenreuthu / Fachwerkhäuser in Neualbenreuth

Chodský statek v Klenčí u Domažlic / Choden-Bauernhof in Klenčí 
(Klentsch) bei Domažlice (Taus)

Chodská světnice, Chodské muzeum v Domažlicích / Chodische Stu-
be, das Chodenland-Museum in Domažlice (Taus)
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wirtschaft sowie das Inventar der verwendeten Geräte stimmten auf beiden Seiten der Landesgrenze über-
ein. Bei den extremen Bedingungen des Berglandes bewährte sich hierbei ein Bewirtschaftungssystem, 
wie es auch in den Alpen praktiziert wurde. Bei dieser extensiven Bewirtschaftung wurde nur ein Drittel des 
Ackerbodens bearbeitet, den Rest beließ man als Weidefläche. Nach achtjähriger Kultivierung wurde der 
Acker zur Weide. Die Bewirtschaftung der kleinen Felder war eine anstrengende Arbeit, jedes Jahr wurde 
ein Stück Wald gerodet, auf der entstandenen Lichtung säte der Landwirt einige Jahre Getreide. Danach 
weidete auf diesem Land für einige Jahre das Vieh, bevor es auf natürliche Weise wieder bewaldet wurde.

Fragen und Aufgaben:
Welches war der Haupterwerbszweig der Einwohner im Bergland?
Besuche die nächstgelegene Ausstellung in einem Heimatmuseum, in dem das Leben der Bewohner 

des bayerisch-böhmischen Grenzgebiets dargestellt wird.
Welche beiden Völker lebten seit dem Mittelalter miteinander, und worin äußert sich dieses Zusam-

menleben?

2.2.2 Traditionelle Architektur
Die Denkmäler traditioneller Baukunst sind Belege für die historische Entwicklung einer Region. Sie be-
legen das Ende des Barock und den Beginn des Klassizismus, die Abschaffung der Fronarbeit, den wirt-
schaftlichen Aufschwung der ländlichen Regionen in der zweiten Hälfte des 19. Jhs. oder auch die Vertrei-
bung der Sudetendeutschen und die Kollektivierung der Landwirtschaft. 
Das Bergland, die regionalen wirtschaftlichen Bedingungen, die Nachbarschaft von fränkischer, sächsi-
scher und böhmischer Kultur, dies alles gestaltete die ländlichen Siedlungen und die traditionellen Bau-
ten im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet. Auf dem Land herrschte Bescheidenheit, was das Essen, aber 
auch die Wohnkultur betraf. Oft bewohnte eine ganze Familie nur einen einzigen Raum, der sowohl als Kü-
che, Wohn- und Schlafzimmer diente. Die Familie eines reichen Gutsbesitzers bewohnte mehrere Räume. 
Der Grundriss eines traditionellen Hauses in den überwiegend deutsch bewohnten Gebieten des Ober-
pfälzer Waldes war der eines Stallhauses. In diesem Gebäude gelangte man von der Stube durch eine 
Tür in den Stall. Mancherorts gibt es auch eingebaute Kammern.
Im Bergland überwiegt der isolierte Hof als Streusiedlung. Eine Anhäufung von Häusern gab es in ge-
sellschaftlichen Zentren mit Kirche, Pfarre, Schule, Gasthaus und ggf. weiteren öffentlichen Bauten. Man-
cherorts in Berggegenden sind auch ganz abgelegene Höfe anzutreffen. Im Vorgebirge erstrecken sich 
Dörfer mit Anger und Straßen. Zwischen dem ländlichen Gebirgshof und dem Angerdorf liegt das für das 
Vorgebirge typische, für gewöhnlich langgezogene Reihendorf mit freier Anordnung der Höfe entlang ei-
ner Straße oder eines Baches.
Es sind je nach Baumaterial drei Gebäudearten zu unterscheiden: das Holzblockhaus, das Steinhaus 
und später das Ziegelhaus. Seit dem 16. Jh. entwickelte sich aus dem gezimmerten Haus das Haus in 
Fachwerkbauweise, die sich von der benachbarten Oberpfalz und Sachsen her verbreitete. Fachwerk-
häuser sind in Neualbenreuth recht verbreitet, vereinzelt gibt es 
sie in der Gegend um Tachau / Tachovsko, wo sich das Fachwerk 
nur im Obergeschoss und zuweilen im Hausgiebel durchsetzte. 
Der Fachwerkhof bestand meistens aus einem Gebäudekom-
plex mit großem Hof, der von Wohnhaus, Kuhstall, Kornspeicher, 
Scheune, Heuboden, Stallungen und einem offenen Ofen um-
schlossen war. Der Innenhof war so groß, dass darin ein Ochsen-
wagen mit Gespann wenden konnte. Das Gehöft war umgeben 
von Obstwiesen, einem Garten und Wiesenflächen.
Entlang der südwestlichen Grenze Böhmens findet sich auf einem 
schmalen Gebiet das Böhmerwaldhaus. Es hat sich vor allem 
in einsamen Höhenlagen erhalten. Meist sind es geräumige Ge-
bäude, aus dicken Stämmen gezimmert und mit breiten Giebeln, 
die gleichmäßig von einem Balkon unterbrochen sind. Die Wohn- 

Skanzen lidové architektury Bavorského lesa ve 
Finsterau / Volksarchitektur des Bayerischen Wal-
des im Freilichtmuseum Finsterau
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Na Tachovsku se setkáváme s přízemním domem se světnicí, obitou zalištovanými prkny a s ozdobeným 
bíle natřeným ostěním prken, která vytvářejí trojúhelníkovou soustavu (Svatá Kateřina). Nejrozšířenější na 
Českolesku je u vesnického domu roubení, které bylo v různé míře od 16. století nahrazováno brázděnou 
konstrukcí (Chodský Újezd). 

V otevřenějším terénu se setkáváme se zděným domem, který je někdy zdoben prvky selského baro-
ka. Roubený dům je často omítnutý, je v tak zvaném kožichu. Na malém území Chodska na Domažlic-
ku byl typický chodský statek. Zvláštností tohoto domu je umístění srubu – sýpky, nazývané sklep, před 
obydlím proti návsi. Hořejší část špýcharu byla většinou roubená, spodní část zděná a sklenutá. Sklep měl 
silné zdi, prolomené malými okénky (Draženov, Újezd, Klenčí).

Hornofalcké muzeum lidových staveb v přírodě Neusath Perschen představuje na ploše 33 hektarů 
především hornofalcký selský statek s ukázkami lidových řemesel, např. pletení proutěných košů, pře-
dení lnu či kovářské umění. Lidovou kulturu zachycuje vlastivědné muzeum v Burglengenfeldu. Lidovou 
architekturu a život obyvatel Bavorského lesa nám představí venkovský skanzen - Freilichtmuzeum bäuerli-
cher Wirtsschaftsformen ve Finsterau a v Tittlingu (Niederbayern). Život zemědělce, dřevorubce, skláře, 
hamerníka, řezbáře a dalších domácích řemeslníků můžeme poznat ve vlastivědných muzeích - ve Zwie-
selu, ve Waldmünchenu, ve Furthu, v Neustadtu, v Chamu, ve Weidenu a jinde. 

Život a práce lidu Českoleska představuje  Muzeum Českého lesa v Tachově, život Šumavy Muzea 
Šumavy v Sušici a v Kašperských Horách, život Chodska je představen v Muzeu Chodska v Domažlicích.

Otázky a úkoly: 
1. V čem se liší sídla a venkovská stavení v horských polohách?
2. Je ve Vaší obci cenná památka lidové architektury, v čem je zajímavá?
3. Prohlédni si skanzeny lidové architektury Horní Falce a Bavorského lesa. 
4. Seznam se s exponáty lidové kultury v některém z vlastivědných muzeí pohraničí. 

2.2.3 Obyčeje a tradice
Náboženské a světské zvyky a obyčeje doprovázejí po celý rok 

rytmus života a společenství venkovského lidu.  Zvyky a obyče-
je vždy podléhají proměnám doby, zanikají nebo se přizpůsobují 
nové době. Obyčeje a tradice českého a německého obyvatelstva 
se v česko-bavorském pohraničí výrazně od sebe nelišily. Horský 
region s obdobnou obživou venkova a společná křesťanská zbož-
nost se odrazily v podobné lidové kultuře. 

K vyhraněnějšímu národnímu chápání lidových zvyků dochá-
zelo až od 19. století.

Vánoční období se na českém i německém jazykovém území 
slavilo podobným způsobem. Den mláďátek (28. prosince), kte-
rý platil za nešťastný, považovali dřevaři v některých německých 
oblastech za svůj svátek. Obyčejem německé národnosti hlavně 

Hornofalcké muzeum lidových staveb v přírodě – Neusath Perschen / Das Oberpfälzer Freilandmuseum der Volksbauten – Neusath Perschen

Svatovavřinecká pouť v Domažlicích / Die Wallfa-
hrt zum Laurenziberg in Domažlice (Taus)
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und Wirtschaftsteile befinden sich im geräumigen Gebäu-
de unter einem gemeinsamen Dach. Die flachen Schindel-
dächer sind durch Eisenstangen verstärkt und zum Schutz 
vor Sturm oft mit Steinen beschwert; typisch für die Wei-
ler des Böhmerwaldes ist auch das Glockentürmchen, das 
auf dem Dach des Wohnhauses aufgepflanzt ist. Die ge-
zimmerten zweigeschossigen Häuser diesen Typs gibt es 
beispielsweise in der Umgebung von Železná Ruda / Markt 
Eisenstein, in Hartmanice / Hartmanitz oder in Srní / Reh-
berg. Der Gebäudetyp des Bayerischen Waldes, das ge-
zimmerte „Waldlerhaus“, hat ein flaches Satteldach mit 
großem Vorsprung.
In der Gegend um Tachau / Tachov sind ebenerdige Häu-
ser zu finden, deren Stuben mit Bretterleisten verkleidet und 
mit weißgestrichenen Brettern dreieckig verziert sind (Sva-
tá Kateřina / Sankt Katharinen). Am häufigsten herrscht im 
Böhmischen Wald bei den Dorfhäusern eine Zimmerung 
vor, die ab dem 16. Jh. von einer Rippenkonstruktion abge-
löst wurde (Chodský Újezd / Heiligenkreuz).
Auf offener Fläche steht das gemauerte Haus, das zuwei-
len mit Bauernbarock-Elementen verziert ist. Das gezim-
merte Haus ist oft verputzt, in seinem sogenannten Mantel. In dem kleinen Choden-Gebiet / Chodsko 
in der Gegend um Domažlice / Taus war der Chodische Hof typisch. Besonders daran war der Stand-
ort des Kornspeichers, des sogenannte Kellers („sklep“), vor dem Gehöft, gegenüber dem Anger. Der 
obere Teil des Speichers war meist gezimmert, der untere Teil gemauert, mit Gewölbe. Dieser „sklep“ 
hatte dicke Wände, die durch kleine Fensterchen unterbrochen waren (Draženov / Trasenau, Újezd, 
Klenčí / Klentsch).
Das Oberpfälzer Freilandmuseum in Neusath-Perschen zeigt auf einer Fläche von 33 ha vor allem den 
Oberpfälzer Bauernhof mit Beispielen traditionellen Handwerks, wie z. B. Korbflechten, Leineweben oder 
Schmiedekunst. Die Alltagskultur ist Gegenstand des Oberpfälzer Volkskundemuseums in Burglengen-
feld. Die traditionelle Architektur und das Leben der Einwohner des Bayerischen Waldes werden im Frei-
lichtmuseum für das ländliche Siedlungswesen des Bayerischen Waldes in Finsterau dargestellt. Das 
Leben eines Landwirts, Holzfällers, Glasmachers, Hammerschmieds, Holzschnitzers und anderer traditi-
oneller Handwerker kann man in den Heimatmuseen in Zwiesel, Waldmünchen, Furth, Neustadt, Cham, 
Weiden u. a. kennen lernen.
Leben und Arbeit der Menschen im Český les / Oberpfälzer Wald zeigt das Museum des Böhmischen Wal-
des in Tachov / Tachau, das Leben im Böhmerwald die Museen in Sušice, Kašperské Hory/ Bergreichen-
stein, und das Leben im Gebiet der Choden wird im Chodischen Museum in Domažlice / Taus dargestellt. 

Fragen und Aufgaben:
1. Worin unterscheiden sich die Siedlungen und ländlichen Bauten in den Berglagen?
2. Gibt es in eurer Gemeinde ein wertvolles traditionelles Architekturdenkmal, was ist an ihm beson-

ders interessant? 
3. Sieh dir die Freilichtmuseen traditioneller Architektur in der Oberpfalz und im Bayerischen Wald an.
4. Mache dich mit den Exponaten zur Volkskultur in einem der Heimatkundemuseen vertraut.

2.2.3 Traditionen des Brauchtums
Kirchliche und weltliche Sitten und Bräuche begleiten das ganze Jahr über den Rhythmus des Lebens 
und der Gesellschaft der ländlichen Bevölkerung. Sitten und Bräuche unterliegen immer dem Wandel der 
Zeit, sie verschwinden oder passen sich der neuen Zeit an. Das traditionelle Brauchtum der deutschen 
und tschechischen Einwohner unterscheidet sich nicht nennenswert. Die Bergregion mit ihrem saisonalen 

Muzeum venkova Bavorského lesa v Tittlingu / Museums-
dorf Bayerischer Wald in Tittling
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na Šumavě bylo obchůzkové předvedení událostí kolem Kristova 
narození. Místy v prostorách německého osídlení koloval od ad-
ventu po domácnostech obraz sv. Josefa a Panny Marie hledají-
cí nocleh. Poslední den v roce byl zejména v oblasti německého 
obyvatelstva nocí pověrečnou. 

Na vesnici na Nový rok se chodilo dům od domu se starými ří-
kadly a písněmi. Koledníci dostávali peníze, vajíčka nebo pečivo. 
Na koledu se chodilo v obou zemích také o svátku sv. Štěpána 
(26. 12.) a na Tři krále (6. 1.). V plesovém období se konaly plesy 
hasičské, myslivecké, dřevařské, v německých místech i plesy ve-
teránů. Masopust byl svátkem rozverným, spojeným s hostinami, 
průvody masek a hojným pitím piva. Po postních týdnech přišly Ve-
likonoce, ve kterých se především projevuje křesťanská zbožnost. 
V německých územích se hrály velikonoční hry. Zvyk hodování 
s pomlázkou, známý z českých regionů, v německých místech 
neznali, ale v mnoha vesnicích se provozovaly soutěže s vejci. Pro-
slulá je v Bad Kötztingu o svatodušních svátcích jízda na koních. 
Hudební kulisu obřadů obstarávají v obcích místní dechové kape-
ly. Zajímavostí jsou dudáci v chodských obcích na Domažlicku.

Stavění májky je v obou zemích nejrozšířenějším májovým zvykem. První zprávy o stavění májky jsou 
již ze středověku. Bývá zdobena girlandami, věncem s pestrými stuhami a malým stromečkem. Na němec-
kém území je opatřována vyřezávanými barevnými cechovními znaky. Pod májkou na návsi se první májo-
vou neděli tančilo a zpívalo. O svatodušních svátcích na německém území bylo zvykem „Zpívání vodních 
ptáků“. Jakmile se setmí, chodí skupinky mladíků zpívat své žertovné a posměšné rýmovačky. U domů 
bývají politi vodou, přesto nesmějí utéci. Na závěr svého zpívání dostanou peníze a vajíčka. Letní slunovrat 
bývá slaven zapálením velkého ohně na kopci zdaleka viditelném. Řada zvyků byla spojena se senosečí 
a sklizní obilí, vrcholící dožínkami – slavností po ukončení žní.

Z církevních svátků se ještě slavilo zejména o letnicích, svátku Božího těla a svátku Jana Křtitele. Vý-
znamnými událostmi byla rozmanitá církevní procesí, spojená především s úctou k Panně Marii. Důleži-
tými dny v životě venkovských obyvatel byly poutě a posvícení. Slavné poutě jsou spojeny s loretánskou 
kaplí Panny Marie v Boru u Tachova, se Svatovavřineckou poutí Chodů v Domažlicích a poutí v Neu-
kirchenu, ale i jinde.  

Rodina, domácnost, jejich zvyklosti a obyčeje mají své zvláštnosti v jednotlivých oblastech. Tak na-
příklad německá svatba na rozdíl od české se vyznačovala hojnou účastí svatebčanů, a to i u méně 
zámožných vrstev. Při zvaní družba uvedl každému křídou na dveře, kolik bude platit, protože každý si 
musel oběd na svatební hostině zaplatit. Při německé hostině nesměla chybět prosná kaše přinášejí-
cí štěstí a svatební zdobený koláč. Ostatní zvyky byly na české i německé straně podobné.Výpomoc 
ve formě dárků svatebčanům nebyla obvyklá. Na křtinách se na Šumavě podával sankas (Chrisma 
Käse). Tento sýr byl spolu s bílým chlebem slavnostním jídlem při hostině v hospodě, která se pořáda-
la jak u Němců, tak i u Čechů. Rovněž pohřby byly u německého obyvatelstva podobné pohřbům čes-
kým. Pouze u Němců byl zakotven starobylý obyčej ukládání nebožtíka na úmrtní prkna (totenbretty) 
a jeho pohřbívání v příznivějších podnebných podmínkách. Skoro u všech Němců v jihozápadních 
Čechách bylo zvykem pozvat nejbližší příbuzné na zapití zármutku na hostině, kde nesmělo chybět 
pivo a smuteční polévka.

Z rozdílů v oděvu českých a německých sedláků jmenujme jako typicky český krejzlík u košile, kabát bez 
límce a šosů zapínaný na háčky a klobouk se stuhou nebo portou pletenou ze slámy. Košile s přeloženým 
límcem, hnědý kabát podle městského střihu, červená vesta a třírohý klobouk patřily zase k německému 
sedlákovi. Na Domažlicku (Chodsku) se udržel lidový kroj, jeden z barevně nejpestřejších v Čechách, tradiční 
řemesla, lidová hudba a tanec. 

V česko-bavorském příhraničí se v regionálních muzeích obou zemí (Domažlice, Tachov, Kašperské Hory, 
Furth im Wald, Waldmünchen, Cham a další) můžeme seznámit s lidovým nábytkem – se stolem, s lavicí, 

Ženy v chodských krojích / Frauen in den chodis-
chenTrachten
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ländlichen Broterwerb und die gemeinsame christliche Frömmigkeit äußerten 
sich in einer ähnlichen Volkskultur.
Erst im 19. Jh. kam es zu einem differenziert national geprägten Begriff von 
volkstümlicher Tradition.
Die Weihnachtszeit wurde im deutschen und tschechischen Sprachraum in 
ähnlicher Weise gefeiert. Der Tag der unschuldigen Kinder (28. 12.), der als 
unselig galt, wurde in manchen deutschen Regionen von den Holzfällern als 
ihr Tag gefeiert. Bei den Deutschen, vor allem im Böhmerwald, war die Wan-
dervorführung des Verkündigungsspiels Brauch. Mancherorts ging in der Ad-
ventszeit in den deutsch besiedelten Gebieten das Bild des hl. Josef und der 
Jungfrau Maria auf der Suche nach einem Nachtlager von Haus zu Haus. Vor 
allem in den Gebieten deutscher Bevölkerung war der letzte Tag des Jahres 
eine heidnische Nacht. 
Zu Neujahr ging man auf dem Dorf von Haustür zu Haustür mit alten Sprüchen 
und Liedern und erhielt zum Dank Geld, Eier oder Gebäck. Auch am Tag des 
hl. Stephan (26. 12.) und zum Dreikönigstag (06. 01.) ging man zum Singen 
von Haustür zu Haustür. Zur Ballsaison wurden Tanzabende der Feuerwehr-
leute, Jäger, Holzfäller veranstaltet, in den deutschen Orten auch für Veteranen. 
Die Fastnacht war ein ausgelassenes Fest, mit Maskenumzügen, es wurde ge-
schmaust und reichlich Bier getrunken. Nach den Wochen der Fastenzeit kam 
Ostern, hier zeigt sich vor allem die christliche Frömmigkeit. In den deutschen Gebieten wurden Oster-
spiele aufgeführt. Die Tradition des Eiereintreibens („hodování“) mit der Osterrute („pomlázka“), wie sie 
in den tschechischen Regionen bekannt ist, gab es in den deutschen Orten nicht, doch in vielen Dörfern 
wurden Spiele mit Eiern veranstaltet. Berühmt ist der Pfingstritt in Bad Kötzting. Die Zeremonien werden 
dabei von der örtlichen Blaskapelle musikalisch begleitet. Eine Besonderheit sind die Dudelsackspieler 
in den Gemeinden der Choden bei Domažlice / Taus.
Das Errichten des Maibaums ist in beiden Ländern die meistverbreitete Mai-Tradition. Die ersten Erwäh-
nungen des Maibaumsetzens gehen auf das Mittelalter zurück. Der Baum wird geschmückt mit Girlanden, 
einem Kranz mit bunten Bändern und einem kleinen Bäumchen an der Spitze. Auf deutschem Gebiet zie-
ren ihn aus Holz gesägte bunte Zunftwappen. Auf dem Dorf wurde unter dem Maibaum am ersten Mai-
sonntag getanzt und gesungen. Zu Pfingsten gab es auf deutschem Gebiet den Brauch des „Wasservo-
gelsingens“. Bei Einbruch der Dämmerung ziehen Burschen in kleinen Gruppen umher und singen ihre 
Scherzreime. Vor den Häusern werden sie mit Wasser begossen, dürfen aber nicht weglaufen. Am Ende 
ihres Gesanges erhalten sie Geld und Eier. Die Sommersonnenwende wird mit einem großen Feuer auf 
einem weithin sichtbaren Hügel begangen. Es gab eine Reihe von Traditionen in Zusammenhang mit dem 
Heumachen und der Getreideernte, die mit dem Erntedankfest ihren Höhepunkt hatten – dem Fest nach 
Abschluss der Ernte.
Von den kirchlichen Feiertagen wurden vor noch allem 
Fronleichnam und der Johannistag begangen. Die vielfäl-
tigen Kirchenprozessionen, vor allem Ausdruck der Mari-
enverehrung, waren besondere Ereignisse. Wichtige Tage 
im Leben eines Landbewohners waren Wallfahrten und die 
Kirchweih. Berühmte Wallfahrten sind etwa verbunden mit 
der Loretto-Kapelle der Jungfrau Maria in Bor bei Tachov 
/ Tachau, mit der Laurentius-Wallfahrt der Choden in 
Domažlice / Taus und der Wallfahrt in Neunkirchen.
Haushalt, Familie, deren Traditionen und Bräuche haben je 
nach Region ihre Eigenarten. So unterschied sich zum Bei-
spiel die deutsche Hochzeit von der tschechischen durch 
eine große Hochzeitsgesellschaft, und zwar auch bei weni-
ger wohlhabenden Schichten. Bei der Einladung vermerk- Úmrtní prkna u Bodenmaisu / Leichenbretter bei Bodenmais

Májka na návsi v regionu Cham 
/ Ein Mai-Baum auf dem Dorf-
platz in der Region Cham
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s malovanými truhlicemi, skříněmi, kolébkou, zdobenou keramikou a nádobím, dřevěnými soškami lido-
vých řezbářů, dřevěnými hračkami. Lidovému výtvarnému umění muzejních expozic se můžeme obdivovat 
v podmalbách na skle, v malovaných lahvičkách, ve výšivkách, krajkách a v dalších předmětech. 

Specifikou západočeského pohraničí bylo, že po odsunu sudetských Němců v letech 1945–1946 no-
voosídlenci přicházeli nejen z českého vnitrozemí a ze Slovenska, ale přicházeli i volyňští Češi z Ukrajiny, 
další z Rumunska, Bulharska, také slovenští reemigranti z Maďarska, Romové ze Slovenska a další. Určité 
skupiny těchto novoosídlenců si zachovaly svá specifika, což se odráželo v obyčejích – např. konání vel-
kých svateb, spojených s přinášením darů, slavení církevního roku podle pravoslavného kalendáře, ru-
munský zvyk obchůzková hra s betlémem o vánočních svátcích, rozjařené masopustní veselí apod.

Otázky a úkoly: 
1. S čím jsou spojeny zvyky venkova? 
2. Znáš dosud udržované zvyky v rodné vsi?
3. Znáš některé vlastivědné muzeum v česko-bavorském pohraničí? 
4. K jaké závažné změně v osídlení došlo v českém pohraničí po roce 1945? 

2.2.4 Spisovatelé česko-bavorského pomezí Autor: Viktor Viktora
Velkou část hranic Plzeňského kraje s Bavorskem vytvářejí dvě rázovité oblasti – Šumava, která sem 

zasahuje z jižních Čech, a Chodsko. Podobu řídce osídlené Šumavy modelovala především příroda - vy-
soké sněhové závěje, poryvy bouří, záplavy deště, mlhy hravě přemáhající sluneční svit a modrou oblohu. 
Charakter i osudy Chodska utvářela historie – husitské války, staleté zápasy o zachování nezávislého po-
stavení strážců hranic, vzrůstající sebevědomí novodobého národa, lesk i bída jeho podnikatelských snah, 
vzestupy i pády 20. století.

Zázemí Šumavy i Chodska a jejich páteř tvořila tři důležitá královská města – Klatovy, Sušice, Domaž-
lice. Odtud vycházely první kulturní podněty i podněty k literární tvorbě obou regionů. Tuto příhraniční 
oblast charakterizoval ještě jeden charakteristický rys – kontakty českého a německého etnika. Bavor-
ské příhraničí bylo čistě německé. V příhraničí českém se usadily oba národní celky. Na Chodsku byly 
české a německé navzájem odděleny, vytvářely dvojí kompaktní celek. Na Šumavě k podobnému vyhra-
nění nedošlo. Tam naopak byli čeští a němečtí usedlíci promíšeni a do konce 19. století žili bez větších 
národnostních třenic.

