Všeobecné informace:
počet obyvatel: 1 405
rozloha: 2 103 ha
poštovní úřadovna v Haidmühle a
Bischofsreutu
lékař v Haidmühle
čerpací stanice a autoopravna v Haidmühle
obchody s potravinami v Haidmühle a
Bischofsreutu
Raiffeisenbank s EC bankomatem
v Haidmühle tel. +498556-356
Sparkasse s EC bankomatem
v Bischofsreutu tel. +498550-1322
Mládežnická ubytovna ve Frauenbergu
hraniční přechody do/z Bavorska pro pěší,
cyklisty a lyžaře v Novém
údolí/Haidmühle a České
žleby/Marchhäuser Bischofsreut pouze pro
pěší: Schnellenzipf a
Haidmühle/Theresienreut od 16. května –
14. března
82 km běžeckých tratí všech stupňů
obtížnosti
2 km tratí na skating
3 lyžařské vleky (1x s umělým osvětlením)
2 sáňkařské louky
upravené resp. uválcované zimní cesty pro
pěší
dobře značené cesty pro pěší, z větší části
v blízkosti lesů, které se dají využít i pro
cyklisty

Možnosti ubytování a stravování
ve všech třech částech obce – od soukromých
pokojů po čtyřhvězdičkové hotely. Celkem
1100 lůžek Vás zve k přenocování!

Haidmühle (830 m)
Obec byla založena stavbou mlýna a stala se
tím jednou z nejmladších osad v trojmezí
Bavorsko – Čechy – Rakousko. Stavbou vodní
kovárny v r. 1840 a železniční tratě
Waldkirchen-Frauenberg-HaidmühlePrachatice v r. 1912 zažila obec velký rozvoj.
Kolem r. 1912 začal také turismus, čímž se
Haidmühle
stalo
jedním
z nejstarších
turistických míst v Dolním Bavorsku.

Bischofsreut(1000 m)
Kvůli ochraně hranic založil biskup a kardinál
Johann Philipp z Lambergu v roce 1705 u
„můstku“ přes Harlandbach, nad hlavním
hraničním pilířem tzv. biskupskou čepicí,
osadu Bischofsreut. Název souvisí s již
zmíněným hraničním pilířem, který měl tvar
biskupské čepice. Místo se dříve jmenovalo
„Bischofshutereut“, ale z tohoto dlouhého
názvu se brzy stal Bischofsreut.

Frauenberg (920 m)
Roztroušená osada, která vznikla těsně u
Třístoličníku v r. 1724, patřila do r. 1765 pod
rakouskou vládu Rannariedlů a byla později
odkoupena pasovským biskupstvím. Pamětní
kámen upozorňuje na rozvodí Labe - Severní
moře a Dunaj – Černé moře.

Pamětihodnosti/zařízení pro volný
čas/výletní cíle:
Haidmühle:
- katolický farní kostel sv. Maxmiliána
-

-

kaple sv. Marie u „železné opony“se zvonkovou
věží a zvonkohrou
krytý bazén s „dětským světem“, saunou a
soláriem otevřeno:
26. prosince – 30. dubna
středa – pátek
14.30 – 20.00 hod
sobota/neděle/svátek 13.00 – 18.00 hod
tréninková trať pro psí spřežení
leden/únor závody psích spřežení
možnosti jízdy na koních
autobusové výlety firma Riedl, tel.+49(0)8556/382
zdravotní kanál u potoka Mirasat
vodní kolo a vodopády
dětská hřiště
přírodní koupaliště napájené z potoka
Kreuzbach s beach volejbalovým hřištěm
šumavská hospůdka na radnici v Haidmühle, tel.
objednávky: +498556-475
lidová knihovna ve víceúčelové hale
otevřeno: viz otevírací doba v infocentru

