
@baumwipfelpfadbayerischerwald

Stezka korunami stromů
Bavorský les
Zažijte přírodu

Otevírací doba 2022
(změny vyhrazeny)

Pokladna je otevřena / poslední vstup 1 před zavírací dobou 

Leden až březen 09:30 – 16:00 hod. denně 1

Duben 09:30 – 18:00 hod. denně

Květen až srpen 09:30 – 19:00 hod. denně

Ríjen 09:30 – 18:00 hod. denně

Listopad až prosinec 09:30 – 16:00 hod. denně 2

1  10.01. do 21.01.2022 zavřeno
2 05.12 do 16.12. & 24.12.2022 zavřeno
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Zařízení fa Erlebnis Akademie AG, 
Bad Kötzting – Bayerischer Wald
www.eak-ag.de

Kontakt
Stezka korunami stromů Bavorský les 
Baumwipfelpfad Bayerischer Wald 
Böhmstraße 43 
94556 Neuschönau (Německo)
T +49 8558 /  738 91-0
F +49 8558 / 738 91-84
info@stezkavkorunach.cz
www.baumwipfelpfade.de/cz/bayerischer-wald

Příjezd

Ceník služeb 2022
Dospělí 11,00 €

Zlevněné vstupné (s průkazem): 10,00 €
Lidé s postižením, žáci od 15 let, studenti, důchodci, 65+

Děti do 6 let* zdarma €

Děti od 6 do 14 let* 9,00 €

Rodinná vstupenka 27,00 €
(2 dospělí a vlastní děti od 6 do 14 let)

Skupiny od 15 osob /cena za osobu

Skupina dospělých 10,00 €

Skupina dětí od 6 do 14 let/školy* 8,00 €

Prohlídka / osoba plus od 4,50 €

*pouze v doprovodu dospělé osoby. 

Informace o cenách, ročních vstupenkách a
online vstupenkách najdete na našich webových stránkách.

Stezka

Povětrnostní podmínky
Za silného větru, krupobití a náledí může být stezka
z bezpečnostních důvodů pro návštěvníky uzavřena.
Platí zde pokyny provozního řádu Stezky. 

Partneři 



Objevte a zažijte Stezku v korunách stromů
Stezka korunami stromů se vine v celé své délce 1.300 metrů 
(včetně rampy na věži) ve výšce 8 až 25 metrů nad zemí mezi
jedlemi, smrky a buky smíšeného horského lesa – na trase se 
nachází četné informační a zážitkové zastávky. 

Vyhlídková věž
Nejvyšším bodem stezky je do slova a do písmene stromová 
věž vysoká 44 metrů. Poté, co vyjdete na horní plošinu, budete 
odměněni jedinečným výhledem: za horami Lusen (Luzný) a 
Rachel se rozprostírá nekonečné moře Bavorského lesa a 
Šumavy – a za jasných dnů se před očima návštěvníků objevuje 
také hlavní severní hřeben Alp.

Naučná zastávka „lesní ostrov“
Zastávka „Lesní ostrov“ je 270 m² velká platforma, která má 
3 výukové stanice na téma koloběh vody, tato zastávka je také 
zařazena do konceptu prohlídek s průvodcem. Relaxační prostor 
je vybaven senzačním lehátkem ze sítě, které je umístěno ve 
dvaceti metrech nad zemí a nabádá návštěvníky k odpočinku. 

Lusen – centrum Národního Parku
Zažijte fascinující lesní divočinou Národního parku Bavorský les
v moderně zařízeném návštěvnickém centru „Dům Hanse 
Eisenmanna“, zvířata v jejich přirozeném prostředí v „Areálu 
zvířecích výběhů“, venkovní botanickou a geologickou expozici a 
mnoho dalšího – vše v bezprostřední blízkosti Stezky v korunách 
stromů. www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/cesky

Pohostinství 
Vychutnejte si pokrmy z čerstvých surovin od dodavatelů z 
regionu, nebo si dopřejte malé zastavení na kávu a domácí 
zákusky. V bezprostřední blízkosti Stezky v korunách stromů vás 
zve k návštěvě „Lesní restaurace“ se zahrádkou a hřištěm pro děti i 
„Kavárna EISENMANN“.

Psi & domácí zvířata
Žádná zvířata nemají bohužel na stezku přístup. Ve vstupním 
prostoru stezky jsou pro ně k dispozici boxy s pitnou vodou. 

Vše v okolí stezky
Informace k destinacím a možnostech ubytování v okolí Národního 
parku naleznete zde: www.ferienregion-nationalpark.de

Prohlídky s průvodcem & Akce
Pro skupiny rádi připravíme kompletní celodenní program v 
českém jazyce. Návštěvu stezky je možné spojit s prohlídkou 
výběhů pro volně žijící zvěř vedenou průvodcem a občerstvením v 
některé z blízkých restaurací či hospůdek. Vytvoříme pro 
Vás nabídku přesně podle Vašich představ. Rezervace zde:
nationalpark@fuehrungsservice.de

Skupinové výlety
Pro skupiny, spolky, kluby a školní třídy od 15 osob rádi připravíme 
speciální individuální program v českém jazyce. Např. návštěva 
stezky v kombinaci s prohlídkou výběhů volně žijících zvířat a 
občerstvením v některé z přilehlých restaurací nebo hospůdek.

Napište nám a my pro Vás připravíme nabídku šitou na míru. 
Rezervace na: nationalpark@fuehrungsservice.de

Vstupenky & poukazy 
Vstupenky na Stezku korunami stromů si můžete zakoupit v 
pokladně na místě, ale také online na našich webových stránkách. 
Na procházku po stezce se můžete vydat nejpozději hodinu před 
koncem otevírací doby.  Darujte nezapomenutelný zážitek z 
přírody na stezce v korunách stromů. Dárkové poukazy si můžete 
snadno a rychle objednat na našich webových stránkách.

Bezbariérový přístup &
ideální pro rodiny s dětmi
Stezka korunami stromů i vyhlídková věž (spodní rampa věže
ve výšce 40m) jsou při svém maximálním stoupání 6 % sjízdné
pro invalidní vozíky i dětské kočárky. Síťové zábradlí umožnuje 
všem ničím nerušený výhled. Stejně tak je pro vozíčkáře 
přizpůsobený také Dům Hanse Eisenmanna, venkovní výběhy 
volně žijící zvěře, veškeré restaurace i kavárna. Na zážitkových
a hracích zastávkách Stezky v korunách stromů se zrychlí tep 
nejen malým objevitelům. Invalidní vozíky a chodítka lze zapůjčit 
zdarma po telefonické domluvě.

Parkování & veřejné dopravní prostředky
V bezprostřední blízkosti Stezky v korunách stromů, v Národním 
parku, je návštěvníkům k dispozici placené parkoviště. Dodržujte 
zde prosím pokyny dopravního značení. Ve dnech, kdy je 
návštěvnost Stezky vysoká, nemusí být na parkovišti dostatek 
místa – je-li to možné, použijte proto raději veřejné dopravní 
prostředky. Tzv. Igel-autobusem je možné se ke Stezce dostat 
pohodlně ze všech směrů, za velmi výhodnou cenu a způsobem 
šetrným k životnímu prostředí. Po předložení jízdenky navíc
dostanete slevu na vstupném ve výši 1 €. 