Chodsko poprvé výrazněji poznamenaly husitské války. Porážku páté křížové výpravy v roce 1431 – do-
šlo k ní v bitvě u Domažlic – zaznamenal i první literární projev týkající se Chodska. Husitské vítězství inspi-
rovalo pražského měšťana Vavřince z Březové (asi 1370 – po 1437) k vytvoření Písně přeslavné Koruny 
české. S patosem líčil vítězný boj, ale také s nemenší naléhavostí vyjádřil touhu po míru. Vítězství i pozděj-
ší výpravy husitských oddílů do Bavorska podnítily vznik svérázné hry Zápas s drakem (Drachenstich), 
která je každoročně uváděna na náměstí ve Furthu im Wald (Brodu nad Lesy). První zpráva sice konání 
hry potvrzuje k roku 1676, ale další nepřímá svědectví posunují její vznik k době po husitských válkách. 
Boj s drakem o záchranu princezny postupně ztrácel vyjádření obav z českých vpádů a nabíral tvářnost 
pohádkového zápasu dobra se zlem.

V uvedených městech vznikaly od středověku městské školy. Během 16. století nabyly charakteru střed-
ních škol. Desítky jejich učitelů i studentů literárně tvořily podobně jako řada duchovních působících 
v těchto městech. Tomuto rozmachu básnické tvorby koncem 16. a v prvním dvacetiletí 17. století došlo 
v celých Čechách. Šlo většinou o tvorbu v latině. Tato tvorba bývá nazývána příležitostná – řadily se sem 
blahopřejné i kondolenční básně, básnické popisy krajiny, měst, duchovní básně převážně vycházející 
z tematiky evangelií, básně popisující přírodní katastrofy, neštěstí, válečné události. Působilo tu nebo od-
tud pocházelo i několik osobností, dosahujících proslulosti právnické (v Klatovech se narodil Pavel Kristi-
án z Koldína, znalec městských práv), historiografické (v Domažlicích žil Prokop Lupáč z Hlaváčova, autor 
cenného Kalendáře historického).

Tento vývoj byl přerušen stavovským povstáním a ostrou rekatolizací. Chodsko a Pošumaví zažily její 
vyhrocenou podobu. Ustala příležitostná básnická tvorba a literatura začala vystupovat ve službách pro-
tireformace. V Klatovech byla založena jezuitská kolej. Nebyla jen součástí rekatolizačního zápasu, repre-
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te der Brautführer oder Brautlader jedem Gast mit Kreide an 
die Tür, wieviel er zu zahlen habe, denn jeder musste für sei-
nen Anteil am Festmahl selbst aufkommen. Auf der deutschen 
Hochzeit durfte der Hirsebrei nicht fehlen, der Glück bringen 
sollte, und auch nicht der mit einem Baum verzierte Hochzeits-
kuchen. Die übrigen Traditionen waren auf deutscher wie auf 
tschechischer Seite gleich. Eine Unterstützung in Form von 
Geschenken an das Hochzeitspaar war nicht üblich. Zur Tau-
fe reichte man im Böhmerwald einen besonderen Käse („san-
kas“). Dieser Käse wurde mit Weißbrot beim sowohl bei Deutschen, als auch bei Tschechen veranstalteten 
Festschmaus in der Gaststätte zu sich genommen. Ebenso glichen sich die Beerdigungen bei Deutschen 
und Tschechen. Ausschließlich bei den Deutschen verankert war der Brauch des Aufbahrens der Leiche 
auf ein Totenbrett und deren Beisetzung bei günstigeren klimatischen Bedingungen. Nahezu bei allen 
Deutschen im südwestlichen Böhmen war es Sitte, die nächsten Verwandten auf einen Trauertrunk beim 
Leichenschmaus einzuladen – wo weder Bier noch die Trauersuppe fehlen durften. 
Von den Unterschieden in der Kleidung zwischen deutschen und tschechischen Bauern sei der tsche-
chische „krejzlík“ am Hemd, eine Halskrause, genannt, oder der Mantel ohne Kragen und Schöße, mit 
Häkchen zu schließen, sowie ein Hut mit Band oder einer aus Stroh geflochtenen Borte. Ein Hemd mit 
ausgestelltem Kragen, ein brauner Mantel nach städtischem Schnitt, eine rote Weste und der Dreieckshut 
gehörten wiederum zum deutschen Bauern. Im Chodenland / Chodsko hat sich die Volkstracht erhalten, 
eine der farbenprächtigsten in ganz Böhmen, aber auch traditionelles Handwerk, Volksmusik und -tanz.
Im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet sind Bauernmöbel in den Regionalmuseen beider Länder zu sehen 
(in Domažlice / Taus, Tachov / Tachau, Kašperské Hory / Bergreichenstein, Furth im Wald, Waldmünchen, 
Cham u. a.) – Tisch, Bank, bemalte Truhen, Schränke, Wiege, verzierte Keramik und Geschirr, Holzfiguren 
von Kunstschnitzern, Holzspielzeug. Als Volkskunst sind in den Museumsausstellungen etwa Glasmale-
reien, bemalte Fläschchen, Stickereien, Klöppeleien und andere Gegenstände zu bewundern. 
Eine Spezifik des westböhmischen Grenzgebiets war nach der Vertreibung der Sudetendeutschen 1945–
1946 die Neuansiedelung nicht nur durch Tschechen aus dem Landesinneren und Slovaken, sondern 
auch durch repatriierte Wolhynientschechen aus der Ukraine, weitere aus Rumänien, Bulgarien, ebenso 
slowakische Reemigranten aus Ungarn, Roma aus der Slowakei und andere. Gewisse Gruppen dieser 
Neusiedler behielten ihre Eigenheiten bei, was sich bei den Traditionen bemerkbar machte – etwa die Ver-
anstaltung großer Hochzeitsfeiern, einschließlich dem Mitbringen von Geschenken, das Begehen des 
Kirchenjahres nach orthodoxem Kalender, die rumänische Tradition des Wanderkrippenspiels zu den 
Weihnachtsfeiertagen, ausgelassenes Faschingstreiben usw.

Fragen und Aufgaben:
1. Womit sind die ländlichen Traditionen verbunden?
2. Kennst du bis heute erhaltene Bräuche in deinem Heimatort?
3. Kennst du ein Heimatmuseum im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet?
4. Zu welcher folgenschweren Veränderung kam es im böhmischen Grenzgebiet nach 1945?

2.2.4 Schriftsteller des bayerisch-böhmischen Grenzgebiets
Zwei charakteristische Regionen bestimmen einen Großteil des Grenzraumes zwischen dem Landkreis Pil-
sen und Bayern: Der sich von Südböhmen bis hierhin erstreckende Böhmerwald und das Chodenland. 
Das Wesen des spärlich besiedelten Böhmerwaldes prägt vor allem die Natur – hohe Schneeverwehun-
gen, Blitzeinschläge, sintflutartiger Regen, Nebel, der jedes Sonnenlicht schluckt. Den Charakter und das 
Schicksal des Chodenlandes bestimmt die Geschichte – Hussitenkriege, Jahrhunderte währendes Rin-
gen um Unabhängigkeit der Grenzwächter, wachsendes Selbstbewusstsein eines neuzeitlichen Volkes, 
Glanz und Elend unternehmerischer Anstrengungen, Höhepunkte und Niederlagen des 20. Jahrhunderts.
Drei wichtige königliche Städte bestimmen das Gebiet des Böhmerwaldes und des Chodenlandes sowie de-
ren Rückgrat: Klatovy / Klattau, Sušice / Schüttenhofen und Domažlice / Taus. Hieraus gehen die ersten kul-

Chodské koláče / Chodische Kolatschen
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zentovala i velmi dobrou úroveň jezuitského školství 
a vědeckého zájmu. Jedna z nejznámějších osob-
ností českého baroka, Bohuslav Ludvík Alois Bal-
bín z Orličné (1621–1688), zde trávila léta 1671 až 
1674. Byl sem přesunut představeným řádu před 
hněvem nejvyššího pražského purkrabí Bernarda 
Ignáce z Martinic. Ten chtěl Balbína postihnout za 
názor, že český trůn byl vždy volitelný, nikoli dědičný. 
V Klatovech také Balbín koncipoval své nejslavnější 

dílo – Rozpravu krátkou, ale pravdivou. V něm se vyznal ze vztahu k českému národu, jeho historii i osudu. 
Z Horšovského Týna pocházelo několik osobností, vášnivých zastánců katolicismu. Na bavorské straně hra-
nic se literatura tak výrazně ke slovu nedostávala.

Do literatury vstoupily Chodsko a Šumava teprve v 19. století. Chodsko bylo udoláno neúspěšnými 
snahami vrátit se do přímé panovníkovy podřízenosti. Od roku 1695, kdy byl popraven mluvčí těchto snah, 
Jan Sladký-Kozina, bylo Chodsko zdeptáno a památka jeho mučedníka upadala do zapomenutí. V 19. sto-
letí zaujalo chodské nářečí – bulačina podle typického tvaru příčestí minulého slovesa být, nikoli byl, ale 
bul. Několika charakteristických znaků bulačiny si již všiml filolog Josef Dobrovský (1753–1829). Mládí 
trávil v Horšovském Týně. Sem také zajížděl za matkou a po její smrti za kaplanem Václavem Krčmou. 
Zaujetí pro Chodsko se pak rozšiřovalo na národopisné odlišnosti, kroj, zvyky, na krajinu a přírodu, po-
sléze i na dějiny. Jeden z prvních, kdo upozornil na chodský folklor, byl Karel Jaromír Erben (1811–
1870). Za několikerých pobytů (1842, 1844, 1866, 1868) shromáždil dostatek materiálu, jejž publikoval. 
Zaujaly ho i kroj, jemuž věnoval zásadní studii, svatební zvyklosti a zvyklosti vůbec, jazyk.

Po Erbenovi na Chodsko upozorňovala Božena Němcová (pravděpodobně 1820–1864). V Domažli-
cích a Všerubech u Kdyně žila v letech 1845–1848. Její manžel tu byl respicientem finanční stráže. Obrazy 
z okolí domažlického (1846) postihovaly i složité podmínky života na Chodsku, postřehy zachycovaly infor-
mativně, věrohodně a bez idealizace vše, co se autorka dozvídala o minulosti, i jak se jí jevila současnost. 
Zde také začala s literární tvorbou. První povídky a pohádky vznikaly zde. 

Podobně se zabýval zvyklostmi německého obyvatelstva na Všerubsku Josef Rank (1816–1896), rodák 
ze zdejších Chalup. Jako novinář působil ve Vídni. Vídeňský časopis Rakouský ranní list (Österreichischer 
Morgenblatt) uveřejňoval od roku 1840 jeho postřehy z rodného kraje. Rank je souhrnně vydal pod názvem 
Ze Šumavy (1847). Zajímal se o nejširší náměty – tanec, písně, legendy, vyprávění, zvyky zamilovaných, 
svatební obřady, poutě, oslavy svátků, dožínky, posvícení, hospodaření, hospodářskou činnost – setí, skli-
zeň, výmlat, o pastýřské zvyky. Vzbudil nadšenou reakci německých národopisců, mezi nimi například Ja-
koba Grimma.

Ve druhé polovině 19. století přistoupil zájem o chodskou historii. Především se týkal tragického vyvrcho-
lení chodské pře. Kozinův osud dojímal i burcoval. Řada povídek, jež se touto tematikou zabývaly, podávala 
zkreslený obraz. Autoři neznali historické prameny. Například vzniklo i drama Chodové (1887) žurnalisty 
Josefa Otakara Veselého (1853–1879). Ovšem teprve Alois Jirásek (1853–1930) s částečnou znalostí 
historie tento zápas zasadil do přesnějšího historického rámce v románu Psohlavci (1885). Román vzbudil 
obrovské nadšení, protože aktualizoval soudobé naděje i prohry politických bojů osmdesátých let.

Jeden z podnětů získal Jirásek z díla Georga Leopolda Weisla (původně Joachim Löbl Weisel, 1804–
1873), všerubského lékaře. Svobodomyslný, racionálně uvažující Weisel se vzhledem ke svému původu 
zajímal o židovský národopis, vydal obsáhlý soubor židovských pověstí a zvyklostí. Ve Všerubech se stý-
kal s B. Němcovou, také zde ho zaujala národopisná problematika. Tu shrnul v publikaci Ze Všerubské 
zemské brány (1864). Při archivním studiu narazil na zapomínané kozinovské drama. V archívu hrabat 
Stadionů se s ním podrobněji seznámil. Stadionové se stali majiteli chodského panství po smrti úhlavního 
nepřítele Chodů, Wolfa Maximiliana z Lamingen. Svou studii uveřejnil časopisecky v roce 1848. A. Jirásek 
ji celou neznal, podobně jako nemohl znát nepřístupné materiály z vídeňského dvorského archívu. Proto 
se v Psohlavcích objevila řada údajů odchylných od historie. 

Chodská tematika se také dostala do básnické tvorby. Poprvé s ní vystoupila Eliška Krásnohorská 
(původně Alžběta Pechová, 1847–1926), která Chodsko a Šumavu poznala za své cesty v roce 1872.  

Lidová slavnost / Das Voklsfest
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Kroje německy mluvícího obyvatelstva Horšovskotýnska / Die 
Trachten der deutschsprachigen Bevölkerung  in der Gegend um 
Horšovský Týn (Bischofteinitz)

turellen Anregungen und die Stoffe für das literarische 
Schaffen beider Regionen hervor. Außerdem ist dieses 
Gebiet geprägt durch einen weiteren Charakterzug: 
die Berührungen deutscher und böhmischer Eigenhei-
ten. Während das bayrische Grenzgebiet rein deutsch 
besiedelt war, ließen sich auf böhmischer Seite beide 
Volksgruppen nieder. Im Chodenland / Chodsko leb-
ten Deutsche und Tschechen getrennt voneinander 
und bildeten so zwei kompakte Einheiten. Im Böhmer-
wald gab es eine solche Aufteilung nicht. Dort waren 
deutsche und tschechische Siedler gemischt und leb-
ten bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ohne nennens-
werte nationale Spannungen miteinander.
Das Chodenland wurde erstmals deutlich durch die 
Hussitenkriege geprägt. Das Scheitern des fünften 
Kreuzzuges 1431 mit der Schlacht bei Domažlice / Taus hatte auch eine erste literarische Äußerung über 
das Chodenland zur Folge. Der Sieg der Hussiten inspirierte den Prager Bürger Vavřin z Březové (wohl 
1370–1437) dazu, das Lied der ruhmreichen böhmischen Krone / Píseň přeslavné Koruny české zu 
verfassen. Mit Pathos schildert er den siegreichen Kampf, doch nicht weniger eindringlich wird die Sehn-
sucht nach Frieden ausgedrückt. Der Sieg und die späteren Züge der hussitischen Abteilungen nach 
Bayern trugen zur Entstehung des besonderen Theaterstücks Drachenstich / Zápas s drakem bei, das 
jedes Jahr auf dem Marktplatz in Furth im Wald aufgeführt wird. Die erste bestätigte Erwähnung einer 
Aufführung dieses Stückes geht auf das Jahr 1676 zurück, andere indirekte Zeugnisse verlagern seine 
Entstehung jedoch in die Zeit nach den Hussitenkriegen. Das Ringen mit dem Drachen zur Rettung der 
Prinzessin verlor allmählich den Charakter der Furcht vor böhmischen Überfällen und erlangte die Gestalt 
eines märchenhaften Kampfes des Guten gegen das Böse.
In den genannten Städten entstanden seit dem Mittelalter städtische Schulen, die sich im 16. Jahrhundert 
zu Oberschulen entwickelten. Viele ihrer Lehrer und Schüler sowie eine Reihe Geistlicher jener Städte waren li-
terarisch tätig. Zu dieser Blüte dichterischen Schaffens Ende des 16. Jahrhunderts bis etwa in die 1620-er Jahre 
kam es in ganz Böhmen. Meist waren es Werke in lateinischer Sprache, Gelegenheitsdichtungen wie Gratu-
lations- und Kondolenzverse, lyrische Beschreibungen von Landschaften und Städten, geistliche Gedichte 
vor allem zu den Evangelien oder mit Beschreibungen von Naturkatastrophen, Unglücken oder Kriegsge-
schehnissen. Hier wirkten bzw. von hier stammten Persönlichkeiten, die juristische (aus Klattau stammt der 
Stadtrechtler Pavel Kristián z Koldína) oder historiographische (in Taus lebte Prokop Lupáč z Hlaváčova, 
Autor des wertvollen Historischen Kalenders / Kalendář historický) Bedeutung erlangten.
Diese Entwicklung wurde durch den Ständeaufstand und die strenge Rekatholisierung unterbrochen. 
Im Chodenland und den Ausläufern des Böhmerwaldes war die Situation sehr angespannt. Die Gelegen-
heitsdichtung ging zurück, die Literatur trat in den Dienst der Gegenreformation. In Klattau wurde ein Je-
suitenkolleg gegründet. Es war nicht nur Teil der Rekatholisierungsmaßnahmen, sondern repräsentierte 
auch ein hohes Niveau jesuitischen Schulwesens und wissenschaftlichen Interesses. Eine der bekanntes-
ten Persönlichkeiten des tschechischen Barock, Bohuslav Ludvík Alois Balbín z Orličné (1621–1688), 
verbrachte hier einige Jahre von 1671 bis 1674. Er wurde vom Ordensvorsteher hierher versetzt, um dem 
Zorn des höchsten Prager Burggrafen Bernard Ignác z Martinic zu entgehen. Dieser wollte Balbín strafen 
wegen seiner Meinung, dass der böhmische Thron schon immer durch Wahl und nicht durch Erbfolge 
erlangt worden sei. In Klattau verfasste Balbín auch sein berühmtestes Werk: seine Kurze, aber wahre Ab-
handlung / Rozprava krátká, ale pravdivá. Darin äußerte er sich zu den Beziehungen von böhmischem 
Volk, seiner Geschichte und Schicksal. Einige vehemente Vertreter des Katholizismus stammten aus Bi-
schofteinitz / Horšovský Týn. Auf bayerischer Seite kam die Literatur nicht so ausdrucksvoll zu Wort.
Erst im 19. Jh. traten das Chodenland und der Böhmerwald literarisch wirklich in Erscheinung. Das Cho-
denland war erschöpft durch die erfolglosen Anstrengungen, wieder unter die direkte Befehlsgewalt der 
Herrscher zu gelangen. Seit der Hinrichtung des führenden Sprechers dieser Bestrebungen, Jan Kozina, 
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Výsledkem byla sbírka Ze Šumavy (1873). V básni Chodská a několika dalších energickým tónem vyjádřila 
představu hrdého kraje, výspy vzdorující cizímu světu. Také Jaroslav Vrchlický (vlastním jménem Emil Frí-
da, 1853–1912) se Chodsku poklonil v Selských baladách (1885), a to básní Balada o smrti Jana Koziny.

Jeden německý spisovatel – Maximilian Schmidt (1832–1919), rodák z Eschlkamu, se inspiroval chod-
skou tematikou. Básník, prozaik a dramatik se zaměřoval na širší čtenářský okruh. Z jeho příběhů zazáří lid-
ské pochopení, šťastné okamžiky, zamlží je také smutek. Osud přináší tragédie, lidí se setkávají s dob-
rem i závistí či nevraživostí. Pašeráctví dává příležitost k obživě, podloudnictví k představě luxusu, 
ale především zůstává snaha nepodlehnout obtížím života. Schmidt se většinou zaměřil na Šumavu i na 
záblesky její historie. Jsou to například básnická sbírka Lesní básně, romány Na Zlaté stezce, Svobodní 
sedláci kuničtí, Skláři. Chodska se týká román citlivě nahlížející do dívčí duše - Hančička, chodské děvče. 

Od konce 19. století začalo Chodsko na sebe pohlížet očima těch, kdo je objevovali a obdivovali. Nezlomně 
uvěřilo kozinovské tradici, jak ji ztvárnil A. Jirásek. Snažilo se také o vlastní poznání a začalo se reprezentovat 
svou tvorbou. Národopisný zájem tří osobností – Jana Františka Hrušky, Jindřicha Šimona Baara a Jindřicha 
Jindřicha – ten se zaměřil na lidovou píseň – znamenal výrazný kvalitativní posun. Rozhodující osobností tu 
byl rodák z Pece pod Čerchovem, gymnaziální profesor v Plzni Jan František Hruška (1865–1937). Věnoval 
se studiu chodského nářečí, jeho slovní zásobě. Vrcholem se stal Dialektologický slovník chodský (1907). 
Dále se zajímal o lidovou píseň, obydlí, zvyky, kroje, zaujalo ho i vypravěčství. Vytvořil i chodskou bajku, útvar, 
který vycházel z lidového vyprávění. Tak vydal několik sbírek – Chodské bájky (1901), Nové chodské bájky 
(1905), Třetí kniha chodských bájek (1914), Bájky o včelách (1922). Uveřejnil řadu pověstí. Didakticky, ale 
upřímně vyznívá románová trilogie Náši pod Čerchovem (1921–1929), v níž obsáhle zachytil zbožnou, neú-
stupnou, opatrnou, sebestřednou, ale nevěrolomnou chodskou povahu.  

Spolu s J. F. Hruškou vystoupil jako beletrista Josef Thomayer (1853–1927), věhlasný profesor interního 
lékařství pocházející z Trhanova. Stal se spolutvůrcem žánru přírodní prózy, pro niž čerpal náměty z chod-
ské krajiny. Tak vznikly soubory Příroda a lidé (1880), Žloutne listí (1905). 

Beletristické návraty Jindřicha Šimona Baara (1869–1925), kněze, klenečského rodáka, spojovaly 
pozoruhodným způsobem národopisný zájmem o Chodsko, tragiku mezilidských vztahů a osudů i po-

moc, soucit a nepřepjatost náboženské víry. Drobnější-
mi prózami – Pro kravičku (1905), Skřivánek a jiné prózy 
(1912), Hanče (1917) – připravoval svou mohutnou syn-
tézu, bohužel nedokončenou. Tetralogie Naše máma 
se měla stát literárním pomníkem rodnému kraji i ma-
mince. Chodsko okolo roku 1850 s barvitými zvyklostmi 
průběhu roku, doléháním politického dění v Čechách 
i s národnostními a sociálními střety v Klenčí modelova-
ly ojedinělý celek v období končícího kritického realis-
mu. Předčasná smrt uzavřela dílo a zůstala Chodská tri-
logie – Paní komisarka (1923), Osmačtyřicátníci (1924) 
a Lůsy (1925). A stala se Baarovým odkazem i závětí. 
Jediné Baarově básnické sbírce Rodnému kraji (1903, 
psal ji pod jménem Jan Psohlavý) vévodí patetická bá-
seň Bulačina. Tu zhudebnil J. Jindřich. Píseň se stala 
neoficiální hymnou Chodska.

Částí svého díla se Chodska dotkl Karel Matěj Ča-
pek-Chod (původně Matěj Čapek, 1860–1929), půvo-
dem Domažličan. Také on se zařadil do končící linie kri-
tického realismu a překročil ji k naturalismu. Domažlice 

jsou rodištěm Viléma Rozkoče. Tak se také jmenuje Čapkův román z roku 1923. Sochař Rozkoč se sem 
vracel vysílen uměleckými i osobními zápasy. K. M. Čapek se pokusil i o satirický román, v němž si vyrov-
nával účty s rodištěm a městem svého dětství. Je to román Řešany (1927).