Bischofsreut:
-

katolický farní kostel sv. Valentýna
kaple sv. Jana Nepomuckého
kaple sv. Wolfganga
pohádkový les se sportovištěm, hřištěm a místem
na grilování, otevřeno: pol. května – konec září
zdravotní kanál v Langreutu
nádrž na potoce Weberaubach
bývalá vyhlídka Steinköpfl
lesní naučná stezka
lidová knihovna v obecním domě
otevřeno: 2. a 4. čtvrtek v měsíci 15.00-16.30
vodní kolo s hřištěm ve Schwarzenthalu

Frauenberg:
-

Reischlova kaple
lesní hřiště
Třístoličník se skalisky (1312 m) – kamenné
moře a trojmezí
Plešné jezero s obeliskem Adalberta Stiftera
vodní nádrž Kreuzbach s plavební stezkou
hora Haidel s vyhlídkovou věží (1167 m)
bývalá obec Leopoldsreut (1108 m), nejvýše
položené místo v Německu, kde se hraje
divadlo pod širým nebem

Okolí v Bavorsku:
-

Waldkirchen ca 24 km
www.waldkirchen.de
- Freyung ca 26 km
www.freyung.de
- Grafenau ca 45 km
www.grafenau.de
- Passau ca 55 km
www.passau.de
- národní park Bavorský les se Stezkou
v korunách stromů a přírodním výběhem
pro zvěř, dům H. Eisenmanna, ca 35 km
www.nationalpark-bayerischer-wald.de
- skanzen Finsterau ca 20 km
www.freilichtmuseum.de
- Žulové centrum Hauzenberg ca 35 km
www.stein-welten.de

Kulturlandschaftmuseum (KuLaMu)
Ojedinělé muzeum krajinné kultury
V německy mluvícím regionu ojedinělé muzeum
nabízí návštěvníkům možnost, aby na vlastní kůži
prožili obdivuhodné kulturní tradice typické pro
Bavorský
les.
K tomu
patří
historicky
pozoruhodné krajinné prvky, např. mokřiny,
zařízení pro plavení dřeva a mnohé další , které
jsou prezentovány zážitkovým způsobem a jsou
rozmanitě strukturovány a propojeny stezkami.

Státem uznaná místa rekreace a odpočinku
v trojmezí Bavorského lesa

Haidmühle
Bischofsreut – Frauenberg

Muzejní stezky
v Bischofsreutu:
- zlatá stezka = obchodní cesta
- luční stezka = hospodářská cesta
- stezka rozmanitosti druhů

5 km
3,5 km
5,5 km

u nádrže Kreuzbach/horská cesta u Třístoličníku
-

plavební stezka = dopravní cesta

1,5 km

Na všech cestách můžete očekávat průvodce a
akce, do kterých se můžete zapojit!
Informace a prospekty:
Turistické a informační centrum Haidmühle
ul. Schulstraße 39
94145 Haidmühle
Tel. +498556-19433
Fax: +498556-1032
e-mail: haidmuehle@t-online.de
internet: www. haidmuehle.de

ráj pro lyžaře, cyklisty a pěší
krajina roku 1999/2000 na Šumavě a v Bavorském lese
Obecní správní orgány:
starosta: Fritz Gibis
sídlo: ul. Dreisesselstraße 12, 94145 Haidmühle
Tel. +498556-375, Fax +498556-380
e-mail: poststelle@haidmuehle.bayern.de
internet: www.gde-haidmuehle.de
Turistické a informační centrum:
ul. Schulstraße 39, 94145 Haidmühle
Tel. +498556-19433, Fax: +498556-1032
e-mail: haidmuehle@t-online.de
internet: www. haidmuehle.de
otevírací doba:
po – čt 8.00 – 16.30 hod
pá
8.00 – 13 hod
Státem uznaná místa rekreace a odpočinku
Haidmühle - Bischofsreut - Frauenberg
leží v přírodním parku Bavorský les u národního parku
Šumava s přechody pro pěší, cyklisty i lyžaře.
Hraniční přechod Nové údolí je dosažitelný vlakem.

