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Große Hufeisennase - Vrápenec velký
(Rhinolophus ferrumequinum)

    B e s u c h e n  S i e  u n s !                                 
                          Př i j ď t e  k  n á m  n a  n á v š t ě v u !

Erleben Sie die geheimnisvolle Welt der „Kleinen Schatten in der Nacht“. 
Im Grenzbahnhof Eisenstein erwartet Sie eine spannende Ausstellung zu Fledermäusen.

Prohlédněte si tajemný svět „malých stínů noci“.  V hraničním nádraží Bavorská Železná Ruda 
na Vás čeká velmi zajímavá výstava o netopýrech. 
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Die Welt der Fledermäuse 
spielerisch entdecken!

Objevte hravou formou 
svět netopýrů!
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Beim Besuch der interaktiven Ausstellung werden 
all Ihre Sinne angesprochen. Hören Sie den Ruf 
von Fledermäusen in einer für Sie wahrnehmba-
ren Tonfrequenz, fühlen Sie den Puls einer Fleder-
maus im Winterschlaf und Vieles mehr. Interessan-
te Filme vermitteln Wissenswertes zur Biologie, zur 
Gefährdung und zum Schutz der Fledermäuse. 

Die Fledermaus „Franzi“ führt unsere jungen Be-
sucher auf der „Kinderlinie“ durch die Ausstellung 
und in einen kleinen Erlebnisraum mit Spielen 
und anderen Unterhaltungsmöglichkeiten. 

                 Hallo, ich bin Franzi,
                 die klügste Fledermaus im ganzen Haus.

         Komm mit und entdecke die
         geheimnisvolle Welt der Fledermäuse.

Ahoj, jsem Ferda, nejchytřejší netopýr v celém 
domě. Pojď se mnou a seznam se s tajemným světem 

netopýrů.

Během návštěvy interaktivní výstavy zapojí-
te všechny smysly. Uslyšíte volání netopýrů ve 
frekvenci, kterou jste schopni vnímat, ucítíte puls 
netopýra při zimním spánku a mnoho dalšího. 
Můžete sledovat zajímavé fi lmy, které Vám 
zprostředkují pozoruhodné informace z oblasti 
biologie a budou Vám vyprávět o tom, že jsou 
netopýři ohroženi a že je musíme chránit.

Netopýrek Ferda provede naše malé návštěvníky 
„dětskou trasou“ a zavede je i do místnosti, kde na 
ně čekají nejrůznější hry a další zábava.

                 die klügste Fledermaus im ganzen Haus.
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Fa k t e n c h e c k  -  Fa k t a  o  n e t o p ý r e c h  v  ko s t ce

Netopýři létají pomocí rukou. 
Netopýři drží skutečný zimní spánek.

Netopýři žijí na zemi již 60 milionů let.
Netopýři se orientují pomocí echolokace.

Na světě žije více než 1 250 druhů netopýrů.
Jejich nejbližšími příbuznými v Evropě jsou ježci.

Asijský netopýrek thajský je nejmenším savcem na světě.
Takřka všechny tuzemské druhy netopýra jsou ohroženy vyhynutím.

Große Hufeisennase (Rhinolophus ferru-
mequinum) beim Beutefang im Flug.
Vrápenec velký při lovu kořisti za letu.

Fledermäuse leben schon seit 60 Millionen Jahren auf der Erde.
Die asiatische Hummelfledermaus ist das kleinste Säugetier der Welt.
Weltweit gibt es mehr als 1.250 Fledermausarten.
Ihre nächsten Verwandten in Europa sind die Igel.
Fledermäuse halten einen echten Winterschlaf.
Fledermäuse orientieren sich mit Echoortung.
Fledermäuse fliegen mit ihren Händen.
Fast alle heimischen Fledermausarten 
sind in ihrem Bestand bedroht.

 > 

 > 

 > 

 > 

 > 

 > 

 > 

 >

H ä t t e n  S i e  d a s  g e w u ß t ? 

 > 

 > 

 > 

 > 

 > 

 > 

 > 

 >

A  t o h l e  j s t e  vě d ě l i ?
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Nr Name jméno lateinischer Name