Zásadní osobností Chodska první poloviny 20. století byl prozaik Jan Vrba (1889–1961). Narodil se v Klen-
čí. Částí svého díla navázal na přírodní prózy J. Thomayera. Jako lesník dobře znal i viděl přírodu. Nenapodo-

Pomník Na Výhledech Jindřicha Šimona Baara / Jindřich Šimon 
Baar - Denkmal am Výhledy



107

im Jahr 1695 war das Chodenland geschlagen, die Erinnerung an seinen Märtyrer war in Vergessenheit 
geraten. Im 19. Jh. wurde der chodische Dialekt, die Bulačina (nach der typischen Partizipform des Ver-
bes být / sein: bul anstatt byl) Gegenstand der Aufmerksamkeit. Einige charakteristische Merkmale waren 
dem Sprachforscher Josef Dobrovský (1753–1829) bereits aufgefallen. Seine Jugend verbrachte er in 
Bischofsteinitz, wo er später auch seine Mutter und nach deren Tod den Kaplan Václav Krčma besuchte. 
Das Interesse für das Chodenland ging dann auf ethnografische Unterschiede, Trachten, Gepflogenhei-
ten über, auf Landschaft und Natur, schließlich auf seine Geschichte. Einer der ersten, der auf die chodi-
sche Folklore aufmerksam machte, war Karel Jaromír Erben (1811–1870). Er sammelte während seiner 
Aufenthalte hier (1842, 1844, 1866, 1868) reichlich Material und veröffentlichte es. Auch die Tracht, die er 
detailliert studierte, Hochzeitsbräuche sowie allgemein die Traditionen und die Sprache interessierten ihn.
Nach Erben machte Božena Němcová (wahrsch. 1820–1864) auf das Chodenland aufmerksam. Sie leb-
te von 1845 bis 1848 in Domažlice / Taus und Všeruby u Kdyně / Neumark bei Neugedein, wo ihr Mann 
Respizient der Finanzwache war. In ihre Bilder der Tauser Umgebung / Obrazy z okolí domažlického 
(1846) flossen auch die schwierigen Lebensumstände im Chodenland ein, informativ und wahrheitsgetreu 
berichtete sie über ihre Beobachtungen von Vergangenheit und Gegenwart. Hier begann sie auch mit ih-
rem literarischen Schaffen, es entstanden ihre ersten Erzählungen und Märchen.
An ähnlicher Weise befasste sich Josef Rank (1816–1896) mit den Gepflogenheiten der deutschen Be-
völkerung in der Neumarker Gegend. In Friedrichsthal bei Neumark / Chalupy u Všerub geboren, war er 
als Journalist in Wien tätig. Das Wiener Morgenblatt veröffentlichte seit 1840 seine Beobachtungen aus 
der Heimat. Rank gab diese auch gesammelt unter dem Titel Ze Šumavy / Aus dem Böhmerwald (1847) 
heraus. Sein Interessensgebiet war sehr umfangreich: Tänze, Lieder, Legenden, Schilderungen, Bräuche, 
Wallfahrten, das Begehen von Feierlichkeiten, Erntedank, Kirchweih, Wirtschaft, hauswirtschaftliche Tä-
tigkeiten – das Säen, Ernten, Dreschen… Damit begeisterte er viele deutsche Völkerkundler, unter ihnen 
auch Jacob Grimm.
In der zweiten Hälfte des 19. Jh. kam das Interesse an der Geschichte hinzu, das sich vor allem um den tra-
gischen Höhepunkt des chodischen Zwists drehte. Das Schicksal Kozinas beeindruckte und mobilisierte die 
Bevölkerung. In einer Reihe von Erzählungen, die sich mit dieser Thematik befassten, wurde diese Geschich-
te ausgeschmückt. Den Autoren waren die historischen Quellen nicht bekannt. So entstand beispielsweise 
auch das Drama Chodové / Die Choden des Journalisten Otakar Veselý (1853–1879). Doch erst Alois Jirá-
sek (1853–1930) rückte diesen Kampf mit seiner partiellen Geschichtskenntnis in seinem Roman Psohlav-
ci / Die Hundsköpfe (1885) in ein historisch genaueres Licht. Der Roman wurde begeistert aufgenommen, 
denn er aktualisierte die damaligen Hoffnungen und Niederlagen der politischen Kämpfe der 1880er Jahre.
Anregung erhielt Jirásek zum einen durch das Werk Georg Leopold Weisls (eigtl. Joachim Löbl Weisl, 
1804–1873), eines Neumarker Apothekers. Der liberal gesinnte, rational denkende Weisl interessierte sich 
angesichts seiner jüdischen Herkunft für die jüdische Ethnographie, er gab eine umfangreiche Sammlung 
jüdischer Sagen und Bräuche heraus. In Neumark traf er Božena Němcová, hier interessierte er sich auch 
für die ethnographische Problematik, die er in seiner Publikation Ze Všerubské zemské brány / Aus der 
Neumarker Senke (1864) zusammenfasste. Bei seinen Archivrecherchen entdeckte er das vergessene 
Kozin-Drama und lernte ebenfalls den Grafen von Stadion kennen. Nach dem Tod von Wolf Maximilian La-
minger, dem Erzfeind der Choden, waren die Grafen von Stadion Besitzer der chodischen Herrschaftssitze 
geworden. Seine Studien veröffentlichte Weisl 1848 in einer Zeitschrift. Jirásek kannte diese nicht ganz, 
ebensowenig konnte er das unzugängliche Material im Wiener Hofarchiv kennen, weshalb in den Hunds-
köpfen eine Reihe von der Geschichte abweichenden Angaben vorkommen. 
Auch in die Dichtung fanden chodische Themen Eingang. Als Erste trat damit Eliška Krásnohorská 
(eigtl. Alžběta Pechová, 1847–1926) in Erscheinung, sie lernte den Böhmerwald und das Chodenland bei 
ihrer Reise dorthin 1872 kennen, woraus der Sammelband Ze Šumavy / Aus dem Böhmerwald (1873) her-
vorging. Unter anderem drückt sie im Gedicht Chodská / Chodisch in energischer Weise ihre Vorstellung 
eines stolzen Landstriches aus mit der fremden Welt trotzenden Werten.
Jaroslav Vrchlický (eigtl. Emil Frída, 1853–1912) wandte sich ebenfalls dem Chodenland in seinen Land-
arbeiterballaden (Selské balady, 1885) zu, etwa in seinem Gedicht Ballada o smrti Jana Koziny / Ballade 
vom Tod des Jan Kozina.
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bitelně dovedl vystihnout psychologii zvířat (Chromá liška a jiné příhody, 1925, Srnčí milování, 1929, tetralogie 
Myslivcův rok, 1942–1946). Druhou část jeho díla tvoří venkovské romány situované na Chodsko, kde už je 
zachycen rozpad venkovské pospolitosti i rodiny (Boží mlýny, 1919, Soumrak Hadlasuc rodu, 1929). Ctižá-
dostí trilogie Chodské rebelie (1923–1926) byla touha i sebevědomí doplnit Jiráskovy Psohlavce o fakta, kte-
rá Jirásek neznal. Také J. Vrba si vyřizoval účty s Domažlicemi v satirickém románu Zubřany (1922).

V dalším vývoji 20. století literární zájem o Chodsko poklesl. Příznačný je jeden jev – z Chodska nevzešel 
básník. Osvračínský rodák Josef Abraham (1890–1933), který na Chodsku a v Domažlicích učil, k básnic-
kému pohledu nakročil svou sbírkou Chodské sonety (1931). Opět zasáhla smrt. Básník Antonín Klášter-
ský (1864–1938), jenž na Chodsku trávil prázdniny, napsal jedinou sbírku věnovanou kraji Psohlavců, a to 
v bulačině. Byly to Chodský písně (1926).

Na Šumavě na rozdíl od Chodska zabraňovala neprostupnost lesních komplexů vzniku hustějšího 
osídlení. Lesy tu byly tak rozsáhlé a neprostupné, že spolehlivě chránily zemské hranice. Také národ-
nostní rozhraničení obyvatel nemělo pevně stanovené hranice. České a německé osídlení se prolínalo. 
Nebyla tu příležitost k národnostním rozmíškám. Člověk tu doslova zápasil o přežití. Odloučenost od 
větších sídel byla znásobována mohutnými závaly sněhu, jež kraj na řadu týdnů izolovaly. Pašeráctví 
a pytláctví se tu stávalo jednou z možností obživy. Ani vesnice v Pošumaví nehýřily bohatstvím. Lepší 
časy nastaly, když vichřice pokácely tisíce stromů. Dřevařům nastávala dřina, ale také výdělky. Peníze se 
pak snadno propíjely. Furiantství a chvástání vyvolávaly střety i krev, ale úkladnou vraždu, přepad nebo 
loupení nikdo neznal. Smrt tu ztrácela svou hrůznost. Zemřel-li někdo v zimě, mohl být pohřben teprve, 
když sešel sníh. Strach z mrtvého tu byl neznámý. Do popředí se dostávaly problémy lidské existence, 
nikoliv problémy národnostní.

Šumava se v literárním ztvárnění opírala o dvě základní osobnosti – Adalberta Stiftera a Karla Klos-
termanna. A. Stifter (1805–1868) pocházel z jižní části Šumavy. Narodil se 
v Horní Plané, působil v Linci, kde jako inspektor dozíral nad hornorakouským 
školstvím a organizoval je. Šumavu vnímal jako spisovatel i jako malíř. Jeho 
malířské vidění má v sobě současně leccos z neurčitého mýtu, legendy, ale 
také z romantické hrůzy i náznaků realistické drsnosti. V literární tvorbě pro-
bleskuje didaktičnost, poučování, moralizátorství. Příroda tu vytváří působivý 
rámec lidských osudů. Konkrétní šumavská scenérie ustupuje, tušíme ji v su-
gestivních popisech přírody (román Pozdní léto, 1857, povídky Horský křišťál, 
1845, Vápenec, 1848). Široký historický román Vítkovec (1865–1867) měl za-
hajovat románový cyklus o vzestupu šlechtického rodu Vítkoviců. 

Profesor klatovského gymnázia Alois Vojtěch Šmilovský (původně Alois 
Schmillauer, 1837–1883) patří mezi mistry povídky druhé poloviny 19. stole-

tí. Pokusil se o román, který trochu ješitně považoval za jedinečné dílo věnované Šumavě. Jeho Parna-
sie (1880) však zůstává dílem s běžnou milostnou zápletkou zasazenou do scenérie Ostrého, jednoho 
z charakteristických vrcholů Šumavy. 

Karel Klostermann (původně Karl Faustin Klostermann, 1848–1923) je zatím nepřekonaným tvůrcem 
literární Šumavy. Znal ji ze svého mládí. Prázdniny trávil u početných příbuz-
ných, jejichž dvorce byly po Šumavě rozesety. Šumavu viděl a objevil v těch 
obrysech, jež byly představeny v odstavci uvádějícím šumavskou problemati-
ku. Navíc jedinečně zachytil souběžnost a protikladnost osudů člověka a pří-
rody. Také příroda prožívá své tragédie, také ona je mrzačena řáděním živlů. 
Také ona podléhá a opět se zdvíhá s nezničitelnou touhou žít. Klostermann se 
navíc stal jakýmsi apoštolem lidství. Především viděl člověka, věřil mu. Hledal 
vše, aby mu vyjádřil svou touhu porozumět bez ohledu na to, zda jde o Čecha 
či Němce. S tímto odkazem a poselstvím přichází jeho vrcholná šumavská tri-
logie V ráji šumavském (1893), Ze světa lesních samot (1894), Kam spějí děti 
(1901). Román Skláři (1897) zachytil období, kdy Šumava proslula rozsáhlou 
sklářskou výrobou. V mnoha sbírkách povídek, například V srdci šumavských 
hvozdů (1896), objevoval další detaily osudů člověka i přírody.

Adalbert Stifter

Karel Klostermann
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Auch ein deutscher Schriftsteller, der in Eschlkam geborene Maximilian Schmidt (1832–1919), ließ sich 
durch die Chodenthematik inspirieren. Der Dichter, Dramatiker und Prosaautor sprach einen breiteren Le-
serkreis an. In seinen Texten leuchten Verständnis für das Menschliche auf, glückliche Augenblicke, die 
aber auch durch Trauer getrübt werden. Das Schicksal bringt Tragisches mit sich, die Menschen be-
gegnen sich im Guten und in Neid oder Missgunst. Der Schmuggelhandel ist ein Broterwerb, die 
Schmuggelware birgt die Vorstellung von Luxus, doch vor allem bleiben die Anstrengungen, dem Gewicht 
des Lebens nicht zu unterliegen. Schmidt befasste sich vor allem mit dem Böhmerwald und mit den Refle-
xionen seiner Geschichte, wie etwa im Gedichtband Waldgedichte, die Romane Am goldenen Steig, Die 
künischen Freibauern, Glasmacherleut‘. In seinem einfühlsam in die Seele eines heranwachsenden Mäd-
chens blickenden Roman Hančička, das Chodenmädchen geht es um das Chodenland. 
Seit dem Ende des 19. Jh. sieht sich das Chodenland mit den Augen derer, die es entdeckt hatten und 
bewunderten. Man glaubte ungebeugt an die Kozin-Tradition, wie sie Jirásek geschildert hatte. Aber man 
bemühte sich auch um Selbsterkenntnis, repräsentierte sich nun auch durch eigenes Schaffen. Das eth-
nographische Interesse dreier Persönlichkeiten – Jan František Hruška, Jindřich Šimon Baar und des sich 
mit dem Volkslied befassenden Jindřich Jindřich – bedeutete eine erhebliche Qualitätssteigerung. Eine 
entscheidende Persönlichkeit war der aus Hochofen / Pec pod Čerchovem stammende und in Pilsen als 
Gymnasiallehrer tätige Jan František Hruška (1865–1937). Er beschäftigte sich intensiv mit dem chodi-
schen Dialekt und dessen Wortschatz, beides ging in sein Dialektologisches Wörterbuch des Chodischen 
/ Dialektologický slovník chodský (1907) ein. Er interessierte sich auch für Volkslied, Wohnkultur, Gepflo-
genheiten, Trachten sowie die Erzählkultur. Er war der Schöpfer der chodischen Fabel, die aus der münd-
lichen Folklore hervorgeht, und Herausgeber einiger Sammelbände: Chodische Fabeln / Chodské bajky 
(1901), Neue chodische Fabeln / Nové chodské bajky (1905), Das dritte Buch der chodischen Fabeln / 
Třetí kniha chodských bajek (1914), Bienenfabeln / Bajky o včelách (1922). Er veröffentlichte auch Sagen. 
Seine Romatrilogie Die Unsren unter dem Schwarzkopf / Naši pod Čerchovem (1921–1929), in der er die 
fromme, beharrliche, bedächtige, selbstzentrierte aber unbeugsame chodische Mentalität in umfangrei-
cher Weise einfängt, ist in didaktischem aber aufrichtigem Ton gehalten.
Gemeinsam mit Hruška trat Josef Thomayer (1853–1927), der berühmte Professor der inneren Medizin 
aus Chodenschloß / Trhanov, als Belletrist in Erscheinung. Er wurde Mitschöpfer einer Naturprosa, für die 
er Motive in der chodischen Landschaft fand. So entstanden etwa die Sammelbände Natur und Menschen 
/ Příroda a lidé (1880) und Das Laub wird gelb / Žloutne listí (1905).
Ethnographisches Interesse am Chodenland, die Tragik zwischen-
menschlicher Beziehungen und Schicksale sowie Hilfe, Mitgefühl und 
die Aufrichtigkeit des Glaubens an Gott verbinden sich bei den belletristi-
schen Phasen des aus Klentsch am Schwarzkopf stammenden Priesters 
Jindřich Šimon Baar in bemerkenswerter Weise. In seiner Kurzprosa 
Für die kleine Kuh / Pro kravičku (1905), Die Lerche und andere Prosa / 
Skřivanek a jiné prózy (1912) und Hanče (1917) bereitet er seine monu-
mentale Synthese vor, die leider unvollendet blieb. Die Tetralogie Unsere 
Mutter / Naše máma sollte ein literarisches Denkmal der heimatlichen 
Landschaft und der Mutter werden. Das Chodenland um das Jahr 1850 
mit seinen farbenfrohen Bräuchen im Jahresverlauf, seinem Eingreifen 
in das politische Geschehen in Böhmen und die nationalen und sozia-
len Konflikte in Klentsch stellen ein einzigartiges Ganzes zur Zeit des en-
denden kritischen Realismus dar. Der vorzeitige Tod Baars schloss das 
Werk ab, es blieb bei einer chodischen Trilogie: Frau Kommissar / Paní 
komisarka (1923), Die Achtundvierziger / Osmačtyřicátníci (1924) und 
Lůsy (1925). Sie wurde sein Vermächtnis und sein Testament. Die einzi-
ge Gedichtsammlung Baars, Dem Heimatland / Rodnému kraji (1903), 
die er unter dem Pseudonym Jan Psohlavý schrieb, wird von dem pathe-
tischen Gedicht Bulačina dominiert. Von Jindřich vertont, wurde es zur 
inoffiziellen Hymne des Chodenlandes.

Pomník Adalberta Stiftera v blízkos-
ti Plešného jezera / Adalbert Stifters 
Denkmal über dem  Plöckensteinsee
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?

Poezii Šumava příliš nelákala. Poprvé se objevuje v cyklu básní před-
časně zemřevšího Rudolfa Mayera (1837–1865), pocházejícího z Nové 
Hospody u Skránčic. Cyklus nazvaný Ze Šumavy (okolo 1854) je však 
více zamyšlením, výrazem rozbouřeného nitra než pohledem na scené-
rii. Jednotlivé básně se najdou i u Jana Nerudy a Jaroslava Vrchlické-
ho. Neplanou ovšem takovým patetickým vzruchem jako zmíněná sbír-
ka E. Krásnohorské Ze Šumavy.

V následujícím období literární zájem o Šumavu zeslábl. Daly by se ro-
zeznat dvě tematické linie – linie stopující lidské osudy a linie ideologic-
ké vázanosti. Jako příklad první by bylo možno uvést Pavla Hubeného 
(1963), současného ředitele Národního parku Šumava, se sbírkou poví-
dek Skleněné srdce (1992), příkladem druhé linie by byl Král Šumavy 
(1960) Rudolfa Kalčíka (1923–1980). S tímto románem poutavě rozví-
jejícím téma zápasu s nepřáteli republiky v literární rovině zapolemizoval 
Martin Sichinger (1967) v románu Smrt krále Šumavy (2012).

Více se Šumava uplatnila v německy psané tvorbě nebo v tvorbě šu-
mavského německého nářečí. Německy psaná literatura se opírala o tři autory, jejichž dílo se v německém 
písemnictví řadí do celonárodních souvislostí. Herec a dramatik Christian Heinrich Spieβ (1755–1799) strá-
vil poslední léta svého života jako společník hraběte Künigla v Bezděkově u Klatov. Především v románové 
tvorbě je považován za jednoho ze zakladatelů německého románu hrůzy. Šumavské lesy tvoří působivou 
kulisu pro hrůzostrašné příběhy, v nichž vystupují sebevrazi (tetralogie Životopisy sebevrahů, 1765–1769), ší-
lenci (tetralogie Životopisy šílenců, 1795) nadpřirozené bytosti (Skalní duchové, 1797). Sám ke konci života 
podlehl duševní chorobě.

K podobné tematice vycházející z tragicky syrových německých šumavských pověstí sahal učitel pochá-
zející z Dolního Dvořiště Hans Watzlik (1879–1948). Končil jako ředitel v Nýrsku. Mistrně zvládal vypravěč-
skou dynamiku i strukturovanost v pověstech (Z okolí Ostrého, 1913, Boží obr, 1927) i románech. Romány 
byly poznamenány silným nacionalismem (Ó Čechy! 1917, Poustevník, 1922, Nezlomný národ, 1925). Jeho 
kolega a soused v Nýrsku Josef Blau (1872–1960) patřil ke znalcům šumavských reálií. Všímal si dějin ně-
meckého osídlení, dějin svobodných sedláků, sklářství, pověstí. Za okupace jako konzervátor památkové 
péče chránil české kulturní památky, mimo jiné zabránil likvidaci Baarova muzea v Klenčí.

Početná byla beletristická literatura psaná německy nebo v nářeční němčině. Publikoval tak dost 
velký počet autorů, jejichž ohlas nepřekročil region. Byli to například Anton Schott (1866–1945), Ze-
pherin Zettl (1876–1935), Sepp Skalitzky (1901–1992), Leo Hans Mally (1901–1987). Výraznější byl 
dramatik Hans Multerer (1892–1945), narozený v Pláních u Nýrska a žijící v Nýrsku, který napsal ně-
kolik cenných prací týkajících se německé literatury v Čechách, německého šumavského dialektu 
i řadu původních dramat.

Otázky a úkoly:
1. Která oblast podhůří Českého lesa je nejvíce literárně zpracována?
2. Četl jsi některé literární dílo s tematikou česko-bavorského pohraničí?
3. O které dvě osobnosti se opírá literární ztvárnění Šumavy?

2.2.5 Současnost česko-bavorského pohraničí Autor: Tomáš Jílek
Česko-bavorské pohraničí má díky pestrosti a jedinečnosti přírodního prostředí významné před-

poklady pro další růst. Především bohatství lesů má zde nejen hospodářský, ale i rekreační význam. 
Souvislé plochy původních lesních porostů ztratily hospodářským využíváním svoji původní vegetaci. 
V poslední době dochází k návratu dřívějších porostů. V České republice po únoru 1948 veškeré lesy 
přešly do vlastnictví státu. I když zákon z roku 1992 o předávání lesů oprávněným soukromým vlastní-
kům předal část lesů soukromníkům, lesy spravované státem zaujímají přibližně 80 % porostní plochy 
na Českolesku. Je významný rozdíl mezi  západočeským a bavorským pohraničím, ve kterém jsou lesy 
v majetku soukromníků a obcí a městeček. Určitou výhodou převládajícího státního vlastnictví jsou 

Dobová fotografie / Zeitnahe Aufnahme 
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Mit einem Teil seines Werkes geht der in Domažlice / Taus ge-
borene Karel Matěj Čapek-Chod (eigtl. Matěj Čapek, 1860–
1929) auf das Chodenland ein. Auch er überschreitet in seinem 
Werk die Schwelle vom kritischen Realismus hin zum Natura-
lismus. Ebenfalls aus Taus stammt Vilém Rozkoč, nach dem 
Čapek 1923 einen Roman benannt hat: Von künstlerischen und 
persönlichen Kämpfen verausgabt, kehrt der Bildhauer Rozkoč 
in seine Heimatstadt zurück. Auch ein satirischer Roman geht 
aus dem Schaffen Čapeks hervor: Mit Řešany (1927) rechnet 
dieser mit seiner Heimat und der Stadt seiner Kindheit ab.
Eine bedeutende Persönlichkeit des Chodenlandes in der ers-
ten Hälfte des 20. Jh. war der Prosaautor Jan Vrba (1889–1961) aus Klentsch. Ein Teil seines Werks 
knüpft an die Naturprosa Thomayers an. Als Förster kannte und beobachtete Vrba die Natur genau. Er 
verstand es unnachahmlich, die Psychologie der Tiere auszudrücken (Der hinkende Fuchs und andere 
Geschichten / Chromá liška a jiné příhody, 1925, Rehliebe / Srnčí milování, 1929, die Tetralogie Das Jahr 
des Jägers / Myslivcův rok, 1942–46). Den zweiten Teil seines Werkes bilden Dorfromane, deren Hand-
lung im Chodenland spielt, wo bereits Zerfallserscheinungen von Dorfgemeinschaft und Familie aufgegrif-
fen werden (Gottes Mühlen / Boží mlýny, 1919, Dämmerung des Geschlechts der Hadlasucer / Soumrak 
Hadlasuc rodu, 1929). Die Trilogie Chodenrebellion / Chodské rebelie, 1923–26) war Vrbas ehrgeiziger 
Wunsch und Selbstbewusstsein, Jiráseks Hundsköpfe um Fakten zu ergänzen, von denen dieser nicht 
gewusst hatte. Auch Vrba rechnet in einem satirischen Roman (Zubřany, 1922) mit Domažlice / Taus ab.
Im weiteren Verlauf des 20. Jh. ließ das literarische Interesse am Chodenland nach. Auffällig ist, dass aus 
dem Chodenland kein Lyriker hervor ging. Der aus Wostratschin / Ostračín stammende Josef Abraham 
(1890–1933), der im Chodengebiet und in Taus unterrichtete, näherte sich mit seinem Gedichtband Cho-
dische Sonette / Chodské sonety (1931) einer lyrischen Sichtweise an, einmal mehr jedoch verhinderte 
der Tod weitere Werke. Der Dichter Antonín Klášterský (1864-1938), der seine Ferien im Chodenland ver-
brachte, verfasste den einzigen dem Land der Hundsköpfe gewidmeten Gedichtband in Bulačtina: Cho-
denlieder / Chodské píšně (1926).
Anders als im Chodenland verhinderte im Böhmerwald der undurchlässige Forst eine dichtere Besiedelung. 
Die ausgedehnten und undurchdringlichen Wälder schützten die Landesgrenzen zuverlässig. Ebenso hatte 
die Aufteilung der Einwohnerschaft in zwei Gruppen keine definierten Grenzen. Deutsche und tschechische 
Siedlungen waren durchmischt, es gab keinen Anlass zu nationalen Abspaltungen. Hier ging es sprichwört-
lich ums Überleben. Die Abgeschiedenheit von größeren Siedlungsgebieten wurde von hereinbrechenden 
Schneemassen, die den Landstrich für mehrere Wochen isolierten, noch gesteigert. Schmuggelhandel und 
Wilderei boten eine Lebensgrundlage. Auch die Dörfer der Böhmerwald-Umgebung waren arm. Bessere Zei-
ten kamen mit der Ausdünnung des Waldes durch tausende im Sturm entwurzelter Bäume. Das bedeutete 
für die Holzfäller schwere Arbeit, aber auch gute Verdienste, das Geld wurde doch oft schnell vertrunken. 
Hochstapelei und Aufschneiderei verursachten Konflikte, Meuchelmord jedoch gab es nicht. Der Tod ver-
lor seinen Schrecken. Starb jemand im Winter, konnte er erst nach der Schneeschmelze begraben werden. 
Angst vor dem Tod kannte man nicht, im Vordergrund standen Probleme existenzieller, nicht nationaler Art.
Der Böhmerwald in seiner literarischen Gestalt stützt sich auf zwei wesentliche Persönlichkeiten: Adalbert 
Stifter und Karel Klostermann. Stifter (1805–1868) stammt aus dem südlichen Böhmerwald. Er wurde in 
Oberplan / Horní Planá geboren, wirkte in Linz, wo er als Inspektor der oberösterreichischen Volksschu-
len zuständig und organisierend tätig war. Den Böhmerwald nahm er sowohl als Schriftsteller, als auch als 
Maler war. Sein künstlerisches Auge zeigt gleichermaßen unbestimmt Mythologisches, Legendenhaftes, 
ebenso aber romantisch Schauerhaftes und Anflüge von Realistisch-Derbem. In seinem literarischen Schaf-
fen zeigt sich seine Neigung zu didaktisieren, belehren und moralisiseren. Die Natur bildet hier einen stim-
mungsvollen Rahmen für die menschlichen Schicksale. Die konkrete Böhmerwald-Szenerie rückt in den 
Hintergrund, sie ist aus den suggestiven Naturbeschreibungen zu spüren (z. B. im Roman Spätsommer, 
1857, den Novellen Bergkristall, 1845, Kalkstein, 1848). Der umfangreiche Roman Witiko (1865–1867) soll-
te der Auftakt für einen Romanzyklus über den Aufstieg des Adelsgeschlechts der Witigonen sein.

Hans Watzlik spolu s klasikem šumavské nářeční litera-
tury Zephyrinem Zettlem / Hans Watzlik mit dem klas-
siker der Mundartliteratur Zephyrin Zettl
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lepší možnosti pro uplatňování státní lesnické politiky, respektující nejen těžbu dřeva, ale i ochranu 
lesa jako důležitou součást ochrany přírody. 