  1 Kleine Hufeisennase Vrápenec malý Rhinolophus hipposideros

  2 Große Hufeisennase Vrápenec velký Rhinolophus ferrumequinum

  3 Wasserfl edermaus Netopýr vodní Myotis daubentonii

  4 Brandtfl edermaus Netopýr Brandtův Myotis brandtii

  5 Bartfl edermaus Netopýr vousatý Myotis mystacinus

  6 Nymphenfl edermaus Netopýr alkathoe Myotis alcathoe

  7 Fransenfl edermaus Netopýr řasnatý Myotis nattereri

  8 Bechsteinfl edermaus Netopýr velkouchý Myotis bechsteinii

  9 Mausohr Netopýr velký Myotis myotis

10 Abendsegler Netopýr rezavý Nyctalus noctula

11 Kleinabendsegler Netopýr stromový Nyctalus leisleri

12 Zwergfl edermaus Netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus

13 Mückenfl edermaus Netopýr nejmenší Pipistrellus pygmaeus

14 Rauhautfl edermaus Netopýr parkový Pipistrellus nathusii

15 Zweifarbfl edermaus Netopýr pestrý Vespertilio murinus

16 Breitfl ügelfl edermaus Netopýr večerní Eptesicus serotinus

17 Nordfl edermaus Netopýr severní Eptesicus nilssonii

18 Mopsfl edermaus Netopýr černý Barbastella barbastellus

19 Braunes Langohr Netopýr ušatý Plecotus auritus

20 Graues Langohr Netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus

21 Alpenfl edermaus Netopýr Saviův Hypsugo savii

1

2

3

21 Fledermaus-Arten leben in 
der Donau-Moldau-Region

V regionu povodí Dunaje a 
Vltavy žije 21 druhů netopýrů
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Hallo, ich bin Franzi,  
die klügste Fledermaus im ganzen Haus. 
Komm mit und entdecke Vieles über die 
geheimnisvolle Welt der Fledermäuse.

Ahoj, jsem Ferda, 
nejchytřejší netopýr z celého domu. 
Pojď se tu se mnou projít - dozvíš se 
spoustu zajímavostí o tajemném 
světě netopýrů.
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Beispiele aus der Ausstellung
Příklady z výstavy
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 Museen und Ausstellungen                          Muzea a výstavy

Mit dem Zug ins Museum! 
Der Zug hält unmittelbar vor den Toren der NaturparkWelten. Unser Haus ist 

Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 9.30 bis 16.30 Uhr geöff net. 
Alle Ausstellungen im Grenzbahnhof Eisenstein sind barrierefrei angelegt. 

Das Dachgeschoß beherbergt eine 100 m2 große Modelleisenbahn im Maß-
stab 1 : 87.  Sie bringt Jung und Alt die Faszination der Eisenbahnwelt 
auf dem „Grünen Dach Europas“ näher. 

Im 2. Obergeschoß erleben Sie hautnah die 
Geschichte des Eisenbahnbaus der Jahre 
1872 bis 1877.  Damals entstand  
die kürzeste Bahnverbindung 

Do muzea vlakem!
Vlak zastavuje přímo před branami Světa přírodních parků. Náš dům je otevřen 

od úterý do neděle i ve svátky od 9.30  do 16.30 hod. Všechny výstavy v 
hraničním nádraží mají bezbariérový přístup.

von München nach Prag 
und das Bahnzeitalter brach-
te enorme Umwälzungen 
mit sich. 

Im 1. Obergeschoß erwartet 
Sie das Skimuseum mit der 
Geschichte des Skilaufes von 
den Anfängen bis zur heu-
tigen Skitechnik. Spannung 
verspricht ein Skisimulator.

Im Erdgeschoß fi nden Sie 
das historische Restaurant, 
einen Seminar- und einen 
Filmraum.  Eine interaktive 
Ausstellung zum Arber, dem 
„König des Bayerwaldes“, 
zeigt all seine Facetten 
von Natur über Kultur bis 
Tourismus. 

... und im Untergeschoß, im 
Gewölbe, erwarten Sie die 
Fledermäuse!

V 1. patře Vás očekává 
lyžařské muzeum s histo-
rií tohoto sportu od jeho 

počátků až po dnešní lyžařské 
techniky. Lyžařský simulátor 

slibuje napínavou zábavu.

V přízemí najdete historickou 
restauraci a místnost pro 

konání seminářů i promítání 
fi lmů. Interaktivní výstava 

o Javoru, „Králi Bavorského 
lesa“ Vám ukáže všechny jeho 
tváře od přírody přes kulturu 

až po turistický ruch.

... a v suterénu, ve klenu-
tém sklepení, na Vás čekají 

netopýři!

V podkroví se nachází na ploše 100 m2 model železnice v měřítku 1 : 87. 
Malým i velkým návštěvníkům přibližuje fascinující svět železnic na 

„Zelené střeše Evropy“.

Ve 2. patře se můžete podrobně seznámit se stavbou 
železnice v letech 1872-1877. Tehdy vzniklo 

nejkratší železniční spojení z Mnichova do 
Prahy a éra železnic s sebou přinesla 

obrovské změny.

DG

2.OG

1.OG

EG

UG
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Am Schnittpunkt von 
fünf Großschutzgebieten

Im Herzen Europas
                               V srdci Evropy

Anreise mit dem Zug:
Ab dem Knotenbahnhof Plattling (IC- und ICE-Halt) verkehren im Stundentakt 
Züge mit direktem Anschluss nach Bayerisch Eisenstein. Von hier besteht regel-
mäßig mehrmals täglich Bahnverbindung nach Klattau.

Příjezd vlakem:
Z železničního uzlu Plattling (zastávka IC a ICE) jezdí v hodinových intervalech 
vlaky s přímým napojením do Bavorské Železné Rudy. Odtud existuje několikrát 
denně pravidelné vlakové spojení do Klatov.

Na rozhraní 
pěti velkých chráněných území

°
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 Museen und Ausstellungen                          Muzea a výstavy
Netopýř i 

Železnice  v  regionu
Př í roda na Javoru a  lyžování

Př í rodní  a  národní  park y
H istor ick á  restaurace

°
°
°
°
°

Fledermäuse
Eisenbahn in  der  Region
Arbernatur  und Sk ispor t
Natur-  und Nat ionalparke
H istor isches  Restaurant

°
°
°
°
°
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