Horské oblasti česko-bavorského příhraničí nejsou krajinou příznivou pro zemědělství. Po druhé světo-
vé válce na českém území došlo k úplnému zániku původních forem zemědělství. Část pohraničí při 
státní hranici byla vysídlena a pohraniční oblasti, kde se choval skot a pěstoval oves a brambory, zpustly. 
Zbytek soukromého zemědělského hospodaření byl velkovýrobou státních statků zlikvidován. V příhraničí 
docházelo k zalesňování zemědělské půdy a v horském terénu k nevhodným melioracím - odvodňování.  
S přijetím zákona v roce 1991 došlo ke změnám ve vlastnictví. Zemědělská půda v současnosti tvoří jen asi 
šestinu celkové rozlohy oblasti. Podíl orné půdy se výrazně snížil zatravněním půdy.

Ve vyšších polohách převládají pastviny, směrem do vnitrozemí louky. Hlavními zemědělskými plodinami jsou 
brambory a žito. Z živočišné výroby má největší význam chov mléčných plemen skotu. Mnoho bavorských sel-
ských dvorců slouží agroturistice (možnost vykonávat zemědělské práce, jízda na koni, selská kuchyně). 

Z hlediska hospodářského můžeme okresy česko-bavorského pohraničí charakterizovat jako průmyslo-
vě zemědělský region. Kromě tradičních odvětví, ke kterým patří dřevařství, sklářství, výroba porcelánu, 
textilní výroba a potravinářství se v regionu po druhé světové válce začalo rozvíjet strojírenství. V bavor-
ském pohraničí se odbočky velkých automobilek zaměřily na výrobu autosoučástek, rozvinula se biotech-
nologie a informační technika, výroba umělých vláken, počítačových komponentů, solárních zařízení, bio-
plynu. V Tachově vyrostly lisovny plastických hmot a potravinářské závody (konzervárny rybích produktů).  

Rozhodující pozitivní vliv v podnikání, vzdělávání, kultuře, sportu v příhraničních regionech měl vstup 
Česka do Evropské unie (2004) a do Schengenského prostoru (2007). Programy přeshraniční spolu-
práce podporují hospodářskou, kulturní a komunální spolupráci. Skončila hranice jako bariéra pro volný 
pohyb obyvatelstva. Pěší turista již nemusí překračovat hranice přes hraniční přechod.    

Vybudování dálnice D 5 z Plzně do Rozvadova, protínající oblast Českého lesa, umožnilo napojení české 
dálniční sítě na německou, konkrétně na dálnici A93. Popisovaná šumavská oblast je dobře přístupná po 
silnicích l. třídy, nejlépe E53, pokračující do Německa. Jedna z prvních mezistátních železničních spojení 
v někdejší habsburské monarchii se váže k oblasti Českého lesa - Furth im Wald - Domažlice Plzeň hl. n. a za-
jistila okolo poloviny 19. století mezistátní spojení. První tratí do šumavského masivu se stala trať z Klatov do 
Železné Rudy ze sedmdesátých let 19. století s horským úsekem, vrcholícím ve špičáckém tunelu.

Významnou základnou rozvoje česko-bavorského příhraničí tvoří cestovní ruch, rekreace a turistika. 
Region vykazuje řadu kulturně historických památek a přírodních atraktivit na chráněných přírodních úze-
mích.Nejatraktivnější přírodní oblastí je Arberland se svými 2,7 miliony ubytovanými turisty ročně, s moder-
ním zimním sportovním střediskem na Velkém Javoru. Na české straně nejznámější lyžařské středisko je 
Železná Ruda s okolím. Oblíbenou mezi cyklisty je stezka „Bockl – Radweg“, jež vede 52 km po bývalé že-
lezniční trati z Neustadtu do Eslarnu. V česko – bavorském příhraničí je dokonalá síť značených cest, tras 
pro horské cyklisty a lyžařských udržovaných stop. 

Hraniční přechod Železná Ruda / Der Grenzübergang Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein
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Der Klattauer Gymnasiallehrer Alois Vojtěch Šmilovský (eigtl. Alois Schmillauer, 1837–1883) gehört zu den 
Meistern der Erzählung im 19. Jh. Sein Romanversuch Parnasie (1880), den er selbst etwas eitel als ein dem 
Böhmerwald gewidmetes Werk ohnegleichen bezeichnete, bleibt allerdings ein Werk mit gewöhnlicher Liebes-
verwicklung, versetzt in die Szenerie des Osser / Ostrý, eines der charakteristischen Gipfel des Böhmerwaldes.
Karel Klostermann (eigtl. Karl Faustin Klostermann, 1848–1923) ist bislang der unübertroffene Schöpfer des 
literarischen Böhmerwaldes, den er aus seiner Jugend kannte. Seine Ferien verbrachte er bei seinen zahlrei-
chen Verwandten, deren Gehöfte in verschiedenen Ecken des Böhmerwald lagen. Er sah und entdeckte jene 
Merkmale, wie sie auch im Abschnitt zur Problematik des Böhmerwaldes dargestellt worden sind. Außerdem 
fing er in einzigartiger Weise Parallelität und Gegensätzlichkeit der Schicksale von Mensch und Natur ein. Auch 
die Natur erlebt Tragödien, auch sie wird im Wüten der Naturelemente verunstaltet. Auch sie unterliegt und er-
hebt sich wieder mit unzerstörbarem Lebenswillen. In gewisser Weise wurde Klostermann zum Apostel des 
Menschlichen, der vor allem den Menschen sah und an ihn glaubte. Er suchte nach allen Mitteln, um ihm sein 
Verständnis erklären zu können ohne Rücksicht darauf, ob es sich um Deutsche oder Tschechen handelte. 
Mit diesem Anspruch und dieser Botschaft entstand sein Meisterstück, die Böhmerwald-Trilogie Im Böhmer-
waldparadies / V ráji šumavském (1893), Aus der Welt der Waldeinsamkeiten / Ze světa lesních samot (1894), 
Wohin die Kinder streben / Kam spěji děti (1901). Der Roman Die Glasmacher / Skláři (1897) beschreibt die 
Hochzeit der Glasherstellung im Böhmerwald. In zahlreichen Erzählbänden, etwa Im Herzen des Böhmerwald-
forstes / V srdci šumavských hvozdů (1896) entdeckt er weitere Details im Schicksal von Mensch und Natur. 
Lyrik zog der Böhmerwald weniger an. Ein erster Gedichtzyklus wurde von dem verfrüht verstorbenen Ru-
dolf Mayer (1837–1865) verfasst, der aus Nová Hospoda bei Skránčice stammte. Der Zyklus mit dem Titel 
Aus dem Böhmerwald / Ze Šumavy (um 1854) ist allerdings mehr Reflexion, Ausdruck des aufgewühlten 
Inneren als Blick auf die Landschaft. Einzelne Gedichte sind auch bei Jan Neruda und Jaroslav Vrchlický 
zu finden. Sie sind in weniger pathetischem Geist geschrieben als der bereits genannte gleichnamige 
Sammelband von Eliška Krásnohorská Ze Šumavy.
In der Folgezeit ließ das literarische Interesse am Böhmerwald nach. Es können zwei thematische Linien un-
terschieden werden: Die Linie auf den Spuren menschlicher Schicksale und die Linie ideologischer Ver-
bundenheit. Als Beispiel für erstere ließe sich Pavel Hubený (1963) anführen, der gleichzeitig Direktor des 
Nationalparks Böhmerwald ist, hier sei sein Erzählband Gläsernes Herz / Skleněné srdce (1992) genannt. Ein 
Beispiel für die zweite Linie ist der Roman Der Böhmerwald-König / Král Šumavy (1960) von Rudolf Kalčík. 
Mit diesem Roman polemisiert Martin Sichinger (1967) auf literarischer Ebene in seinem Roman Der Tod des 
Böhmerwald-Königs / Smrt krále Šumavy (2012), indem auf spannende Weise der Kampf mit den Republik-
feinden thematisiert wird.
Mehr Beachtung fand der Böhmerwald im deutschen oder böhmischdeutschen literarischen Schaffen. In der 
deutschsprachigen Literatur traten vor allem drei Autoren in Erscheinung, deren Werk überregionale Bedeutung 
erlangt hat. Der Schauspieler und Dramatiker Christian Heinrich Spieß (1755–1799) verbrachte seine letzten 
Lebensjahre als Gesellschafter des Fürsten Künigl in Besdiekau bei Klattau / Bezděkov u Klatov. Vor allem in Hin-
blick auf seine Prosa wird er als einer der Begründer des Schauerromans betrachtet. Die Natur des Böhmerwaldes 
stellt eine wirkungsvolle Kulisse für die Schauergeschichten dar, in denen Selbstmörder (Tetralogie Lebensläufe 
von Selbstmördern, 1765–1769), Verrückte (Tetralogie Lebensläufe von Verrückten, 1795), übernatürliche Wesen 
(Felsgeister, 1797) auftreten. Er selbst verbrachte das Ende seines Lebens im Zustand geistiger Verwirrung.
Einer ähnlichen Thematik, ausgehend von den tragisch-grausamen deutschen Böhmerwaldsagen, bediente 
sich Hans Watzlik (1879–1948), ein Lehrer aus Unterhaid / Dolní Dvořiště, der gegen Ende seines Lebens als 
Schulleiter in Neuern / Nýrsko tätig war. In seinen Sagen (Im Ring des Ossers, 1913, Der Gottesriese, 1927) und 
Romanen beherrscht er meisterhaft Erzähldynamik und Struktur. Die Romane sind geprägt von einem starken 
Nationalismus (O Böhmen!, 1917, Der Eremit, 1922, Unbeugsames Volk, 1925). Sein Kollege und Nachbar in 
Neuern Josef Blau (1872–1960) kannte den Böhmerwald unter landeskundlichen Aspekten sehr gut. Er be-
schäftigte sich mit der Geschichte der deutschen Besiedelung, der Geschichte der freien Bauern, der Glasma-
cherei, der Sagen. Während der Okkupation setzte er sich als Konservator der Denkmalpflege für tschechische 
Kulturdenkmäler ein, u. a. bewahrte er das Baar-Museum in Klentschvor vor der Schließung.
Die belletristische Literatur in deutscher Sprache oder im deutschböhmischen Dialekt war sehr umfangreich. 
Viele Autoren veröffentlichten Werke, doch deren Rezeption ging nicht über die Region hinaus; zu ihnen zäh-
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Lyžařský areál Železná Ruda / Das Skizentrum Železná Ruda (Markt Eisenstein)

Hogen Bogen
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?

len Anton Schott (1866–1945), Zepherin Zettl (1876–1935), Sepp Skalitzky (1901–1992), Leo Hans Mally 
(1901–1987). Bedeutender war hingegen der Dramatiker Hans Multerer (1892–1945), der in Plöß bei Neuern 
/ Pláně u Nýrska geboren wurde und dort auch lebte. Er verfasste einige wertvolle Arbeiten zur deutschen 
Literatur in Böhmen, zum deutschböhmischen Dialekt sowie eine Reihe von Dramen.

Fragen und Aufgaben: 
1. Welche Region im Vorgebirge des Oberpfälzer Waldes ist literarisch am meisten bearbeitet worden?
2. Hast du schon einen literarischen Text gelesen, der das bayrisch-böhmische Grenzgebiet thema-

tisiert?
3. Auf welche beiden Persönlichkeiten stützt sich die literarische Gestaltung des Böhmerwaldes zur 

Zeit des sozialistischen Regimes?

2.2.5 Gegenwart des bayerisch-tschechischen Grenzgebiets
Das bayerisch-tschechische Grenzgebiet bietet dank seiner Vielfalt und der einzigartigen Natur wichtige Vor-
aussetzungen für weiteres Wachstum. Vor allem der Waldreichtum hat neben seiner Bedeutung als Wirtschafts-
faktor auch einen Erholungsfaktor. Die zusammenhängenden Waldflächen haben zwar ihre ursprüngliche Ve-
getation durch die wechselvolle Nutzung eingebüßt, doch in der letzten Zeit kehrt der ursprüngliche Bewuchs 
zurück. Nach dem Februar 1948 gingen in der Tschechoslowakei sämtliche Wälder in den Staatsbesitz über. 
Auch wenn durch das Gesetz von 1992 zur Übergabe der Wälder an die rechtmäßigen Eigentümer ein Teil 
der Wälder in private Hand wechselte, werden etwa 80 % der Vegetationsfläche des Waldes staatlich verwaltet. 
Hierin liegt ein bedeutender Unterschied zwischen dem westböhmischen und dem bayerischen Grenzgebiet, 
wo die Wälder in privatem Besitz oder Eigentum der Gemeinden und Kleinstädte sind. Ein gewisser Vorteil bei 
überwiegendem Staatseigentum besteht in der einfacher durchzuführenden Waldpolitik, die nicht nur die Holz-
gewinnung, sondern auch den Schutz des Waldes als wichtigen Teil des Naturschutzes respektiert.
Das Bergland des bayerisch-böhmischen Grenzgebiets bietet keine günstigen Bedingungen für die Land-
wirtschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es auf tschechischem Gebiet zum endgültigen Niedergang 
der ursprünglichen Landwirtschaftsformen. Ein Teil des Grenzgebiets wurde entsiedelt, die Stellen, wo 
Vieh gehalten, Hafer und Kartoffeln angebaut wurden, verwaisten. Der Rest der privaten Landwirtschaft 
fiel der Großproduktion der staatlichen Betriebe zum Opfer. Der landwirtschaftliche Boden an der Grenze 
wurde wieder zu Wald. Mit der Verabschiedung des Gesetzes von 1992 kam es zu Änderungen im Besitz-
verhältnis. Landwirtschaftlich genutzter Boden bildet heute nur etwa ein Sechstel der Gesamtfläche des 
Gebiets. Der Anteil an Ackerboden ist durch die Vernachlässigung des Bodens sehr gesunken. In höheren 
Lagen überwiegen Weiden, weiter im Landesinneren Wiesen. Es werden hauptsächlich Kartoffeln und Ha-
fer angebaut, bei der Viehhaltung überwiegt die Milchwirtschaft. Der Agrotourismus nimmt zu.
Vom wirtschaftlichen Standpunkt besehen, kann man die bayerisch-böhmischen Landkreise als indust-
riell-landwirtschaftliche Region charakterisieren. Neben traditionellen Gewerbezweigen, zu denen die 
Holzverarbeitung, das Glashüttenwesen, die Porzellanherstellung und die Textilproduktion gehören, be-
gann nach dem Zweiten Weltkrieg die Verbreitung des Maschinenbaus, in Bayern im Besonderen die Pro-
duktion von Autoteilen, in Tachov / Tachau z. B. die Herstellung von Kunststoff, in Bayern Biotechnologie 
und Informationstechnik, die Produktion von Computerteilen, Solaranlagen.
Eine der ersten zwischenstaatliche Bahnverbindungen in der ehemaligen habsburgischen Monarchie knüpft 
sich an das Teritorium des Nördlichen Böhmerwaldes: Furth im Wald – Domažlice (Taus) – Plzeň (Pilsen) 
Hbh. und hat die Mitte des l9. Jh. die Verbindung zwischen Böhmen und Bayern gesichert. Zum ersten in den 
Böhmerwaldmassiv führenden Bahn wurde die Strecke von Klatovy (Klatttau) nach Eisenstein aus den 70er 
Jahren des l9. Jh. mit dem durch den Tunel Špičák (Spitzberg) abgeschlossenen Bergabschnitt.
Ein wichtiger Pfeiler der Entwicklung des bayerisch-tschechischen Grenzgebiets stellen Tourismus, Erho-
lung und Aktivurlaub dar. Die Region bietet zahlreiche Naturattraktionen in ihren Naturschutzgebie-
ten. Das beliebteste Gebiet ist das Arberland mit seinen jährlich 2,7 Mio. Mehrtagestouristen und mo-
dernem Wintersportzentrum auf dem Großen Arber. Auf tschechischer Seite ist Železná Ruda / Markt 
Eisenstein und Umgebung das bekannteste Skigebiet. Bei Radfahrern ist der „Bockl-Radweg“ beliebt, der 
mit seinen 52 Kilometern auf der ehemaligen Bahnstrecke von Neustadt nach Eslarn verläuft. 
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Kapitola 3
MetrOpOLe Krajů 

a předstaVení pOhranIčí
jednOtLIVých reGIOnů

3.1 Plzeň Autor: Tomáš Jílek

Přední místo mezi slovanskými hradišti zastává od 10. století knížecí hrad Plzeň, dnešní Starý Plzenec. 
Kolem roku 1295 bylo založeno ve vzdálenosti přibližně 10 km nové královské město králem Václavem 
II. z rodu Přemyslovců. Vzniklo na soutoku řek Radbuzy a Mže na křižovatce cest norimberské, řezenské 
a saské. Dodnes se dochoval pravidelný gotický půdorys původního středověkého města s rozsáhlým 
náměstím. 

Architektonickou dominantou města je gotický chrám sv. Bartoloměje, po založení biskupství v roce 
1993 katedrála, se zajímavou síťovou klenbou a s nejvyšší kostelní věží v České republice. Na hlavním ol-
táři je proslulá Plzeňská madona, vrcholné dílo českého gotického umění ve stylu tzv. „krásných madon“. 
Napravo od oltáře je Šternberská kaple se secesním oltářem. Monumentální budovou na náměstí je rene-
zanční třípatrová radnice, postavená podle plánu Itala Giovanniho de Statia. Náměstí a přilehlé ulice vrou-
bí měšťanské domy,které svými portály a fasádami svědčí o slohové úrovni a bohatství města. Plzeňské 
historické podzemí se složitým labyrintem chodeb, sklepů a studní je jedno z nejrozsáhlejších v Čechách. 
Mezi nejstarší stavby ve městě patří raně gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie s klášterem, dnes Mu-
zeem církevního umění. Velká synagoga, jedna z největších v Evropě, pochází z roku 1893 a je postavena 
v maursko-novorománském slohu.

Mezi nejvýznačnější události z více než 700 leté historie města lze zařadit počátky dějin knihtisku - česky 
tištěnou Kronikou trojánskou, vydanou kolem roku 1470. Na přelomu let 1599/1600 odtud spravoval řím-
ský císař Rudolf II. císařství a české království. Jihozápadní Čechy byly osvobozeny na jaře roku 1945 od 
nacistické okupace západními spojenci. V červnu roku 1953 došlo v Plzni k velké demonstraci proti měno-
vé reformě a komunistickému režimu. 

V 19. století byly v Plzni založeny dva podniky, které město proslavily po celém světě – strojírenský pod-
nik Škoda a pivovar Plzeňský Prazdroj. Město zůstalo dodnes střediskem dopravního strojírenství (kolejová 
vozidla, trolejbusy), výroby turbin a zařízemí energetiky. V průmyslové zóně Bory vznikla po roce 1990 řada 
firem, zabývajících se především elektrotechnikou a dalšími obory. 

Život ve městě významně ovlivnilo na začátku devadesátých let minulého století založení Západočeské 
univerzity a biskupství. Duchovní život obohatila Meditační zahrada s Památníkem obětem zla. Přírodní are-
ál plzeňské ZOO je místem života bez mříží pro více než tisíc zvířat.

Dnes je Plzeň se 170 tisíci obyvateli čtvrtým největším městem České republiky, sídlem Plzeňského kra-
je. Historické jádro města tvoří městskou památkovou rezervací. Družebním městem Plzně je Regensburg. 
Pro rok 2015 je Plzeň Evropským hlavním městem kultury.

Plzeň / Pilsen
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Kapitel 3
BezIrKsMetrOpOLen 

und VOrsteLLunG VOM GrenzLand 
der eInzeLnen reGIOnen

3.1 Plzeň / Pilsen Autor: Tomáš Jílek

Einen Hauptort zwischen slawischen Burgstätten stellt seit dem 11. Jahrhundert die fürstliche Burg Pilsen 
dar, das heutige Alt-Pilsen. Um das Jahr 1295 wurde in einer Entfernung von etwa 10 km von König Václav 
II. eine neue königliche Stadt gegründet. Sie entstand am Zusammenfluss der Flüsse Radbuza und Mže an 
der Kreuzung der Handelswege aus Nürnberg, Regensburg und Sachsen. Bis heute hat sich der gleichmä-
ßige gotische Grundriss der ursprünglich mittelalterlichen Stadt mit dem ausgedehnten Hauptplatz erhalten.
Die Befestigung der Stadt mit Mauern, Bollwerken und Bastionen sowie Eingangstoren begann mit der 
Entstehung der Stadt (bis heute gibt es Reste der Befestigungsanlagen in den umliegenden Gärten). Die 
architektonische Dominante der Stadt ist die gotische St.- Bartholomäus- Kirche, nach der Gründung des 
Bistums im Jahre 1993 zur Kathedrale aufgewertet, mit einem interessanten Netzgewölbe und dem höchs-
ten Kirchturm in der Tschechischen Republik. 
Auf dem Hauptaltar ist die berühmte Pilsener Madonna, ein Meisterwerk im Stil der sogenannten „schönen Ma-
donnen“ der tschechischen Gotik. Rechts vom Altar findet sich die Sternberger Kapelle mit einem Jugendstil-Altar.
Das monumentalstee Gebäude auf dem Hauptplatz ist das dreistöckige Renaissance-Rathaus, errichtet nach 
den Plänen des Italieners Giovanni de Statia. Den Platz und die angrenzenden Straßen umranden Bürger-
häuser, die mit ihren Portalen und Fassaden von dem stilvollen Niveau und dem Reichtum der Stadt zeugen. 
Der historische „Untergrund“ von Pilsen mit seinem verzweigten Labyrinth aus Gängen, Kellerräumen und 
Brunnen ist einer der ausgedehntesten in Böhmen. Zu den ältesten Bauten der Stadt gehört die frühgoti-
sche Kirche Maria Himmelfahrt mit dem Kloster, heute ein Museum für Kirchenkunst. 
Die große Synagoge, eine der größten Europas, stammt aus dem Jahre 1893 und wurde im maurisch-
romanischen Stil erbaut. 
In Pilsen beginnt die Geschichte des tschechischen Buchdrucks mit der auf Tschechisch gedruckten tro-
janischen Chronik, herausgegeben um das Jahr 1470. An der Wende der Jahre 1599/1600 verwaltete von 
hier aus der römische Kaiser Rudolf II. das Kaiserreich und das böhmische Königreich. 
Im Juni des Jahres 1953 kam es in Pilsen zu einer großen Demonstration gegen die Währungsreform und 
das kommunistische Regime.  
Im 19. Jahrhundert wurden in Pilsen zwei Unternehmen gegründet, die die Stadt auf der ganzen Welt be-
kanntmachten – der Maschinenbaubetrieb Škoda und die Brauerei Pilsener Urquell. Die Stadt blieb ein 
Zentrum für infrastrukturellen Maschinenbau (Schienenfahrzeuge, Trolejbusse), Turbinenerzeugnisse sowie 
energetische Anlagen. In der Industriezone von Bory entstanden Bereiche für Elektrotechnik und weitere 
Nebenzweige. 
Das Leben in der Stadt hatte zu Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts einen bedeutenden Ein-
fluss auf die Gründung der Westböhmischen Universität und des Bistums. Das geistige Leben bereicherte 
der Meditationsgarten mit dem Mahnmal für die Opfer des Bösen. Das Naturareal des Pilsener Zoos ist 
ein Lebensraum ohne Gitterstäbe für mehr als tausend Tiere. 
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3.2 Regensburg
Regensburg patří k nejstarším německým měs-

tům. Kolem roku 500 př. n. l. zde vyrostlo keltské 
sídliště. V roce 179 př. n. l. římský císař Marcus Au-
relius v tomto prostoru založil tábor Castra Regina 
pro římské legionáře. Tábor na soutoku řek Du-
naje, Regenu a Naaby se stal nejsilnější římskou 
baštou na dunajské hranici. Obdélníkový půdorys 
450 m x 540 m s masivní kamennou zdí pak tvořil 

profil města. Od 4. století obývali pak chátrající tábor Germáni. Začátkem 6. století se Castra Regina sta-
la prvním bavorským hlavním městem s rezidencí Agilolfingerů. V roce 739 založil sv. Bonifác řezenské 
biskupství. Ve 12. a v 13. století dosahuje středověké město největšího hospodářského rozkvětu. Stalo se 
významným střediskem dálkového obchodu (hlavně s Itálií) a díky klášterům i střediskem vzdělanosti a kul-
tury. Začíná pět a půl století, kdy Regensburg se stal svobodným říšským městem. Od roku 1663–1806 byl 
Regensburg nepřetržitě sídlem říšského sněmu.

Ve Starém městě se nalézá na 1400 památkově chráněných objektů. Je prohlášeno za světovou památ-
ku Unesco. Pozoruhodnou římskou památkou je Porta Praetoria, brána římského opevnění. Ze středově-
kých památek jmenujme románský Kamenný most z 12. století, mostní věž na jižní straně, solnici a skupi-
nu budov radnice, vzniklých v několika stoletích v gotice, renesanci a v baroku. Zvláštností středověkého 
města jsou věžovité domy zdejších bohatých obchodníků. 

Dominantu církevních staveb tvoří svatopetrský dóm, postavený kolem roku 1273 podle vzoru francouz-
ských katedrál a dokončený roku 1872. Nejstarší církevní stavbou je bazilika Svatého Emmerama. Jádro 
trojlodní baziliky pochází z 8. století. Vnitřek chrámu byl rozšířen v 11. a v 12. století a v době baroka. Klášter 
byl po zrušení přebudován na zámek Thurn-Taxisů. 

Regensburg je čtvrté největší bavorské město s více než 130 tisíci obyvatel, sídlo správního kraje Ober-
pfalz. Je to důležité středisko průmyslu strojírenského (v roce 1986 zahajuje výrobu závod BMW AG), che-
mického, textilního, potravinářského, nových technologií (Siemens, Toshiba, AEG), významný Východní 
říční přístav. Od roku 1967 je zde sídlo Univerzity Regensburg. 

3.3 Tachovsko 
Tachovsko leží v prostoru Českého lesa s vrcholy Havran (894 m) a Přimda (837 m). 
Horstvo se příkře svažuje do východního úpatí Českoleské pahorkatiny, severněji do Tachovské brázdy 

s povodím horní Mže. Vlastní chráněné území Český les má řídké osídlení, větší obce jsou na východní 
straně CHKO. Část dříve obhospodařované půdy byla ponechána ladem, což vede k obnově přirozeného 
vegetace. 

Tachov je původní slovanské hradiště při stezce do Bavor, později pohraniční pevnost s kamenným 
hradem. Za vlády Přemysla Otakara II. v sedmdesátých letech 13. století je zde založeno královské město. 
Za husitských válek byl Tachov místem bojů (na vrchu Vysoká památník husitského vítězství z 11. srpna 
1427). V době stavovského povstání stálo město na straně protihabsburské, po porážce stavů byl Tachovu 
odebrán titul královského města. Ve městě je zastoupen průmysl elektrotechnický, strojírenský, potravinář-
ský, dřevařský a závody s výrobou plastů.

Historické jádro je památkovou zónou. Vyniká středověkým opevněním s okružními hradbami a hranolo-
vými věžemi. Na místě královského hradu stojí barokní zámek, klasicistně přestavěný. Dominantou města 
je gotický arciděkanský chrám s mohutnou hranolovou věží. V bývalém františkánském klášteře je dnes 
Muzeum Českého lesa. 

Okolí: V místní části Světce jsou zříceniny kostela někdejšího kláštera pavlánů, nedokončené stavby 
zámku Alfréda Windischgrätze a mohutná pseudorománská jízdárna. 

Bor je památkovou zónou, na náměstí se rozkládá barokní radnice a barokně přestavěný původně pozd-
ně gotický kostel s hranolovou věží a uvnitř chrámu s bohatou  freskovou výzdobou z druhé poloviny 

Regesnburg / Řezno
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Heute ist Pilsen mit 170.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt der Tschechischen Republik und Sitz des 
Pilsener Bezirks. Den historischen Kern der Stadt bildet das Denkmalschutzgebiet im Stadtzentrum. Part-
nerstadt von Pilsen ist Regensburg, 2015 ist Pilsen zudem Europäische Kulturhauptstadt.

3.2 Regensburg / Řezno 
 
Regensburg ist eine der ältesten deutschen Städte. Um das Jahr 500 vor Chr. entstand hier eine keltische 
Siedlung. Im Jahre 179 v. Chr. gründete der römische Kaiser Marc Aurel in diesem Gebiet das Legionärs-
lager Castra Regina. Das Lager am Zusammenfluss von Donau, Naab und Regen wurde die stärkste römi-
sche Bastion an der Donaugrenze. Der rechteckige Grundriss von 450 x 450 m mit einer massiven Stein-
mauer bildete sodann das Profil der Stadt. Ab dem 4. Jahrhundert bewohnten Germanen das verfallende 
Lager. Zu Beginn des 6. Jahrhunderts wurde Castra Regina mit der Residenz der Agilolfinger zur ersten 
bayerischen Hauptstadt. Im Jahre 739 gründete Sankt Bonifác das Regensburger Bistum. Im 12. und 13. 
Jahrhundert erreicht die mittelalterliche Stadt ihre größte Blütezeit. Sie wurde ein bedeutendes Zentrum 
des Fernhandels (vor allem mit Italien) und dank ihrer Klöster auch ein Zentrum der Bildung und der Kultur. 
Es ist jetzt über sieben Jahrhunderte her, dass Regensburg freie Reichsstadt wurde. Von 1663-1803 war 
Regensburg durchgehend Sitz des Reichsparlaments. 
In der Altstadt befinden sich mehr als 1400 Objekte, die unter Denkmalschutz stehen. Sie gehören zum Unesco 
Weltkulturerbe. Ein bemerkenswertes römisches Denkmal ist die Porta Praetoria, ein Tor des römischen Vertei-
digungswalls. Von den mittelalterlichen Denkmälern seien die römische Steinerne Brücke aus dem 12. Jahrhun-
dert, der Brückenturm an der Südseite, der Salzstadel und der Gebäudekomplex des Rathauses erwähnt, die in 
unterschiedlichen Jahrhunderten im Stile der Gotik, Renaissance und des Barock entstanden sind. Besonder-
heiten der mittelalterlichen Stadt sind die Wohntürme der einheimischen reichen Kaufleute. 
Die Dominante der kirchlichen Gebäude stellt der Dom St. Peter dar, der um das Jahr 1273 nach dem Vor-
bild französischer Kathedralen errichtet und im Jahre 1872 fertiggestellt wurde. Das älteste kirchliche Bau-
werk ist die Basilika Sankt Emmeram. Der Kern der dreischiffigen Basilika stammt aus dem 8. Jahrhundert. 
Der Innenraum der Kirche wurde im 11. und 12. Jahrhundert, sowie in der Zeit des Barock verbreitert. Das 
Kloster wurde nach der Schließung in das Schloß Thurn und Taxis umgewandelt. 
Regensburg ist die viertgrößte bayerische Stadt mit mehr als 130.000 Einwohnern und der Sitz des Regierungs-
bezirks Oberpfalz. Es ist ein wichtiges Industriezentrum für die Bereiche Maschinenbau (im Jahre 1986 nahm 
das BMW AG Werk die Produktion auf), Chemie, Textilien, Lebensmittel, neue Technologien (Siemens, Toshi-
ba, AEG), zudem ist der Osthafen bedeutend. Seit dem Jahr 1967 ist hier der Sitz der Universität Regensburg. 

3.3 Region Tachov / Tachau
Die Region Tachov / Tachau liegt im Gebiet des Böhmischen Waldes mit den Gipfeln Havran (894 m) und 
Přimda (837 m). Das Gebirgsmassiv erstreckt sich steil bis an den östlichen Fuß der Hügellandschaften 
des Böhmischen Waldes, weiter nördlich bis zur Tachauer Einkerbung mit dem Flussgebiet der oberen 
Mies. Das eigens geschützte Gebiet Böhmischer Wald ist dünn besiedelt und ein Großteil der Gemeinden 
befindet sich auf der östlichen Seite des Naturschutzgebietes. Ein Teil des früher bewirtschafteten Bodens 
wurde brachliegen gelassen, was zu einer Rückkehr der ursprünglichen Vegetation führt. 
Tachov / Tachau – war ursprünglich eine slawische Burgstätte, die auf dem Weg nach Bayern liegt, spä-
ter eine Grenzfestung mit einer steinernen Burg. Unter der Regentschaft von Přemysl Otakar II. in den sieb-
ziger Jahren des 13. Jahrhunderts wurde hier eine Königsstadt gegründet. Während der Hussitenkriege 
war Tachau Kampfschauplatz (auf der Anhöhe Vysoká befindet sich ein Denkmal für den Hussitischen 
Sieg vom 11. August 1427). In der Zeit der Ständeunruhen stand die Stadt auf der Seite der Habsburggeg-
ner, nach der Niederlage der Stände wurde Tachov der Titel Königsstadt entzogen. In der Stadt ist Indust-
rie aus den Sparten Elektrotechnik, Maschinenbau, Lebensmittel und Holz vertreten, sowie auf Kunststoff-
herstellung ausgerichtete Unternehmen.  
Der historische Kern ist eine denkmalgeschützte Zone. Sie glänzt durch das mittelalterliche Festungswerk 
mit den ringförmigen Stadtmauern und den prismenförmigen Türmen. An der Stelle der Königsburg steht 
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18. století. Na ostrohu, obklopeném vodním příkopem a po-
tokem, byl založen gotický hrad s mohutnou válcovou věží. 
Současnou pseudogotickou podobu získal hrad v 19. století. 
Na křižovatce proti zámku se nalézá barokní mariánská loreta 
s ambity.

Chodová Planá je městečko známé pivovarskými sklepy 
a pivovarskou expozicí, v provozu jsou zde atraktivní Pivní láz-
ně. Do roku 1938 zde byla významná židovská obec.

Planá - v městské památkové zóně je řada měšťanských 
domů z období pozdní gotiky a renezance. V horní části sta-

rého města vyniká románsko-gotický kostelík sv. Petra a Pavla s freskami z druhé poloviny 13. století. Do-
minantou města je renesančně-barokní zámek - nepřístupný. Vokolí Plané se těžilo olovo a stříbro, největší 
prosperita byla za Šliků, kteří zde měli vlastní mincovnu. Přístupná je stará hornická štola Ondřej Šlik s hor-
nickým muzeem. 

Přimda - městečko ležící ve střední části Českého lesa je sídlem Chráněné krajinné oblasti Český les s in-
formačním centrem. Nad městečkem se rozkládá zřícenina románského hradu Přimda – národní kulturní pa-
mátky. Hrad byl důležitou pohraniční pevností na cestě do Bavor. Vévodí mu torzo mohutné románské obytné 
věže z kvádrového zdiva s přístavkem, bývalým vězením. Přimda je druhým nejstarším hradem v Čechách.

3.4 Domažlicko 
Domažlickem prochází jižní část protáhlé vrchoviny Českého lesa, tvořící přirozenou zemskou hranici. 

Nejvyšší je masiv Čerchova (1042 m) a Haltravský hřbet, spadající prudce do Podčeskoleské pahorkatiny 
v povodí horní Radbuzy. Na rozhraní Českého lesa a Šumavy se rozkládá Všerubská vrchovina, severněji 
Kateřinská kotlina. Území zahrnuje řada přírodních rezervací v Chráněné krajinné oblasti Český les. Zvlášt-
ností krajiny jsou desítky vylidněných obcí. Přitažlivé je Chodsko se svébytným folklórem. 

Domažlice leží na křižovatce obchodních cest do Řezna. Nejprve zde v 9. století vznikla celní a trhová 
osada. Při ní došlo v druhé polovině 13. století k založení královského města s opevněním, jehož součástí 
je dnešní Chodský hrad. Královskému purkrabímu, sídlícímu na hradě, byli podřízeni ochránci zemských 
hranic – Chodové. V roce 1431 byla v blízkosti města svedena vítězná bitva s křižáky. Po 30leté válce po-
klesl význam Domažlic.

Vedle potravinářského průmyslu a menších textilních závodů je město střediskem strojírenství. 
Městská památková rezervace obsahuje více než 200 chráněných objektů. Dominantou náměstí je go-

tická válcová věž (vychýlená od svislé osy asi o 70 cm ) děkanského kostela, původně gotického, v baro-
ku přestavěného. Z městského opevnění se dochovala brána a Branka se zbytky opevnění. Z původního 
hradu se zachovala spodní část vysoké válcové věže. V baroku postavená solnice na hradním pozemku 
je sídlem Muzea Chodska. Náměstí protáhlého tvaru svědčí o tom, že město bylo založeno při obchodní 
cestě. Na náměstí stojí řada gotických, renesančních, barokních a empírových domů se zachovanými pod-
loubími a klenutými mázhausy.

Okolí: 2 km jihozápadně od Domažlic na Veselé hoře stojí kostel sv. Vavřince, známý tradiční poutí 
v polovině srpna. V těchto dnech se v Domažlicích konají Chodské folklorní slavnosti. 

4,5 km západně od Domažlic je jedna z původních jedenácti chodských vesnic Draženov se zachovanými 
statky s vysunutými špýchary a s velkými světnicemi do dvora. Obec je proslulá masopustním průvodem masek.

Bělá pod Radbuzou leží na obchodní cestě do Bavorska. Bylo to jedno ze středisek přimdských Chodů. 
V městečku je kamenný most z dvacátých let 18. století s šesti barokními sochami světců. 

Okolí: Pozůstatky zaniklých obcí, z nichž některé vykazují sklářskou tradici (Karlova Huť - sklárna z roku 
1696, ve třicátých letech minulého století se tu vyrábělo optické sklo). 

Horšovský Týn leží na obchodní cestě do Bavor u brodu řeky Radbuzy. Původně opevněná osada 
pražských biskupů, po polovině 13. století založen hrad. Z původního raně gotického hradu se zachovala 
především kaple. Po požáru byl hrad nákladně přestavěn v renezanční zámek. Z přelomu 18. a 19. století 
vyniká rozsáhlý 40hektarový anglický přírodní park.

Přimda / Pfraumberg
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ein Barockschloss, klassizistisch rekonstruiert. Die Dominante der Stadt ist die gotische Kirche mit dem 
monumentalen prismenförmigen Turm. In dem ehemaligen Franziskanerkloster befindet sich heute das 
Museum des böhmischen Waldes.  
Umgebung: Im örtlichen Teil von Světec finden sich die Ruinen der Kirche eines ehemaligen Paulinerklosters, 
des nicht fertiggestellten Schlosses von Alfred Windischgrätz sowie eine gewaltige pseudoromanische Reithalle. 
Bor / Haid – Bor ist Denkmalschutzgebiet, auf dem Marktplatz erstreckt sich das barocke Rathaus und eine 
im Barockstil rekonstruierte, ursprünglich spätgotische Kirche mit einem prismenförmigen Turm und einem 
reichen Freskenschmuck aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Innenraum. Auf der Landzunge, 
umgeben von einem Wassergraben und einem Bach, wurde die gotische Burg mit einem gewaltigen, wal-
zenförmigen Turm gegründet. Ihre heutige pseudogotische Form bekam die Burg im 19. Jahrhundert. An der 
Kreuzung gegenüber dem Schloss befindet sich die barocke Loreto-Kapelle mit dem Kreuzgang. 
Chodová Planá / Kuttenplan – Das Städtchen Chodová Planá ist berühmt für seine Braukeller und seine 
Ausstellung zur Braukunst, ein attraktives Bier-Heilbad ist zudem dort in Betrieb. Bis zum Jahre 1983 gab 
es hier eine bedeutende jüdische Gemeinde. 
Planá / Plan – in der städtischen Denkmalschutzzone befindet sich eine Reihe von Bürgerhäusern aus 
der Zeit der späten Gotik und der Renaissance. Im oberen Teil der Altstadt ragt die kleine romanisch-goti-
sche Kirche St. Peter und Paul mit Fresken aus der zweiten Hälfte des 13.Jahrhunderts heraus. Die Domi-
nante der Stadt ist das Schloß im Renaissance-Barock-Stil, das jedoch für die Öffentlichkeit nicht zugäng-
lich ist. In der Umgebung von Planá wurde Blei und Silber abgebaut, die Phase der größten Prosperität war 
unter den Schlickern, die hier eine eigene Münzprägeanstalt betrieben. Für die Öffentlichkeit zugänglich 
ist der alte Bergbaustollen Ondřej Šlik mit dem Bergbaumuseum.
Přimda / Pfraumberg – das im mittleren Teil des böhmischen Waldes gelegene Städtchen ist Sitz des 
Landschaftsschutzgebietes böhmischer Wald mit einem Informationszentrum. Über dem Städtchen er-
hebt sich die Ruine der romanischen Burg Přimda – einem nationalen Kulturdenkmal. Die Burg spielte 
eine wichtige Rolle als Grenzbefestigung auf dem Weg nach Bayern und wird dominiert von dem Torso 
eines gewaltischen romanischen Wohnturms aus quaderförmigem Mauerwerk mit dem Anbau des ehe-
maligen Gefängnisses. Přima ist die zweitälteste Burg in der Tschechischen Republik. 

3.4 Region Domažlice / Taus
Domažlice / Taus durchläuft den südlichen Teil des verlängerten Berglandes des Böhmischen Waldes, der 
eine natürliche Landesgrenze bildet. Am höchsten ist das Massiv des Čerchov (1042 m) und der Haltrauer 
Rücken / Haltravský hřbet, der steil in das Hügelland unterhalb des böhmischen Waldes im Zuflussgebiet der 
oberen Radbuza abfällt. Am Übergang vom böhmischem Wald in den Böhmerwald erstreckt sich die Cham-
Further Senke, weiter nördlich das Katharinenbecken / Kateřinská kotlina. Das Gebiet umschließt eine Reihe 
von Naturreservaten im Naturschutzgebiet böhmischer Wald. Eine Besonderheit der Gegend sind Dutzende 
entvölkerter Ortschaften. Eine Anziehungskraft übt das Chodenland mit seiner eigenen Folklore aus. 
Domažlice / Taus liegt an der Kreuzung der Handelswege nach Regensburg. Zunächst entstand hier im 
9. Jh. eine Ansiedlung für Zoll und Markt. Dadurch kam es in der zweiten Hälfte des 13. Jh. zur Gründung 
einer Königsstadt mit einer Befestigung, deren Bestandteil die heutige Chodenburg ist. Dem königlichen 
Burggrafen, der die Burg besiedelte, waren die Hüter der Landesgrenzen unterstellt – die Choden. Im 
Jahre 1431 wurde in der Nähe der Stadt die siegreiche Schlacht gegen die Kreuzritter geführt. Nach dem 
30jährigen Krieg verlor Domažlice an Bedeutung. 
Neben der Lebensmittelindustrie und kleineren Textilbetrieben ist die Stadt ein Zentrum für Maschinenbau. 
Das städtische denkmalgeschützte Areal umfasst mehr als 200 geschützte Objekte. Die Dominante des Plat-
zes ist der gotische walzenförmige Turm (ca. 70 cm um die vertikale Achse verschoben) der ursrprünglich 
gotischen, im Barock rekonstruierten Dekanskirche. Von den Stadtmauern hat sich ein Tor erhalten; von der 
ursprünglichen Burg nur der untere Teil des hohen walzenförmigen Turmes. Der im Barock angelegte Salz-
stadl auf dem Gelände der Burg ist Sitz des Museum des Chodenlandes. Der langgezogene Platz zeugt da-
von, dass die Stadt entlang einer Handelsstraße errichtet wurde. Auf dem Platz steht eine Reihe von Häusern 
im Gotik-, Renaissance-, Barock-, und Empirestil mit erhaltenen Bogengängen und Maßhäusern. 
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Historické město s řadou gotických, renesančních a ba-
rokních památek prohlášeno městskou památkovou rezer-
vací. Na náměstí a v přilehlých ulicích komplex původně stře-
dověkých domů, jejichž průčelí byla v 18. století doplněna 
volutovými štíty se štukovou výzdobou lidového baroka. Vé-
vodí jim radnice s goticko-renezančním jádrem. Dominantou 
náměstí je gotický, později zbarokizovaný kostel s hranolo-
vou věží. Další církevní stavbou je na protějším břehu řeky 
arciděkanský kostel, původně z poloviny 13. století

Ve městě je zastoupen potravinářský průmysl a lisovna 
plastických hmot. 

Okolí: 2 km severozápadně od Horšovského Týna ves Horšov - původně biskupský opevněný dvorec. 
Vzácnou památkou je v jádru románský kostel z 12. století, goticky přestavěný, v 17. století zbarokizovaný. 
V boční kapli jednolodního kostela odkryty středověké fresky na stěnách.

1 km od okraje města stojí poutní kostel sv. Anny, původně pozdně gotický, v 18. století zbarokizovaný. 
Přístupovou cestu zdobí barokní sochy a sousoší s motivem křížové cesty.

Kdyně je spojena s trhy na obchodní cestě, spojující Domažlice a Klatovy. Na konci 17. století zde vznik-
la textilní manufaktura, největší na Plzeňsku. Původně gotický kostel je opatřen cibulovitou barokní bání. 
V centru městečka zámek (nepřístupný) z 18. století, v jehož blízkosti je přízemní roubený dům původní zá-
stavby, a místní muzeum informující o historii zdejší výroby a života. Největším závodem Kdyně jsou bývalé 
Kdyňské strojírny, dnes slévárna a výroba autodílů. 

Okolí: 2 km od městečka zřícenina hradu Rýzmberk, ležící 
na zemské stezce do Bavor u Všerubského průsmyku. 

3 km od městečka hrad Nový Herštejn s mohutnou hra-
nolovou věží, obklopenou hradbami s Panenskou věží. Zdejší 
květnaté bučiny a suťové lesy jsou bohatou přírodní rezervací.

Klenčí pod Čerchovem bylo v roce 1680 Wolfem Maxmili-
ánem Lamingenem povýšeno na městečko. Dnes je to památ-
ková zóna s roubenými staveními a chodskými statky. V dolní 
části náměstí je stará pošta, jedna z nejstarších v Čechách. 
V Muzeu spisovatele Jindřicha Šimona Baara se nalézá expo-
zice historie Klenčí a Baarův památník. Obec je spojena s tra-
diční chodskou keramikou s ozdobnými motivy. 

Okolí: 2,5 km na úbočí Haltravy Výhledy s pomníkem Jin-
dřicha Šimona Baara od sochaře Ladislava Šalouna a stavite-
le Františka Kuželky. 

5 km jihozápadně od Klenčí se nachází nejvyšší bod Českého lesa – Čerchov (1042 m) s kamennou 
rozhlednou s kruhovým rozhledem. Vyšší než rozhledna je zde vybudovaná vojenská betonová radarová 
věž. V okolí Čerchova se nalézá přírodní rezervace Čerchovské hvozdy s přírodní bučinou a zbytkem su-
ťových lesů.

Poběžovice - městečko v podhůří Českého lesa, kde fungovala papírna a manufaktura a výroba pentlí 
a prýmků. Poběžovice jsou vyhlášeny městskou památkovou zónou. Hrad přestavěný na zámek byl rene-
zančně a barokně upraven, v současnosti je rekonstruován. Na zámku pobývala i první Japonka trvale síd-
lící na evropském území, manželka rakousko-uherského diplomata Jindřicha Coudenhove-Kalergi, Mitsu-
mi Coudenhove-Kalergi. Jejich syn Richard Mikuláš je jedním ze zakladatelů panevropského hnutí, prvním 
prezidentem Panevropské unie. Na náměstí stojí socha sv. Jana Nepomuckého od Jana Brokofa. Bývalé 
sídlo ortodoxních Židů připomíná starý židovský hřbitov z počátku 17. století.

Okolí: 5 km od městečka se nalézá vesnice Pivoň s bývalým klášterem augustiniánů poustevníků, byl 
osazen ve druhé polovině 13. století řeholníky z Bavorska. Nejcennější památkou je raně gotický kostel 
s presbytářem zaklenutým křížovou žebrovou klenbou. V areálu kláštera probíhá rozsáhlá rekonstrukce.

 Rýzmberk / Riesenberg

Horšovský Týn / Bischofteinitz
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Umgebung: 2 km südwestlich von Domažlice / Taus auf dem St. Lorenziberg / Veselá hora steht die Kirche 
St. Laurentius, Mitte August ein traditioneller Wallfahrtsort. In dieser Zeit findet in Domažlice das Chodenfest statt.
4,5 km westlich von Domažlice befindet sich eines der ursprünglichen elf chodischen Dörfer Draženov 
/ Trasenau mit erhaltenen Höfen mit angebauten Kornspeichern und großen Zimmern zum Hof. Die Ge-
meinde ist berühmt für ihren Maskenumzug zum Karneval. 
Běla nad Radbuzou / Weißensulz liegt an der Handelsstraße nach Bayern. Es war eines der Zentren der 
Choden aus Přimda. In dem Städtchen gibt es eine steinerne Brücke aus den zwanziger Jahren mit sechs 
barocken Heiligensäulen. 
Umgebung: Überreste der verschwundenen Ortschaften, von denen einige eine Glasmachertradition auf-
weisen (Karlova Huť / Karlshütten-Glashütte aus dem Jahre 1969, in den dreißiger Jahren des letzten Jahr-
hunderts wurde hier optisches Glas hergestellt). 
Horšovský Týn / Bischofteinitz liegt an der Handelsstraße nach Bayern an der Furt des Flußes Radbuza. 
Ursprünglich war hier eine befestigte Siedlung der Prager Bischöfe, in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhun-
derts wurde die Burg errichtet. Von der ursprünglich frühgotischen Burg ist hauptsächlich die Kapelle er-
halten. Nach einem Brand wurde die Burg aufwendig in ein Renaissanceschloß umgebaut. Es gibt einen 
40 Hektar umfassenden englischen Naturpark von der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. 
Es handelt sich um eine historische Stadt mit einer Reihe von Denkmälern aus Gotik, Renaissance und Ba-
rock, die zum Denkmalschutzgebiet erklärt wurde. Auf dem Platz und den angrenzenden Straßen befindet 
sich ein Komplex ursprünglich mittelalterlicher Häuser, deren Fassade im 18. Jahrhundert mit Volutengie-
beln mit Stuckverzierung des volkstümlichen Barock ergänzt wurde. Überragt werden sie vom Rathaus mit 
einem Gotik-Renaissance-Kern. Dominante des Platzes ist die gotische, später im Barockstil umgestaltete 
Kirche mit dem prismenförmigen Turm. Ein weiteres kirchliches Bauwerk ist die Erzdekankirche am gegen-
überliegenden Ufer des Flusses, ursprünglich aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. 
In der Stadt gibt es Lebensmittelindustrie und eine Kunststoffstanzerei. 
Umgebung: 2 km nordwestlich von Horšovský Týn liegt das Dorf Horšov – ursprünglich ein bischöfliches 
befestigtes Gehöft. Ein wertvolles Denkmal ist die im Kern romanische Kirche aus dem 12. Jahrhundert, 
die zunächst im Gotikstil und im 17. Jahrhundert schließlich im Barockstil umgestaltet wurde. In der seitli-
chen Kapelle der einschiffigen Kirche wurden an den Wänden mittelalterliche Fresken freigelegt.
Einen Kilometer vom Stadtrand entfernt steht die Pilgerkirche St. Anna, ursprünglich spätgotisch, im 18. Jahrhun-
dert im Barockstil umgestaltet. Die Zufahrt schmücken barocke Säulen und Statuengruppen mit Kreuzwegmotiv. 
Kdyně / Neugedein ist verbunden mit den Märkten entlang der Handelsstraße, die Domažlice und Klattau ver-
bindet. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts entstand hier eine Textilmanufaktur, die größte im Pilsener Bereich. 
Die ursprüngliche gotische Kirche wurde mit einer zwiebelförmigen barocken Kuppel versehen. Im Zentrum des 
Städtchens befindet sich ein (für die Öffentlichkeit unzugängliches) Schloß aus dem 18. Jahrhundert, in dessen 
Nähe ein ebenerdiges Blockhaus der ursprünglichen Bebauung und das örtliche Museum, das über die Ge-
schichte der hiesigen Produktion und des hiesigen Lebens informiert. Das größte Unternehmen von Kdyně sind 
die ehemaligen Maschinenwerke, heute eine Eisengießerei und eine Fabrik für Autoteile und Autozubehör. 
Umgebung: 2 km von dem Städtchen befindet sich die Ruine der Burg Rýzmberk / Riesenberg auf dem 
Landweg nach Bayern beim Engpaß von Všeruby / Neumark.
3 km entfernt davon befindet sich die Burg Nový uz Herštejn , ursprünglich Herštýn / Neu Hirschstein (früher Herrn-
stein) mit einem mächtigen prismenförmigen Turm, umschlossen von Stadtmauern mit dem sogenannten Jung-
frauenturm. Die dortigen blumenreichen Buchenwälder und Schuttwälder sind ein reichhaltiges Naturreservat. 
Klenčí pod Čerchovem / Klentsch wurde im Jahre 1680 durch Wolf Maximilian Laminger von Albenreuth zur 
Stadt erhoben. Heute ist es ein Denkmalschutzareal mit Blockbauten und chodischen Höfen. Im unteren Be-
reich des Marktplatzes befindet sich die alte Post, eine der ältesten in der Tschechischen Republik. Im Museum 
des Schriftstellers Šimon Baar befinden sich eine Ausstellung zur Geschichte von Klenčí und ein Denkmal für 
Baar. Die Gemeinde ist verbunden mit der traditionellen chodenländischen Keramik mit dekorativen Motiven. 
Umgebung: 2,5 km am Berghang des Haltrava-Gebirge sind Aussichtspunkte mit einem Denkmal für 
Jindřich Šimon Baar des Bildhauers Ladislav Šaloun und des Baumeisters František Kuželka.
5 km südwestlich von Klenčí erstreckt sich der höchste Punkt des böhmischen Waldes – der Čerchov / 
Schwarzkopf (1042 m) mit einem Aussichtsturm aus Stein mit umlaufendem Ausblick. Höher als der Aus-
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8 km jihozápadně od Poběžovic se rozkládá v Haltravské 
hornatině Českého lesa zřícenina hradu Starý Herštejn, jenž 
sloužil k ochraně větve řezenské zemské stezky. Vrcholové 
partie kopce, porostlé bukovým lesem, byly prohlášeny pří-
rodní rezervací.

Postřekov - chodská vesnice, nejradikálnější v chodském 
povstání na konci 17. století proti Lamingenovi, který zbavil 
Chody jejich staletých privilegií. Obyvatelstvo se kromě země-
dělství živilo krajkářstvím, tkalcovstvím a hlavně komínářstvím, 
proslulým i v zahraničí. Ve vsi se dochovaly hodnotné usedlos-

ti. Dodnes se zde udržují národopisné tradice ( kroje, místní nářečí, písně, tance Chodska ). 
Okolí: přírodní rezervace s více než 20 menšími rybníky s bohatou ptačí faunou.
Trhanov – chodská obec s barokním zámkem Wolfa Maxmiliána Lamingena. Vesnická památková zóna 

s roubenými i zděnými statky z konce 18. a z první poloviny 19. století. Bývalý chudobinec vystavěný ve 
stylu české novorenesance Antonínem Wiehlem.

Újezd - chodská vesnice, rodiště Jana Sladkého-Koziny, vůdce selské rebelie proti trhanovskému pánovi 
Lamingenovi z Albenreuthu. V bývalém Kozinově statku umístěna expozice Chodů a jejich rebelie. V obci 
dochovány hodnotné lidové stavby. 

Okolí: 1 km nad vsí Újezd pomník Jana Sladkého, dílo sochaře Františka Hošky. Kozina je na něm vypo-
dobněn s ovčáckým psem a čakanem v ruce.

3.5 Klatovsko 
Z plochy Národního parku Šumava patří regionu Klatovy 344,44 ha a z plochy Chráněné krajiny Šuma-

vy 260,40 ha. Jádro Šumavy tvoří Šumavské pláně s průměrnou nadmořskou výškou kolem 1000 m n. m. 
Šumava se příkře svažuje do Bavor. Menší část Šumavy tvoří Šumavské podhůří. Charakteristické jsou 
zde rozsáhlé smrkové monokultury, rašeliniště a podmáčené louky a jezera v ledovcových karech. Horský 
a podhorský ráz zde nenabízel větší podmínky pro stavební činnost. Přesto zde vznikaly nevelké horské 
vesnice, osady a samoty. Po odsunu německých obyvatel řada sídel zůstala prázdná a v rámci hraničních 
uzávěr v padesátých letech 20. století byla likvidována. 

Klatovy byly založeny kolem roku 1260 jako královské město Přemyslem Otakarem II. v blízkosti tr-
hové osady. Ve městě se díky poloze na obchodní cestě do Bavor úspěšně rozvíjelo řemeslo, obchod 
a zemědělství. Klatovy byly baštou husitů v západních Čechách. Během českého stavovského povstání 
1618–1620 stáli obyvatelé na protihabsburské straně. Po bitvě na Bílé hoře císařské Marradasovo voj-
sko obsadilo město. Došlo ke konfiskacím majetku měšťanů a násilné rekatolizaci především jezuity, 
což přineslo i užitek – vybudování řádové koleje se seminářem, rozvoj vzdělanosti. V době národního 
obrození zde působila řada českých národních buditelů. Během německé okupace v letech 1939–1945 
zde vyvrcholila bestialita gestapa, kdy bylo v době heydrichiády v nedalekém Lubském lese popraveno 
73 českých vlastenců. 

Tradiční průmysl textilní, kožedělný a strojírenský byl po roce 1989 značně omezen, když většina známých 
klatovských továren zanikla (Kozak, Šumavan, Škoda). Dále se rozvíjí průmysl dřevařský, potravinářský.

Historické jádro, vybudované na šachovnicovém půdorysu, bylo vyhlášeno městskou památkovou 
zónou. Dochovaly se zbytky vnitřních hradeb s baštami. Náměstí dominuje 81 metrů vysoká Černá 
věž u dvoupatrové v jádře pozdně gotické budovy radnice, několikráte upravované. Náměstí obklopují 
historické měšťanské domy s vesměs gotickými či renesančními jádry. Zcela unikátní je barokní lé-
kárna s původním zařízením, dnes muzejní expozice. Na náměstí stojí monumentální barokní jezuitský 
chrám podle projektu Carla Luraga a Domenica Orsiho. Po požáru chrámu přidány prvky vrcholného 
baroka Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem. Pod kostelem je krypta s mumiemi osobností města a čle-
nů jezuitského řádu. Nejstarším chrámem raně gotickým je arciděkanský kostel s pozdně gotickou 
hvězdicovou a síťovou klenbou, novogoticky přestavěný. Při kostele stojí renezanční Bílá věž, zbaro-
kizovaná o třetí patro.

Klatovy / Klattau
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sichtsturm ist hier der erbaute militärische Radarturm aus Beton. In der Umgebung des Čerchov befindet 
sich der Naturpark Čerchov-Forste mit einem natürlichen Buchenwald und einem Rest von Schuttwäldern. 
Poběžovice / Ronsperg – ein Städtchen im Gebirgsvorland des böhmischen Waldes, wo es neben ei-
ner Papierfabrik eine Manufaktur zur Erzeugung von Bendeln und Bordüren gab. Poběžovice wurde zum 
städtischen Denkmalschutzgebiet erklärt. Die zum Schloß umgebaute Burg wurde im Renaissance- und 
Barockstil hergerichtet, gegenwärtig wird sie rekonstruiert. Auf dem Schloss hielt sich auch die erste Ja-
panerin auf, die dauerhaft auf europäischem Boden lebte, die Ehefrau des österreichisch-ungarischen Di-
plomaten Jindřich Coudenhove-Kalergi, Mitsumi Coudenhove-Kalergi. Ihr Sohn Richard Mikuláš ist einer 
der Begründer der paneuropäischen Bewegung und der Präsident der Paneuropäischen Union. Auf dem 
Marktplatz steht eine Säule des heiligen Jan Nepomuk von Jan Brokof. An den früheren Sitz orthodoxer 
Juden erinnert der alte jüdische Friedhof vom Anfang des 17. Jahrhunderts. 
Umgebung: 5 km vom Städtchen entfernt befindet sich das Dorf Pivoň mit einem ehemaligen Kloster von 
Augustiner-Eremiten, angesiedelt in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts von Ordensbrüdern aus Bay-
ern. Das wertvollste Denkmal ist eine frühgotische Kirche mit einem Presbyterium, eingewölbt durch ein 
kreuzartig gerilltes Gewölbe. Im Areal des Klosters wird eine umfassende Rekonstruktion durchgeführt. 
8 km südwestlich von Poběžovice erstreckt sich im Haltrauer Hochland / Haltravská hornatina des böh-
mischen Waldes die Ruine der Burg Starý Herštejn / Hirschstein, die zum Schutz einer Abzweigung des 
Regensburger Landwegs diente. 
Die mit Buchenwald bewachsenen Scheitelpartien des Bergeswurden wurden zum Naturreservat erklärt. 
Postřekov – chodisches Dorf, in dem der chodische Aufstand am Ende des 17. Jahrhunderts gegen den 
Lamminger, der den Choden ihre jahrhundertealten Privilegien entzog, am radikalsten war. Die Bevölke-
rung ernährte sich außer von der Landwirtschaft von der Spitzenweberei, von der Weberei und hauptsäch-
lich vom Kaminkehrerhandwerk, das sie auch im Ausland berühmt machte. 
Im Dorf erhielten sich wertvolle Gehöfte. Bis heute erhalten sich dort volkskundliche Traditionen (Trachten, 
lokale Dialekte, Lieder und Tänze des Chodenlandes). 
Umgebung: Naturreservat mit mehr als 20 kleinen Flüssen und einer reichen ornithologischen Fauna. 
Trhanov / Chodenschloss – chodische Gemeinde mit dem Barockschloss von Wolf Maximilian Laminger. 
Dörfliches Denkmalschutzareal mit Blockhäusern und gemauerten Höfen vom Ende des 18. Jahrhunderts 
und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ehemaliges Armenhaus, errichtet im Stil der böhmischen Neu-
renaissance durch Antonín Wiehl. 
Újezd: / Heiligenkreuz – chodisches Dorf, Geburtsort von Jan Sladký-Kozina, dem Anführer der bäuerli-
chen Rebellen gegen den Herrn von Trhanov Laminger aus Albenreuth. In dem ehemaligen Hof Kozinas 
ist eine Ausstellung über die Choden und ihre Aufstände eingerichtet. In dem Dorf haben sich wertvolle 
volkstümliche Gebäude erhalten. 
Umgebung: 1km über dem Dorf Újezd befindet sich ein Denkmal für Jan Sladký, ein Werk des Bildhau-
ers František Hoška. Kozina ist darauf abgebildet mit einem Schäferhund und einem Cakan in der Hand. 

3.5 Region Klatovy / Klattau 
Von der Fläche des Nationalparks Böhmerwald gehört der Region Klattau 344,44 ha und von der Fläche 
des Schutzgebietes Böhmerwald 260,40 ha. Den Kern des Böhmerwaldes bildet die Böhmische Hoch-
ebene mit einer durchschnittlichen Höhe von 1000 m über NN. Der Böhmerwald fällt steil nach Bayern hin 
ab. Den kleineren Teil des Böhmerwaldes bildet das Böhmerwald-Vorland. Charakteristisch sind hier aus-
gedehnte Fichten-Monokulturen, Moorböden und durchtränkte Wiesen und Flüsse in den Gletscherschei-
den. Der Gebirgs- und Vorgebirgscharakter bietet hier nicht die Voraussetzungen für bauliche Tätigkeiten. 
Dennoch entstanden hier kleine Bergdörfer, Ortschaften und Weiler. Nach der Vertreibung der deutschen 
Bevölkerung blieb eine Reihe von Siedlungen leer und wurde im Rahmen der Absperrmaßnahmen der 
Grenze in den 50er Jahren des 20.Jahrhunderts zerstört. 
Klatovy / Klattau wurde um das Jahr 1260 durch Přemysl Otakar II. als Königsstadt in der Nähe der Marktan-
siedlungen gegründet. In der Stadt verbreiteten sich dank der günstigen Lage auf dem Handelsweg nach 
Bayern erfolgreich Handwerk, Gewerbe und Landwirtschaft. Klattau war eine Bastion der Hussiten in West-
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Hartmanice - původně osada na zemské cestě, těžba zlata 
v okolí městečka přinesla povýšení obce na královské měs-
tečko. Byla zde silná židovská menšina do II. světové války. 
Na náměstí je šumavské stavení s pavláčkou. V rekonstruova-
né synagoze expozice o životě Němců, Židů a Čechů v obci, 
o válečných i poválečných událostech.

Okolí: 2 km nad městečkem se nachází horská osada Dob-
rá Voda, spojená s posledními lety poustevníka Vintíře. V ba-
rokním kostele je umístěn největší skleněný oltář na světě, 
křížová cesta a socha sv. Vintíře. V adaptovaném domě je Mu-

zeum dr. Šimona Adlera s expozicí kultury a náboženství židovských obyvatel zdejšího příhraničí.   
Janovice nad Úhlavou – zdejší gotický kostel má dochované středověké nástěnné malby, v obci roube-

né domy, vodní mlýn a židovský hřbitov z 18. století. 
Okolí: 3 km od Janovic se nalézá rozsáhlá zřícenina hradu Klenová, založeného koncem 13. století, 

jenž byl opevněn hradební zdí s baštami a hlubokým příkopem. Dominantou hradu velká hranolová věž. 
Nádvoří je obklopené trojkřídlým palácem s arkýřovou kaplí. V 17.století vyrostla na předhradí zámecká 
budova. Hrad i zámek spravuje Galerie Klatovy. Klenová má historickou expozici a sbírku obrazů a soch 
českých umělců 20. století. 

Kašperské Hory – vznikly na přelomu 13. a 14. století jako hornická 
osada při zlatonosném revíru. Největší rozmach nastal ve 14. a v 15. 
století. Císař Karel IV. dal zřídit větev Zlaté stezky vedoucí z bavorského 
Pasova přes Kašperské Hory. V 16. století získalo město titul královské-
ho horního města. Historické jádro městečka je městskou památkovou 
zónou. Dominantu náměstí představuje renezanční radnice doplněná 
barokním průčelím. Domy se středověkými jádry obklopují náměstí. 
Uprostřed náměstí stojí gotický arciděkanský kostel z druhé poloviny 
14. století. Nejstarší dochovanou památkou je hřbitovní kostel v mís-
tech nejstaršího osídlení za městem. Zdejší Muzeum Šumavy má ze-
jména expozice k zlatorudnému hornictví, šumavskému sklářství a k li-
dovému malovanému nábytku. Druhé muzeum motocyklů a jízdních 
kol má největší expozici historických motocyklů v České republice.

Okolí: 2,5 km severně od Kašperských Hor se rozkládá zříceni-
na hradu Kašperk, jenž je jedním z nejvýše položených hradů v Če-
chách. Hrad založen císařem Karlem IV. na ochranu pohraničí, bezpeč-
nosti větve Zlaté stezky a nedalekých dolů na zlato. Hlavním objektem 
je obdélníkový palác, uzavřený dvojicí hranolových věží. V bývalém pur-
krabství je expozice věnovaná dějinám a architektuře hradu. 

Modrava a okolí - obec na Šumavské pláni ve vysoké poloze 985 m n.m. s rázovitými šumavskými 
domy, s Klostermannovou chatou z roku 1924, napodobující styl šumavských stavení, a dřevařským 
centrem s expozicí.

Okolí: od Modravy se táhne komplex vrchovištních slatí – Modravské slatě. 
Rašeliniště o rozloze 3615 ha vyplňuje plochý terén v nadmořské výšce 1000 – 1156 m. Převážná část 

rašelinišť není přístupná.
Nýrsko založené na brodu řeky Úhlavy tvořily původně dvě obce. Z památek jmenujme bývalý vrchnos-

tenský hostinec s barokním zdobeným štítem, gotický kostel ze 14. století s hranolovou věží, barokní faru 
a několik venkovských domů s jednoduchými barokními štíty. 

Okolí: 1 km jižně od městečka zříceniny hradu Pajrek , dochoval se zbytek hranolové věže a hradeb.
3 km od Nýrska se rozkládá údolní přehrada Nýrsko na řece Úhlavě s kamenitou hrází 337 metrů dlou-

hou a 36 metrů vysokou. Nádrž slouží vodárenským účelům. 
Prášily - původně osada sklářských dělníků z hutí a brusíren. V roce 1842 v opuštěných budovách sklár-

ny vznikla ruční výroba kvalitního papíru, který zde byl produkován až do roku 1933. Koncem padesátých 

Klenová / Leinbaum

Kašperk / Karlsberg
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böhmen. Während des Aufstands der tschechischen Stände 1618–1620 standen die Bewohner auf der Seite 
der Habsburggegner. Nach der Schlacht am Weißen Berg besetzte das kaiserliche Heer des Marradas die 
Stadt. Es erfolgte die Konfiszierung von Eigentum der Stadtbewohner und eine gewaltsame Rekatholisierung 
vor allem durch die Jesuiten, was die Errichtung eines Klosterstudentenheims mit Seminar und die Weiterent-
wicklung der Bildung mit sich brachte. In der Zeit der nationalen Wiedergeburt wirkten hier eine Reihe tsche-
chischer „Erwecker“. Während der deutschen Besatzung gipfelte hier die Bestialität der Gestapo, als in der 
Heydrich-Ära im nicht weitentfernten Wald 73 tschechische Patrioten hingerichtet wurden. 
Die traditionelle Textil- und lederverarbeitende Industrie, sowie die Maschinenbauindustrie wurde nach 
1989 erheblich reduziert, als ein Großteil der bekannten Klattauer Industriebetriebe zugrunde ging (Kozak, 
Šumavan, Škoda). Weiterhin verbreiten sich Holzindustrie und Lebensmittelindustrie. 
Der historische Kern, erbaut auf einem schachbrettförmigen Grundriss, wurde zum städtischen Denkmal-
schutzareal erklärt. Es haben sich Reste der inneren Stadtmauer mit Basteien erhalten. Den Marktplatz 
dominiert der 81 Meter hohe Schwarze Turm / Černá věž beim zweistöckigen, im Kern spätgotischen 
Rathaus-Gebäude, das einige Male erneuert wurde. Den Marktplatz umgeben historische Bürgerhäuser 
mit durchweg gotischen oder Renaissance-Kernen. Gänzlich einzigartig ist die Barockapotheke mit der 
ursprünglichen Einrichtung, heute eine Museumsausstellung. Auf dem Marktplatz steht eine monumenta-
le jesuitische Kirche aus der Barockzeit nach dem Projekt von Carl Lurag und Domenic Ors. Nach einem 
Brand der Kirche wurden von Kilián Ignac Dienzenhofer Elemente aus dem Hochbarock eingefügt. Unter 
der Kirche befindet sich eine Krypta mit Mumien von Persönlichkeiten der Stadt und Mitgliedern des Jesu-
itenordens. Die älteste frühbarocke Kirche ist eine Erzdekankirche mit einem spätgotischen, sternförmigen 
Netzgewölbe, das neugotisch umgestaltet wurde. Neben der Kirche steht der Weiße Turm / Bílá věž aus 
der Renaissance, im Barock-Stil um ein drittes Stockwerk erweitert. 
Hartmanice / Hartmanitz – ursprünglich Siedlung auf dem Landweg, der Goldabbau in der Umgebung 
des Städtchens bewirkte die Aufwertung des Ortes zu einer Königsstadt. Hier gab es bis zum 2. Weltkrieg 
eine starke jüdische Minderheit. Auf dem Marktplatz befindet sich ein Böhmerwaldhaus mit Pawlatsche. In 
der rekonstruierten Synagoge gibt es eine Ausstellung über das Leben der Deutschen, Juden und Tsche-
chen in dem Ort sowie über die Ereignisse während und nach dem Krieg. 
Umgebung: 2 km oberhalb des Städtchens befindet sich die bergige Siedlung Dobrá Voda / Gutwasser, 
die mit den letzten Jahren des Einsiedlers Vintíř / Gunther in Verbindung steht. In der Barockkirche befin-
det sich der größte Glasaltar der Welt, ein Kreuzgang und die Statue des heiligen Vintíř. In dem umgebau-
ten Haus befindet sich das Museum des Dr. Šimon Adler mit einer Ausstellung zu Kultur und Religion der 
jüdischen Bewohner des hiesigen Grenzlandes. 
Janovicenad Úhlavou / Janowitz an der Angel – hier haben sich in der gotischen Kirche mittelalterliche 
Wandmalereien erhalten, im Ort gibt es Blockhäuser, eine Wassermühle und einen jüdischen Friedhof aus 
dem 18. Jahrhundert.  
Umgebung: 3 km von Janowitz befindet sich die weitläufige Ruine der Burg Klenová, die gegen Ende des 
13. Jahrhunderts erbaut wurde und durch Burgmauern mit Basteien und einem tiefen Graben befestigt wurde. 
Die Dominante der Burg ist ein großer, prismenförmiger Turm. Der Hof ist umschlossen von einem dreiflügligen 
Gebäude mit einer Erkerkapelle. Im 17. Jahrhundert wuchs auf der Vorburg ein Schloßgebäude empor. Die Burg 
und das Schloß verwaltet die Galerie Klatovy / Klenová, die hier eine historische Ausstellung und eine Sammlung 
von Bildern und Statuen tschechischer Künstler des 20. Jahrhunderts hat. 
Kašperské Hory / Bergreichenstein (früher auch Reichenstein) entstand an der Wende vom 13. zum 14. 
Jahrhundert als Gebirgssiedlung neben einem goldführenden Revier. Der größte Aufschwung erlebte der 
Ort im 14. und 15. Jahrhundert. Kaiser Karl IV. ließ einen Zweig der Goldenen Straße errichten, der von 
dem bayerischen Passau durch die Kašperské Hory führte. Im 16. Jahrhundert erhielt die Stadt den Titel 
einer oberen Königsstadt. Der historische Kern des Städtchens ist Denkmalschutzareal. Die Dominante 
des Marktplatzes stellt das Rathaus im Renaissance-Stil dar, das mit einer Barockfront ergänzt wurde. Häu-
ser mit mittelalterlichen Kernen umgeben den Platz. In der Mitte steht eine gotische Erzdekankirche aus 
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Das älteste erhaltene Denkmal ist die Friedhofskirche an den Stel-
len der ältesten Besiedlung hinter der Stadt. Das hiesige Museum des Böhmerwaldes hat insbesondere 
eine Ausstellung zum Golderzbergbau, zur Herstellung von Böhmerwaldglas und zu volkstümlich bemal-
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let se Prášily staly součástí rozlehlého vojenského prostoru 
Dobrá Voda s několika střelnicemi. Dnes jsou vyhledávaným 
turistickým střediskem. Nově zde byl vybudován archeopark 
s obrazem života Keltů v Čechách.

Okolí: 3,5 km jihovýchodně od obce leží na svazích Poled-
níku Prášilské jezero v nadmořské výšce 1080 metrů. Výraz-
ná hora Poledník (1315 m) bývala středem oblíbeného lovec-
kého revíru schwarzenberského panství. Od padesátých let 
20. století to bylo nepřístupné hraniční pásmo. Po roce 1990 
odtud odešli čs. vojáci, vojenské objekty byly zbořeny, zůstala 

jen čtyřboká betonová radarová věž, dnes přebudovaná na rozhlednu. 
Sušice představuje původně slovanskou osadu s rýžováním zlata. V polovině 13. století obsadil Sušic-

ko, dosud patřící bavorským vévodům, český král Přemysl Otakar II. a začal zde budovat královské město. 
Město bohatlo díky poloze na jedné z větví Zlaté stezky. Býval tu sklad soli a rozvíjel se čilý obchod s Ba-
vorskem. Zkázu přinesla až třicetiletá válka a postupný útlum dolování drahých kovů. Hospodářský rozvoj 
nastal až v 19. století v souvislosti se sirkařskou výrobou, kožedělným průmyslem a těžbou a zpracováním 
vápence. 

Historické jádro Sušice se středověkým půdorysem je městskou památkovou zónou s padesáti domy 
původně gotickými, renesančními, barokními a empírovými. Nejkrásnějším domem je Voprchovský dům na 
náměstí v jádru pozdně gotický s renezanční atikou, dnes sídlo Muzea Šumavy s ojedinělou expozicí tamní-
ho sirkařství. V jihovýchodním koutu se nalézá děkanský kostel, původně gotické trojlodí, později zbaroki-
zované. Výraznou dominantu nad městem představuje raně barokní čtvercová kaple Anděla strážce, k níž 
vede nová působivá křížová cesta. 

Okolí: 2,5 km od Sušice výrazný rulový vrch s 31 metrů vysokou rozhlednou, pod vrcholem 2 telekomu-
nikační věže.

Velhartice – obec v Šumavském podhůří, původně osada rýžovníků zlata. Historické jádro Velhartic 
vyhlášeno památkovou zónou. Náměstí s většinou zděnými širokými domy s bedněnými štíty. Dochovala 
se kovárna a roubené domy v dolní části městečka. Přímo před hradem menší skanzen šumavské lidové 
architektury s roubenými chalupami a zděnými špýchárky. 

Hrad Velhartice pochází z první poloviny 14. století. V 17. století do něho byl vestavěn arkádový zámek. 
Jádro hradu tvoří 2 paláce vzájemně propojené hradbami. Za vlády Jiřího z Poděbrad (třetí čtvrtina 15. sto-
letí) zde byly dočasně uloženy české korunovační klenoty. Unikátní most spojuje věž Putnu s Rajským dvo-
rem. V renesančním palácovém křídle expozice zaměřená na rodinný život šlechty, v gotickém Rajském 
domě je představen život ve středověku.

Železná Ruda – horské centrum západní Šumavy. V minu-
losti těžba rud, od sedmdesátých let 18. století rozvoj sklářství, 
v části Železné Rudy v Alžbětíně vyrostla v polovině 19. sto-
letí největší šumavská sklárna s produkcí tabulového a zrca-
dlového skla. 

Z památek vyniká kostel, centrální barokní stavba na půdo-
rysu šesticípé hvězdy a mohutnou bání. Chráněnou technic-
kou památkou je železný hamr. 

Okolí: 1,5 - 4,5 km km od Železné Rudy letovisko Špi-
čák s horou Špičák se skiareálem se sedačkovou lanovkou 
a několika lyžařskými sjezdovkami. Sedačková lanovka vede 
na horu Pancíř s rozhlednou. 

4-6 km od od Železné Rudy Národní přírodní rezervace 
Černé a Čertovo jezero. Nad Černým jezerem s plochou 
18,4 ha je karová stěna Jezerní hory. Čertovo jezero má roz-
lohu 19,3 ha. 

Špičák / Spitzberg

Velhartice / Welhartitz



129

ter Einrichtung zu bieten. Das zweite Museum ist ein Museum für Motorräder und sonstige Zweiräder und 
besitzt die größte Ausstellung historischer Motorräder in der tschechischen Republik.
Umgebung: 2,5 km nördlich von Kašperské Hory befindet sich die Ruine der Burg Kašperk / Karlsberg, eine 
der höchsten Burgen in Böhmen. Die Burg wurde von Kaiser Karl IV. zum Schutz des Grenzgebietes und zur Si-
cherheit der Verzweigung der Goldenen Straße und der unweit gelegenen Goldgruben gegründet. Das Haupt-
objekt ist ein rechteckiges Gebäude, eingeschlossen von zwei prismenförmigen Türmen. In der ehemaligen 
Burggrafschaft befindet sich eine Ausstellung, die der Geschichte und der Architektur der Burg gewidmet ist. 
Modrava / Mader und Umgebung – Gemeinde auf der Böhmerwaldebene in einer Höhenlage von 985 m 
über NN mit den charakteristischen Böhmerwaldhäusern, der Klostermannhütte aus dem Jahre 1924, ähn-
lich dem Stil der Böhmerwaldbauten, und dem Holzzentrum mit einer Ausstellung. 
Ungebung von Modrava erstreckt sich der Hochmoorkomplex Modravské slatě / Weitfällerfilze (oder 
auch Maderer Filze). Das Moor mit einer Ausdehnung von 3615 ha erfüllt die Fläche des Geländes in einer 
Höhe von 1000–1156 m über NN. Der überwiegende Teil des Moores ist nicht zugänglich. 
Nýrsko / Neuern wurde an der Furt des Flusses Úhlava gegründet und ursprünglich von zwei Ortschaf-
ten gebildet. Von den Denkmälern seien hier das ehemalige herrschaftliche Wirtshaus mit dem barockver-
zierten Giebel, die gotische Kirche aus dem 14. Jahrhundert mit dem prismenförmigen Turm, die barocke 
Pfarrei und einige der ländlichen Häuser mit den einfachen Barockgiebeln erwähnt. 
Umgebung: 1 km südlich des Städtchens befindet sich die Ruine der Burg Pajrek, von welcher der Rest 
des prismenförmigen Turms und der Mauern erhalten geblieben ist.
3 km von Nýrsko entfernt erstreckt sich die Talsperre Nýrsko am Flusslauf der Úhlava mit einem steinernen 
Wehr, das 337 m lang und 36 m hoch ist. Die Talsperre dient als Trinkwasserspeicher. 
Prášily / Stubenbach – ursprüngliche Ansiedlung von Glasarbeitern aus den Hüttenwerken und Schleife-
reien. Im Jahre 1842 entwickelte sich in den verlassenen Gebäuden der Glasfabrik eine Manufaktur, in der 
bis ins Jahr 1933 qualitatives Papier hergestellt wurde. Ende der 50er Jahre wurde Prášily Teil des ausge-
dehnten Militärgebiets Dobrá Voda mit einigen Schießplätzen. Heute ist es ein renommiertes touristisches 
Zentrum. Neu wurde hier der Archäopark erbaut mit einer Abbildung des Lebens der Kelten in Böhmen. 
Umgebung: 3,5 km südöstlich der Ortschaft liegt an den Hängen des Poledník / Mittagsberg der Prášilské jezero 
/ Stubenbacher See auf einer Höhe von 1080 m über NN. Der markante Mittagsberg (1315 m) war der Mittelpunkt 
des Lieblingsjagdreviers der Schwarzenbergischen Herrschaft. Seit den 1950er Jahren war es unzugänglicher 
Grenzgürtel. Nach dem Jahr 1990 zogen die tschechischen Soldaten ab, die Militärobjekte wurden niedergeris-
sen und es blieb nur ein vierseitiger Radarturm aus Beton übrig, der heute zu einem Aussichtsturm umgebaut ist. 
Sušice / Schüttenhofen stellt eine ursprünglich slawische Siedlung dar, in der Gold gewaschen wurde. 
In der Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde die Region Sušice, die bis dahin bayerischen Herzögen gehörte, 
vom böhmischen König Přemysl Otakar II besetzt, der hier damit, eine Königsstadt aufzubauen. Die Stadt 
wurde reich dank ihrer Lage an einer der Abzweigungen der Goldenen Straße. Hier war ein Salzlager, 
schnell entwickelte sich reger Handel mit Bayern. Den Niedergang brachte erst der Dreißigjährige Krieg 
und der schrittweise Rückgang des Abbaus von Edelmetallen. Wirtschaftlicher Aufschwung setzte erst im 
19. Jahrhundert ein in Zusammenhang mit der Streichholzherstellung, der lederverarbeitenden Industrie 
und dem Abbau und der Weiterverarbeitung von Kalkstein. 
Der historische Kern von Sušice mit dem mittelalterlichen Grundriss ist städtisches Denkmalschutzare-
al mit 50 Häusern, ursprünglich gotisch, im Stil von Renaissance oder Barock oder im Empirestil. Das 
schönste Haus ist das Voprchovský dům, im Kern spätgotisch mit einer Renaissance-Attika, heute Sitz des 
Böhmerwaldmuseums mit der einzigartigen Ausstellung der dortigen Zündholzherstellung. In der südöstli-
chen Ecke befindet sich eine Dekanskirche, ursprünglich gotisch dreischiffig, später barockisiert. Markant 
thront über der Stadt die frühbarocke quadratische Kapelle Anděla strážce / Schutzengelberg bei Schüt-
tenhofen dar, zu der ein neuer, eindrucksvoller Kreuzweg führt. 
Umgebung: 2,5 km von Sušice entfernt befindet sich ein bedeutender Gneisberg mit einem 31 m hohen 
Aussichtsturm, unter dem Gipfel stehen 2 Telekommunikationstürme. 
Velhartice / Welhartitz – Gemeinde im Gebirgsvorland des Böhmerwaldes, ursprünglich Golgräbersied-
lung. Der historische Kern von Velhartice wurde zum Denkmalschutzareal erklärt. Der Hauptplatz mit 
hauptsächlich steinernen breiten Häusern mit verschalten Giebeln. Erhalten haben sich eine Eisenschmie-
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3.6 Okres Tirschenreuth 
Na severovýchodě okresu Tirschenreuth se nalézá nejvyš-

ší vrcholek Předního Hornofalckého lesa Tillenberg (939 m) 
v blízkosti obce Neualbenreuth. Právě toto pohraniční pás-
mo je turisticky nejpřitažlivější. Krajina kolem okresního 
města Tirschenreuthu je charakteristická četnými chovnými 
rybníky, žulovými skalními útvary Steinwaldu. Mezi hradem 
Falkenbergem a Windischenbachem leží přírodní chráněná 

oblast Waldnaabthal. 12 km dlouhý kaňon zde lemují vysoké 
žulové masivy. Tradiční výrobou je zde zpracování dřeva, tkalcovství, sklářství, keramika, potravinářství, vy-
niká pivovarnictví. Surovinovou základnu tvoří bohatství dřeva, naleziště kaolinu, křemene a živce. Po druhé 
světové válce zde vznikala nová odvětví strojírenství, elektrotechnika a elektronika. 

Tirschenreuth leží v rybničném kraji Horní Falce s více než 4 tisíci rybníky. 
Koncovka-reuth v názvu naznačuje vznik míst, kde byl vymýcen les, snad již v 10. století. Roku 1814 zni-

čil historické jádro města velký požár. Na náměstí před renezanční radnicí stojí socha Johanna Andrease 
Schmellera, zdejšího rodáka, který sestavil v první polovině 19. století první slovník bavorského dialektu. 
Zdejší muzeum je proslulé expozicí rybářství. Původně gotický chrám byl po požárech několikrát přestavěn 
do dnešní barokní podoby. 

Hrad Falkenberg pochází z 11. století. Patřil původně pánům z Falkenbergu, od počátku 14. století kláš-
teru Waldsassen, který hrad důkladně opevnil, takže odolal husitům. 

Byl dobyt teprve Švédy v třicetileté válce, od té doby hradní zříceninou. Stavbu do původního stavu dal 
zrekonstruovat v letech 1936–1938 velvyslanec hrabě Schulenburg, jenž byl popraven roku 1944 jako Hit-
lerův odpůrce, což připomíná nové zdejší muzeum. 

Obec Neualbenreuth vyniká bohatou hrázděnou architekturou zdejších domů. Ve Vlastivědné jizbě je 
expozice ze života sudetských Němců Mariánskolázeňska. 

Okolí: V blízkosti Neualbenreuthu jsou moderní Sibyllenbad - lázně s léčbou nemocí pohybového ústro-
jí, cest dýchacích a krevního oběhu. Součástí lázní je veřejnosti přístupný koupací areál. 

3.7 Okres Neustadt 
Do okresu Neustadt zasahuje velká chráněná krajinná oblast mezi Falkenbergem a Windischenbachem. 

U řeky Waldnaaby jsou značené cyklistické a turistické stezky. Východní pohraničí tvoří Přírodní park Horní 
Falce. Lyžařský běžecký areál se nachází v blízkosti Flossenbürgu. Kraj vyniká tradicí sklářů, starými ham-
ry, mlýny a hradními zříceninami. Vyhlášenou regionální pochoutkou je salám z hovězího masa, bylinkový 
likér a ručně vyráběné pralinky. 

Neustadta. d. Waldnaab je jako obec je doložena v 13. století, kdy dosáhla městských práv. „Město 
olovnatého skla“ leží v kopcovitém terénu a samotné náměstí se táhne strmě od řeky Naaby k někdejší 
rezidenci rodu Lobkoviců, postavené ve stylu italského baroka. Náměstí, někdejší tržiště, obklopují restau-
rované pestré hornofalcké domy z 16. a 17. století. Městské muzeum přechovává střevíc císaře Karla IV., 
který Neustadt dostal do zástavy v roce 1354. Ve městě je sídlo světoznámé sklářské firmy Nachtmann. 

Bärnau - městečko ležící na silničním hraničním přechodu. Tradiční výrobou je zde knoflíkářství (v obci 
je neobvyklé muzeum knoflíků), dále je tu moderní závod na zdobení porcelánu. Na okraji obce se buduje 
Historický park Bärnau-Tachov, napodobující sídla Germánů a Slovanů v 9. – 13. století (slovanská vesnice, 
dřevěné hradiště a osada vrcholného středověku v pohraničním regionu). 

Flossenbürg je jednou z nejmalebnějších hradních zřícenin v Horní Falci. Někdejší hrad byl postaven 
kolem roku 1100. Bývalá pevnost Hohenštaufů patřila i císaři Fridrichu Barbarossovi. Byla zničena Švédy 
ve třicetileté válce. Nacistickou hrůzu zde připomíná Památník koncentračního tábora Flossenbürg, ve kte-
rém bylo v letech 1938–1945 vězněno kolem 100 000 vězňů. V areálu dnešního památníku zůstaly zacho-
vány strážní věže, krematorium, části budovy věznice a někdejší táborová prádelna, kde je trvalá výstava    
Koncentrační tábor Flossenbürg 1938–1945. 

Hrad Flossenbürg / Burg Flossenbürg
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de und Blockhäuser im unteren Teil des Städtchens. Genau vor der Burg gibt es ein kleineres Freilichtmu-
seum volkstümlicher Architektur aus dem Böhmerwald mit Blockhütten und gemauerten Kornspeichern. 
Die Burg Velhartice stammt aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts mit einem eingebauten Arkaden-
schloß aus dem 17. Jahrhundert. Den Kern der Burg bilden zwei Häuser, die gegenseitig durch Burgen ver-
bunden sind. Unter der Herrschaft des Jiří aus Poděbrad / Georg von Podiebrad (auch: Georg von Kunstadt 
und Podiebrad, drittes Quartal des 15. Jahrhunderts) waren hier vorübergehend die böhmischen Kronjuwe-
len gelagert. Sehenswert ist die einzigartige mächtige Brückenkonstruktion, die den gotischen Palas mit dem 
Turm „Putna“ verbindet. In dem Renaissance-Palastflügel befindet sich eine Ausstellung, die auf das Famili-
enleben der Adeligen fokussiert ist, in dem gotischen Palas wird das Leben im Mittelalter vorgestellt. 
Železná Ruda / Bayerisch Eisenstein – Gebirgszentrum des westlichen Böhmerwalds. In der Vergan-
genheit Eisenabbau, seit den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts Entwicklung von Glasherstellung, in ei-
nem Teil von Železná Ruda in Alžbětín entstand in der Hälfte des 19. Jahrhunderts die größte Glasfabrik 
im Böhmerwald mit Produktion von Tafelglas und Spiegelglas. Unter den Denkmälern sticht die Kirche he-
raus, ein zentrales barockes Gebäude auf dem Grundriss eines sechszackigen Sterns und mit einer mas-
siven Kuppel. Ein geschütztes technisches Denkmal ist der Schmiedehammer aus dem 16. Jahrhundert.
Umgebung: 1,5-4,5 km von Železná Ruda entfernt liegt der Sommerferienort Špičák mit dem Berg Špičák 
/ Spitzberg mit einem Skiareal und einer Sesselseilbahn und einigen Skipisten. Die Sesselseilbahn führt 
auf den Berg Pancíř mit einem Aussichtsturm. 
4-6 km von Železná Ruda entfernt liegt das Naturparkreservat Černé a Čertovo jezero (Naturschutzgebiet 
Schwarzer See und Teufelssee). Über dem Schwarzen See mit einer Fläche von 18,4 ha liegt der Karfelsen 
der Hohen Seewand / Jezerní hora. Der Teufelssee hat eine Ausdehnung von 19,34 ha. 

3.6 Landkreis Tirschenreuth
Im Nordosten des Landkreises Tirschenreuth befindet sich der höchste Gipfel des vorderen Oberpfäl-
zer Waldes, der Tillenberg (939 m) in der Nähe des Ortes Neualbenreuth. Gerade dieser Grenzgürtel ist 
touristisch am attraktivsten. Die Landschaft um die Kreisstadt Tirschenreuth wird charakterisiert durch 
zahlreiche Zuchtfischteiche und die Granitfelsengebilde des Steinwaldes. Zwischen der Burg Falkenberg 
und Windischeschenbach liegt das Naturschutzgebiet Waldnaabtal. Einen 12 km langen Canyon säumen 
hohe Granitmassive. Die traditionellen Produktionszweige sind hier Holzverarbeitung, Weberei, Glasher-
stellung, Keramik und Lebensmittelindustrie. Die Bierbrauerei sticht besonders hervor. 
Die Rohstoffbasis bilden der Holzreichtum, sowie Fundstätten von Kaolin, Quarzgestein und Feldspat. Nach dem 
zweiten Weltkrieg entstand hier ein neuer Zweig der Maschinenbauindustrie, Elektrotechnik und Elektronik. 
Tirschenreuth liegt in der Teichregion Oberpfalz mit mehr als 4000 Teichen. Die Endsilbe –reuth im Orts-
namen kennzeichnet Orte, die durch Waldrodungen entstanden, bisweilen bereits im 10. Jahrhundert. Im 
Jahre 1814 wurde der historische Ortskern durch einen großen Brand zerstört. Auf dem Markplatz vor dem 
Rathaus im Renaissance-Stil steht die Statue des Johann Andreas Schmeller, einem Sohn der Stadt, der in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das erste Wörterbuch des bayerischen Dialekts zusammengestellt 
hat. Das hiesige Museum beherbergt eine berühmte Ausstellung zur Fischerei. Der ursprünglich gotische 
Dom wurde nach Bränden einige Male umgebaut, bis er seine heutige Barockform erhielt. 
Die Burg Falkenberg stammt aus dem 11. Jahrhundert. Sie gehörte ursprünglich den Herren von Falken-
berg und seit dem Beginn des 14. Jahrhunderts dem Kloster Waldsassen, das die Burg gründlich befestig-
te, somit hielt sie den Hussiten stand. Erobert wurde sie erst von den Schweden im Dreißigjährigen Krieg, 
seit dieser Zeit ist es eine Burgruine. In den Jahren 1936-1939 ließ der Botschafter Graf Schulenburg das 
Gebäude in seinem ursprünglichen Zustand rekonstruieren. Im Jahre 1944 wurde er als Gegner von Hitler 
hingerichtet, woran ein neues Museum vor Ort erinnert. 
Die Gemeine Neualbenreuth sticht durch die holzverstärkte Architektur der hiesigen Häuser hervor. In 
den Grenzland-Heimatstuben befindet sich eine Ausstellung über das Leben der Sudetendeutschen.
Umgebung: In der Nähe von Neualbenreuth befindet sich das moderne Sybillenbad – ein Kurbad mit ei-
ner Therapieeinrichtung für Krankheiten des Bewegungsapparates, der Atemwege und des Blutkreislaufs. 
Teil des Kurbades ist ein öffentlich zugängliches Schwimmbadareal. 
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Leuchtenberg je největší a nejlépe zachovalou hradní zří-
ceninou Horní Falce. Leuchtenbergové patřili k nejvýznačněj-
ší hornofalcké šlechtě, zasedající v říšském sněmu. Posled-
ním nositelem titulu vévody z Leuchtenbergu byl nevlastní syn 
Napoleona Eugen Beuhauharnais, zeť bavorského krále Ma-
xmiliána Josefa I. Za třicetileté války došlo ke zničení jejich 
sídla Švédy a císařskými vojsky. Přístupná je hradní kaple, ry-
tířský sál, hradní věž. V letních měsících se zde konají hradní 
divadelní slavnosti.

Weiden in der Oberpfalz se svými 43 tisíci obyvateli je hos-
podářským a kulturním centrem severní části Horní Falce. Je zde soustředěn textilní a keramický průmysl, 
výroba umělých vláken, skla a porcelánu. Ve 13. století obdržel Weiden městská práva. Město má jedno 
z nejucelenějších gotických náměstí v Horní Falci. Výrazné štíty a zdobené fasády měšťanů jsou dokladem 
kvetoucího obchodu na obchodní trase západ – východ. Uprostřed protáhlého náměstí stojí renezanční 
radnice s osmibokou věží s barokní kupolí. Z dalších významných staveb jmenujme dvorec Veste Haus, 
který byl krátce rezidencí Fridricha Falckého, mohutnou budovu Staré školy, dnes městské muzeum. Wald-
sassenská barokní obilní sýpka, dnes muzeum keramiky. Weiden je městem hudebního skladatele Maxe 
Regera, který zde strávil dětství.

Vohenstraus - hraběcí sídlo, kde se na východní straně svažitého náměstí rozkládá zámek Friedrich-
sburg. Velkolepou renezanční budovu dal vystavět falckrabě Friedrich. Třípatrový zámek obklopuje šest 
majestátních okrouhlých věží. Štít střechy je stejně vysoký jako samotná stavba. Na náměstí města je roz-
měrná novorenezanční radnice. 

3.8 Okres Schwandorf	
Okresem Schwandorf prostupuje na severovýchodě pohoří Hornofalckého lesa, na jihu Hornofalcká 

pahorkatina a na jihovýchodě výběžky Bavorského lesa. Od severu k jihu protéká řeka Naaba s levým pří-
tokem Schwarzach a Regen od bavorsko-české hranice. Na vodní plochu je nejbohatší Steinberger See 
s rybníky, využívanými pro vodní sporty. Místní názvy germánsko-slovanské svědčí o osídlení germánsko-
-slovanském v době nástupu středověku. Ve směru západ – východ se rozvíjel obchod, hlavně se solí, že-
lezem a rybami. 

V nejnovější době zásoby hnědého uhlí vedly k budování tepelných elektráren. V době poválečné se 
rozvinul průmysl polygrafický, výroba automobilových součástí, chemie, výroba bioplynu. Pro zemědělství 
nejpříznivější je oblast Naabské nížiny. Rozšířena je agroturistika a jezdectví. 

Schwandorf obdržel v polovině 15. století městská práva. O jeho minulosti svědčí náměstí s masivními 
měšťanskými domy. Na místě středověkého hradu stojí farní gotický halový kostel. Zbytek městského opev-
nění tvoří Blasturm, sloužící jako hlásná věž. 

V této hlásné věži se narodil Max Kunz, hudební skladatel a autor bavorské hymny. Zajímavé je rozsáhlé 
podzemí sklepních prostorů vzájemně propojených a zpřístupněných veřejnosti. Schwandorf byl během 
2. světové války víc než z poloviny zničen. Je centrem průmyslové výroby okresu.

Nabburg – toto středověké město rozložené na kuželu kopce působí dodnes impozantně. První zmín-
ka je o pobytu krále Jindřicha I. z roku 929 v podhradí hradu. Městská práva propůjčili Nabburgu Wittel-
sbachové na konci 13. století. V 15. století město dobyli a zničili husité. Zakrátko se Nabburg proměnil 
v pevnost s dvojitým prstencem hradeb a dvanácti branami. Dodnes se dochovaly zdi, brány a věže. 
Gotická trojlodní bazilika ze 14. století je zajímavá dvojitým chórem, původními malbami na skle a vyře-
závanou Madonou z 15. století. Náměstí vévodí měšťanské domy s vysokými štíty. Renezanční radnice 
vyniká štítovým arkýřem. Ve městě je barokní hřbitovní kostel s románskou věží a na předměstí román-
ský kostel z 12. století.

Neunburg vorm Wald je městečko v údolí Schwarzachu. V druhé polovině zde byla rezidence Witttel-
sbachů. Dodnes se nad městem vypíná opevněný hrad, v jehož původní kapli, přebudované na měst-
ský farní kostel, se nachází náhrobní deska Johanna I., který porazil v roce 1433 v jedné bitvě husity.  

Nabburg
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3.7 Landkreis Neustadt 
In den Landkreis Neustadt hinein erstreckt sich ein großes Naturschutzgebiet zwischen Falkenberg und Win-
discheschenbach. Am Fluß Waldnaab verlaufen bedeutende Fahhrad- und Touristenstrecken. Das östliche 
Grenzgebiet bildet der Naturpark Oberpfälzer Wald. Ein Areal mit Langlaufloipen befindet sich in der Nähe 
von Flossenbürg. Die Region sticht hervor durch die Tradition der Glasherstellung, durch alte Mühlen und 
Burgruinen. Als regionale Delikatessen gelten Rindersalami, Kräuterlikör und handgemachte Pralinen. 
Neustadta. d. Waldnaab wird erstmals im 13. Jahrhundert urkundlich erwähnt, als es die Stadtrechte be-
kam. Die Stadt des Bleikristalls liegt in hügeligem Terrain und der einzige Marktplatz erstreckt sich steil 
vom Fluß Naab zur ehemaligen Residenz des Geschlechts der Lobkowitzer hinauf, die im Stil des italieni-
schen Barock errichtet wurde. Den Hauptplatz, ehemals Markt, umgeben restaurierte verschiedenfarbige 
Oberpfälzer Häuser aus dem 16. Und 17. Jahrhundert. Das städtische Museum bewahrt einen Handschuh 
Kaiser Karls IV., den Neustadt im Jahre 1354 als Faustpfand bekam. In der Stadt hat die weltbekannte 
Glasfirma Nachtmann ihren Sitz. 
Bärnau – das Städtchen liegt am Straßengrenzübergang. Traditionelle Produktion ist hier die Knopfher-
stellung (im Ort gibt es ein ungewöhnliches Knopfmuseum), weiterhin ist hier ein moderner Betrieb für Por-
zellanverzierung. In der Peripherie wird der Geschichtspark Park Bärnau-Tachov errichtet, der dem Sitz der 
Germanen und Slawen im 9. und 13. Jahrhundert nachempfunden ist (ein slawisches Dorf, eine hölzerne 
Burgstätte und eine Siedlung des Hochmittelalters in der Grenzregion). 
Flossenbürg ist eine der malerischsten Burgruinen in der Oberpfalz. Die Burg wurde um das Jahr 1100 er-
richtet. Die ehemalige Festung der Hohenstaufer gehörte ebenfalls Kaiser Friedrich Barbarossa. Sie wurde 
von den Schweden im dreißigjährigen Krieg zerstört. An das Grauen der Nazis erinnert hier die Gedenk-
stätte des Konzentrationslagers Flossenbürg, in dem in den Jahren 1938–1945 etwa 100.000 Gefangene 
inhaftiert waren. Auf dem Gelände der heutigen Gedenkstätte wurden die Wachtürme, das Krematorium, 
Teile des Gefängnisses und die ehemalige Wäscherei des Lagers erhalten, wo sich heute die Daueraus-
stellung Konzentrationslager Flossenbürg 1938–1945 befindet. 
Leuchtenberg ist die größte und besterhaltene Burgruine in der Oberpfalz. Die Leuchtenberger gehör-
ten zu den bedeutendsten Oberpfälzer Adeligen und hatten Sitz und Stimme im Reichstag des Heiligen 
Römischen Reiches. Der letzte Träger des Titels Herzog von Leuchtenberg war der Stiefsohn Napoleons 
Eugène-Rose de Beauharnais / Eugen Herzog von Leuchtenberg und Fürst von Eichstätt, ein Schwie-
gersohn des bayerischen Königs Maximilian Josef I. Während des Dreißigjährigen Krieges kam es zur 
Zerstörung ihrer Residenz durch die Schweden und die kaiserlichen Heere. Für die Öffentlichkeit zu-
gänglich sind die Burgkapelle, der Rittersaal und der Burgturm. In den Sommermonaten finden hier die 
Burgfestspiele mit Freilichttheater statt. 
Weiden in der Oberpfalz ist mit seinen 43.000 Einwohnern wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der 
nördlichen Oberpfalz. Hier konzentriert sich die Textil- und Keramikindustrie sowie die Herstellung von 
Kunstfasern, Glas und Porzellan. Im 13. Jahrhundert erhielt Weiden die Stadtrechte. Die Stadt hat einen 
der komplexesten gotischen Marktplätze in der Oberpfalz. Die ausdrucksvollen Giebel und verzierten Fas-
saden der Stadthäuser sind ein Beweis für die blühende Wirtschaft auf der Handelsstraße zwischen Wes-
ten und Osten. In der Mitte des langgezogenen Marktplatzes steht das Rathaus im Renaissance-Stil mit 
einem achtseitigen Turm mit barockem Kuppelgewölbe. Von den weiteren bedeutenden Gebäuden seien 
genannt der Hof Vesten Haus, der kurzzeitig die Residenz Friedrichs von der Pfalz war, der massive Bau 
der alten Schule, heute das Stadtmuseum, sowie das barocke Waldsassener Kornsilo (der sogenannte 
Waldsassener Kasten), heute ein Keramikmuseum. Weiden ist die Stadt des Komponisten Max Reger, der 
hier seine Kindheit verbrachte. 
Vohenstrauss – Grafensitz, auf der östlichen Seite des abschüssigen Marktplatzes erstreckt sich das 
Schloss Friedrichsburg. Das monumentale Gebäude aus der Renaissance ließ der Pfalzgraf Friedrich er-
richten. Das dreistöckige Schloss umgeben sechs majestätische, ringförmige Türme. Der Dachgiebel ist 
genauso hoch wie das einzelne Gebäude. Auf dem Marktplatz befindet sich ein geräumiges Rathaus im 
Neurenaissance-Stil. 
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Tato událost je námětem letních divadelních předsta-
vení na hradním nádvoří. Na předměstí se nalézá ro-
mánská kaple z doby kolem roku 1100. 

3.9 Okres Cham 
Součástí okresu Cham je Přírodní park Hornobavor-

ského lesa v pásu od bavorsko-českých hranic. Na roz-
díl od Šumavy je Hornobavorský les členitější. Nápad-
nou hraniční horou je skalnatý Grosser Osser (Velký 
Ostrý 1203 m). Důležitou surovinou je dřevo a křemen. 

Tradiční výrobou je sklářství, které poznáme na turistických cestách (Gläserner Steig – Skleněná stezka). 
Zemědělství je zde omezeno horskými kamenitými půdami. V poválečné době došlo k velkému rozmachu 
zdejší horské turistiky, zimní i letní. Mnoho selských dvorů slouží agroturistice. 

Cham je město v údolí řeky Regen na rozhraní Bavorského a Hornofalckého lesa. Leží na obchodní tra-
se mezi Řeznem a Čechami. Založen byl již v 8. století a brzy se stal říšskou pevností. Ze středověké archi-
tektury se po mnoha požárech města dochovala věž Straubinger Turm, brána zvaná Biertor a městská rad-
nice ze 14. století. Zrestaurovaný renezanční Cordonhaus z 16. století s arkádami v přízemí slouží kulturním 
účelům. Městský farní kostel z 13. století byl několikráte přestavován a vyniká na stropě jemnou rokokovou 
štukou a freskou. Město bylo těžce postiženo bombardováním na konci 2. světové války. Je centrem textil-
ního a kožedělného průmyslu, zpracování dřeva a žuly a výroby cihel.

Okolí: 3 km od města Chamu je Chammünster, klášter ve stejnojmenné obci, založený v 8. století bene-
diktiny z kláštera Sv. Emmerama z Regensburgu. Předchozí tři kostely se nezachovaly. Dnešní bazilika se 
dvěma románskými věžemi je z pozdně gotického období. Pozoruhodné je zdobení hlavic sloupů a pozd-
ně gotická síťová klenba, na severní stěně jsou tři středověké fresky. U kostela stojí kaple ze 14. století a na 
hřbitově kostnice. V blízkosti obce je Odenturm (Pustá věž), zbytek věže bývalého románského hradu, 
střežícího cestu do Čech. 

Furth im Wald byl podřízen hrabatům z Bogenu, kteří zde vybudovali hrad na strategickém místě 
v blízkosti bavorsko-českých hranic. Z památek jmenujme barokní městský chrám, jedinou dochova-
nou bránu Burgtor a radnici. Vlastivědné muzeum Landestormuseum má část věnovanou Němcům 
Horšovskotýnska a zemské bráně. Město je proslavené lidovou hrou Further Drachensticht (Furtské 
skolení draka ). 

Okolí: V okolí Furthu se nachází 12 místních naučných stezek. 15 km dlouhá je trasa Furth-Dreiwappen-
stein (Tři znaky) k trojmezí historických zemí Čech, Bavorska a vévodství Falcka. Znaky ve skále připomína-
jí česko-bavorskou hraniční smlouvu mezi císařovnou Marií Terezií a bavorským kurfiřtem Maxem Josefem 
III. z 3. března 1764 za účelem stanovení průběhu hranic. 

Bad Kötzting je dnes lázeňské městečko. Počátek obce sahá až do 11. století. Z památek městečka vy-
niká opevněný Kirchenburg, s gotickým, později zbarokizovaným chrámem s rokokovým hlavním oltářem 
a Stará radnice se zvonkovou hrou.

Lam - klimatické lázně, středisko zimních sportů mezi vrcholky Javoru a Ostrého, východisko výstupu 
na Grosser Osser.

Neukirchen beim Heiligen Blut – poutní místo a letovisko na svahu hřebene Hoher Bogen. Zajímavostí 
poutního kostela je, že ke kostelu z 15. století byl v 17. století přistaven klášterní chrám, který je oddělen 
dvojitým oltářem s obrazem Panny Marie. 

Okolí: Sedačkovou lanovkou lze vyjet na jeden z vrcholů Hoher Bogenu na Ahornriegel (1358 m n. m.). 
Waldmünchen byl založen v 10. století benediktiny z kláštera Chammünsteru. Každým rokem se 

zde koná divadelní představení (Pandur Trenck před branami Waldmünchenu) o vpádu pandurů – 
žoldáků ve službách Marie Terezie do východního Bavorska v bojích o rakouské dědictví. Místní vlas-
tivědné muzeum obsahuje expozici s tímto obsahem, ale i s dokumenty uzavřené hranice v době„ 
železné opony“.

Furh im Wald (Brod nad Lesy)
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3.8 Landkreis Schwandorf
Den Landkreis Schwandorf durchdringen im Nordosten der Höhenzug des Oberpfälzer Waldes, im Süden 
das Oberpfälzer Hügelland und im Südosten die Ausläufer des Bayerischen Waldes. Von Nord nach Süd 
fließt der Fluß Naab mit linksseitigem Zufluss von Schwarzach und Regen aus Richtung der bayerisch-
tschechischen Grenze. Die meiste Wasserfläche hat der Steinberger See mit Teichen, die für Wassersport 
genutzt werden. Die örtlichen germanisch-slawischen Bezeichnungen zeugen von der gemischten Besie-
delung zu Beginn des Mittelalters. In Richtung von Westen nach Osten entwickelte sich Handel, haupt-
sächlich mit Salz, Eisen und Fischen. 
In jüngster Zeit führten die Vorräte an Braunkohle zum Bau von Wärmekraftwerken. In der Nachkriegszeit ent-
wickelte sich die polygrafische Industrie, Herstellung von Autozubehörteilen, Chemie und Biogas. Für die Land-
wirtschaft am günstigsten ist die Gegend um das Naabtal. Auch Agrotourismus und Reitsport sind verbreitet. 
Schwandorf erhielt in der Hälfte des 15. Jahrhunderts die Stadtrechte. Von seiner Vergangenheit zeugt 
der Marktplatz mit den massiven Bürgerhäusern. An der Stelle der mittelalterlichen Burg steht die Pfarrkir-
che. Den Rest der Stadtbefestigung bildet der Blasturm, der als Wachturm diente. 
In diesem Wachturm wurde Max Kunz geboren, Komponist und Autor der Bayernhymne. Interessant ist 
das weitläufige unterirdische Areal von Felsenkellern, die miteinander verbunden sind und für die Öffent-
lichkeit freigelegt wurden. Schwandorf wurde im 2. Weltkrieg mehr als zur Hälfte zerstört. Es ist das Zent-
rum von Industrieerzeugung im Landkreis. 
Nabburg – diese mittelalterliche Stadt, auf dem Trichter eines Hügels gelegen, wirkt bis heute imposant. 
Die erste Erwähnung stammt vom Aufenthalt des Königs Jindřich I. aus dem Jahre 929 in der Vorburg der 
Burg. Das Stadtrecht verliehen Nabburg die Wittelsbacher am Ende des 13. Jahrhunderts. Im 15. Jahrhun-
dert wurde die Stadt von den Hussiten erobert und zerstört. Binnen kurzer Zeit verwandelte sich Nabburg 
in eine Festung mit einem doppeltem Ring an Burgen und zwölf Toren. Bis heute haben sich die Wände, 
Tore und Türme erhalten. Die gotische dreischiffige Basilika aus dem 14. Jahrhundert ist interessant durch 
das doppelte Presbyterium, die ursprünglichen Malereien auf Glas und die geschnitzte Madonna aus dem 
15. Jahrhundert. Den Marktplatz dominieren Bürgerhäuser mit hohen Giebeln. Das Rathaus im Renais-
sance-Stil sticht hervor durch einen Giebelerker. In der Stadt gibt es eine barocke Friedhofskirche mit ei-
nem romanischen Turm und in der Vorstadt eine romanische Kirche aus dem 12. Jahrhundert. 
Neunburg vom Wald ist ein Städtchen im Tal der Schwarzach, zeitweise war es Residenz der Wittelsba-
cher. Bis heute ragt über die Stadt eine Wehrburg empor, in deren ursprünglicher Kapelle, umgebaut in 
eine städtische Pfarrkirche, sich die Grabplatte von Johann I. befindet, der im Jahre 1433 in einer Schlacht 
die Hussiten besiegte. Diese Begebenheit ist Thema der Sommertheaterfestspiele im Burghof. In der Vor-
stadt befindet sich eine romanische Kapelle aus der Zeit um das Jahr 1100. 

3.9 Landkreis Cham
Bestandteil des Landkreises Cham ist der Naturpark oberer bayerischer Wald in einem Band entlang der 
bayerisch-tschechischen Grenze. Im Gegensatz zum Böhmerwald ist der Obere Bayerische Wald vielglied-
riger. Markanter Grenzberg ist der felsige Große Osser (1203 m). Wichtige Rohstoffe sind Holz und Quarz. 
Traditionelle Erzeugung ist die Glasfabrikation, die man auf touristischen Trassen nachverfolgen kann 
(Gläserner Steig / Skleněná stezka). Landwirtschaft ist hier durch die bergigen und steinigen Böden nur 
eingeschränkt möglich. In der Nachkriegszeit kam es zu einem großen Aufschwung des hiesigen Bergtou-
rismus, im Sommer wie im Winter. Viele bäuerlichen Höfe dienen heute dem Agrotourismus. 
Cham ist eine Stadt im Tal des Flusses Regen an der Grenze zwischen dem Bayerischen und dem Ober-
pfälzer Wald. Es liegt an der Handelsstraße zwischen Regensburg und Tschechien. Es wurde im 8. Jahr-
hundert gegründet und schon bald zur Reichsfestung. Von der mittelalterlichen Architektur erhielt sich die 
Stadt nach vielen Bränden den Straubinger Turm, das sogenannte Biertor und das städtische Rathaus aus 
dem 14. Jahrhundert. Das restaurierte Cordonhaus (16. Jahrhundert) im Stil der Renaissance mit Arka-
den im Erdgeschoß dient kulturellen Zwecken. Die städtische Pfarrkirche aus dem 13. Jahrhundert wurde 
mehrmals umgebaut und ragt heraus durch ihren zarten Rokoko Stuck und Fresken an der Decke. 
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3.10 Okres Regen 
Okres Regen je součástí vládního obvodu Niederba-

yern (Dolní Bavorsko). Zahrnuje velkou část Národního 
parku Bavorský les s největší horskou turistickou ob-
last Arber Land. Obsahuje 11 chráněných přírodních 
útvarů o rozloze 450 hektarů, ochrannou zónu Národ-
ního parku Bavorský les a chráněnou krajinnou oblastí 
o rozloze 79 tisíc hektarů. Nalézají se zde staré sklář-
ské hutě (Zwiesel, Regen, Frauenau). Vede tudy Glä-
serner Steig (Skleněná stezka).  

Regen – v 11. století zde benediktini vykáceli les a založili osadu, částečně obklopenou řekou Schwar-
zer Regen. Po polovině 13. století Regen připadl Wittelsbachům, kteří osadu na významné křižovatce do 
Čech vybavili tržním právem. Jedinou středověkou památkou je románská věž farního kostela a domy se 
štítovými střechami na náměstí. 

Okolí: Asi 3 km od města na vysoké skále se vypínají zříceniny hradu Weissensteinu. Románský hrad 
byl vybudován hrabaty z Bogenu. Je zachována obytná věž, dnes muzeum. 

Bayerisch Eisenstein – hraniční železniční a silniční přechod, zvláštností je, že zde státní hranice dělí nádraží 
na část bavorskou a českou. V obci je bavorsko-české informační centrum pro přírodu a národní park. Turistické 
východisko do Arber Land - prostoru Velkého Javoru, Velkého a Malého Javorského jezera. Velký Javor je mo-
derní zimní sportovní středisko se standardem Světového poháru a hustou sítí běžeckých tratí v okolí. 

Bischofsmais - horské letovisko, v jehož okolí jsou staré domky zdejších obyvatel (Waldlerhäusern). Zá-
padním směrem je originální poutní místo St. Hermann, vytvořené z pozdně barokního kostelíka a kamen-
né a dřevěné kaple.    

Bodenmais – lázeňské městečko na úpatí Velkého Javoru ze 12. století. Jeho rozvoj je těsně spjatý 
s rudným dolem na Silbergu. Těžilo se zde stříbro a měď.

Okolí: Nad městečkem hora Silberg se dvěma vrcholky, možno použít sedačkovou lanovku. Hora je pro-
tkána kilometry štol, které jsou dokladem hornictví pěti století. Část bývalého dolu je přístupná.

Regen

Gross Arber (Velký Javor)
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Die Stadt wurde stark beschädigt durch Bombardements zu Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie ist Zentrum von 
Textil- und lederverarbeitender Industrie sowie der Verarbeitung von Holz und Granit und Ziegelherstellung. 
Umgebung: 3km von der Stadt Cham entfernt befindet sich Chammünster, ein Kloster in der gleichna-
migen Ortschaft, gegründet im 8. Jahrhundert durch die Benediktiner aus dem Kloster St. Emmeram aus 
Regensburg. Die vorhergehenden 3 Kirchen haben sich nicht erhalten. Die heutige Basilika mit zwei ro-
manischen Türmen ist aus spätgotischer Zeit. Beachtenswert ist die Verzierung am oberen Abschluss der 
Säulen und das spätgotische Giebelgewölbe, an der nördlichen Wand befinden sich drei mittelalterliche 
Fresken. Bei der Kirche steht eine Kapelle aus dem 14. Jahrhundert und auf dem Friedhof ein Beinhaus. In 
der Nähe des Ortes ist der Odenturm / Pustá věž, ein Rest des Turms der ehemaligen romanischen Burg, 
die den Weg nach Böhmen überwachte. 
Furth im Wald war den Grafen aus Bogen unterstellt, die hier eine Burg an strategischer Stelle in der Nähe 
der bayerisch-tschechischen Grenze errichteten. Von den Denkmälern seien erwähnt der barocke städtische 
Dom, das einzige erhaltene Burgtor und das Rathaus. Das heimatkundliche Museum Landestormuseum hat 
einen Teil, welcher der Geschichte des Bayerisch-Böhmischen Landestors mit der Darstellung der Stadt an 
der Grenze und den Sammlungen der Vertriebenen aus dem ehemaligen Kreis Bischofteinitz (Sudetenland) 
gewidmet ist. Die Stadt ist bekannt für das Volksschauspiel Further Drachenstich / Furtské skolení draka. 
Umgebung: In der Umgebung von Furth befinden sich 12 der örtlichen Lehrpfade. 15 km lang ist die Stre-
cke Furth-Dreiwappenstein / Tři znaky zum Dreiländereck der historischen Länder Böhmens, Bayerns und 
des Herzogtums Pfalz. Die Zeichen im Felsen erinnern an den böhmisch-bayerischen Grenzvertrag zwi-
schen der Kaiserin Maria Theresia und dem bayerischen Kurfürsten Max Josef III. vom 3. März 1764 mit 
dem Ziel, den Grenzverlauf zu ermitteln. 
Bad Kötzting ist heute ein Kurheilbad. Der Ursprung der Ortschaft reicht bis ins 11. Jahrhundert zurück. 
Von den Denkmälern des Städtchens ragt die befestigte Kirchenburg heraus, mit einem gotischen, später 
barockisierten Dom mit einem Hauptaltar im Rokokostil sowie das alte Rathaus mit Glockenspiegel. 
Lam – kllimatisches Kurheilbad, Wintersportzentrum zwischen den Gipfeln von Arber und Osser, Augangs-
punkt für den Aufstieg zun rossen Osser. 
Neukirchen beim Heiligen Blut – Wallfahrtsort und Ferienort am Hang des Höhenkamms Höhenzugs Ho-
her Bogen. Die Besonderheit der Wallfahrskirche ist, dass zur Kirche aus dem l5. Jahrhundert im l7. Jahr-
hundert eine Klosterkirche Jungfrau hinzugebaut wurde, die durch einen Doppelaltar getrennt wird von 
einem Bild der Maria. 
Umgebung: Mit einer Sesselseilbahn kann man auf einen der Gipfel des Hohen Bogen fahren, den Ahorn-
riegel (l358 m über NN). 
Waldmünchen wurde im 10. Jahrhundert durch die Benediktiner des Klosters Chammünster gegründet. 
Jedes Jahr findet hier eine Theatervorstellung (Der Pandur Trenck vor den Toren Waldmünchens) statt 
über den Einfall der Panduren – Söldner in den Diensten Maria Theresias nach Ostbayern in den Kämpfen 
um das österreichische Erbe. Das örtliche Heimatkundemuseum beinhaltet eine Ausstellung mit diesem 
Inhalt, aber auch mit Dokumenten zur geschlossenen Grenze in der Zeit des Eisernen Vorhangs. 

3.10 Landkreis Regen
 
Der Landkreis Regen ist Bestandteil des Regierungsbezirks Niederbayern / Dolní Bavorsko. Er umfasst 
einen großen Teil des Nationalparks Bayerischer Wald mit dem größten bergigen Tourismusgebiet Arber 
Land. 
Er umfasst 11 Naturschutzareale mit einer Ausbreitung von 450 Hektar, die geschützte Zone Nationalpark 
Bayerischer Wald und ein Landschaftsschutzgebiet im Umfang von 79.000 Hektar. Es befinden sich hier 
alte Glashüttenwerke (Zwiesel, Regen, Frauenau). Der Gläserner Steig / Skleněná stezka führt bis hierher. 
Regen – im 11. Jahrhundert holzten die Benediktiner hier den Wald ab und gründeten eine Siedlung, 
teilweise umschlossen vom Fluß Schwarzer Regen. Nach der Hälfte des 13. Jahrhunderts fiel Regen den 
Wittelsbachern zu, die die Siedlung an einer bedeutenden Kreuzung nach Böhmen mit dem Marktrecht 
ausstatteten. Das einzige mittelalterliche Denkmal ist der romanische Turm der Pfarrkirche und die Häuser 
mit den Giebeldächern auf dem Marktplatz. 
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Frauenau – letovisko, středisko sklářské výroby. Při-
tažlivé je zde Muzeum skla s expozicemi výroby a zpra-
cování skla od antiky po současnost.

Zwiesel – lázeňské městečko na soutoku říček Gro-
sser a Kleiner Regen. Od 14. století bylo střediskem 
sklářství. Na náměstí je radnice s klasicistní fasádou. 
Novogotický kostel upoutá věží vysokou 86 metrů. 
V místním muzeu je expozice lesa. 

3.11 Okres Freyung - Grafenau 
Okres je součástí vládního obvodu Niederbayern. Obsahuje 10 přírodních rezervací a 8 krajinných ob-

lastí, dále Národní park Bavorský les a skanzen lidové architektury Bavorského lesa. V okrese jsou nejroz-
sáhlejší běžecké lyžařské tratě v Bavorsku. 

Freyung – lázeňské městečko na historické Zlaté stezce z Čech do Pasova. Název pochází ze 14. století, 
kdy byli obyvatelé dočasně osvobozeni od placení poplatků pasovskému biskupovi. Zámek Wolfstein, po-
stavený kolem roku 1200, sloužil k ochraně obce a obchodní cesty. Byl několikrát přestavován, nyní v něm 
sídlí galerie a rybářské muzeum. 

Finsterau – horská osada se skanzenem lidové architektury Bavorského lesa (Freilichtmuzeum) s rou-
benými a zděnými domy, kovárnou, hospodou, kapličkou. 

Grafenau – lázeňské městečko, založené ve 11. století. Sídlí zde správa Národního parku Bavorský les.

Kostel ve Zwieselu / Die Kirche in Zwiesel
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Umgebung: Ca. 3 km von der Stadt entfernt auf einem hohen Felsen erhebt sich die Ruine Burg Weis-
senstein. Die romanische Burg wurde von den Grafen von Bogen erbaut. Bis heute hat sich der Wohnturm 
erhalten, heute ein Museum. 
Bayerisch – Eisenstein – Straßen- und Schienengrenzübergang. Eine Besonderheit ist, dass hier die 
Staatsgrenze den Bahnhof in einen bayerischen und einen tschechischen Teil trennt. In dem Ort gibt 
es ein bayerisch-tschechisches Informationszentrum für Natur und Nationalpark. Touristischer Ausgangs-
punkt ins Arberland – ins Gebiet des großen Arbers, des großen und des kleinen Arbersees. Der große Ar-
ber ist ein modernes Wintersportzentrum mit Weltcup-Standard und einem engmaschigen Netz an Lang-
laufloipen in der Umgebung. 
Bischofsmais – Bergerholungsort, in dessen Umgebung sich alte Häuser der hiesigen Bewohner befin-
den (Waldlerhäuser). In westlicher Richtung ist die Original Pilgerstätte St. Hermann, erbaut aus einer spät-
barocken kleinen Kirche und einer steinernen und hölzernen Kapelle. 
Bodenmais – heilklimatischer Kurort am Fuße des Großen Arbers aus dem 12. Jahrhundert. Seine Ent-
wicklung ist eng verbunden mit dem Erzbergwerk am Silberberg. Hier wurden Silber und Kupfer abgebaut. 
Umgebung: Über dem Städtchen der Berg Silberberg mit zwei Gipfeln und einer Sesseldrahtseilbahn. Der 
Berg ist durchwebt von Kilometer langen Stollen, die Beleg für Bergbau aus fünf Jahrhunderten sind. Ein 
Teil des ehemaligen Bergwerks ist zugänglich. 
Frauenau – Erholungsort, Zentrum der Glasherstellung. Attraktiv ist hier das Glasmuseum mit Ausstellun-
gen zur Produktion und Glasverarbeitung von der Antike bis zur Gegenwart. 
Zwiesel – heilklimatischer Kurort am Zusammenfluss der beiden Flüsse Grosser und Kleiner Regen. Seit 
dem 14. Jahrhundert Zentrum der Glasindustrie. Auf dem Hauptplatz gibt es ein Rathaus mit kassizisti-
scher Fassade. Die neugotische Kirche weist einen 86 Meter hohen Turm auf. Im örtlichen Museum gibt 
es eine Waldausstellung. 

3.11 Landkreis Freyung-Grafenau 
Der Landkreis gehört zum Regierungsbezirk Niederbayern. Er umfasst 10 Naturreservate und 8 Land-
schaftsareale, weiterhin den Nationalpark Bayerischer Wald und das Freilichtmuseum volkstümlicher Ar-
chitektur des Bayerischen Waldes. Im Landkreis sind die umfassendsten Langlaufloipen in Bayern. 
Freyung – heilklimatischer Kurort auf dem historischen Goldenen Steig von Böhmen nach Passau. Der Begriff 
kommt aus dem 14. Jahrhundert, als die Bewohner vorübergehend vom Zahlen von Abgaben an den Passauer 
Bischof befreit wurden. Das Schloß Wolfstein, erbaut um das Jahr 1200, diente zum Schutz des Ortes und des 
Handelsweges. Es wurde einige Male umgebaut, jetzt ist darin eine Galerie und ein Fischereimuseum. 
Finsterau – Bergsiedlung mit Freilichtmuseum der volkstümlichen Architektur des Bayerischen Waldes (Frei-
lichtmuseum) mit Blockhütten und Steinhäusern, einer Eisenschmiede, einer Kneipe und einer Kapelle. 
Grafenau – heilklimatischer Kurort, gegründet im 11. Jahrhundert. Sitz der Verwaltung des Nationalparks 
Bayerischer Wald. 
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