DRAČÍ JEZERO

Audioprůvodce
pro individuální prohlídku
Besuchen Sie mit Willy dem Fischadler die schönsten
Stationen am Further Drachensee. Willy erzählt Ihnen
aus seiner Sicht viel Interessantes über die verschiedenen Bereiche am See und zeigt Ihnen die wunderschöne
Umgebung. Ob einheimische Einzelbesucher, Familien,
Urlaubsgäste oder ausländische Gäste: jeder erhält die
Möglichkeit mit dem Audioguide sofort und unkompliziert die Möglichkeit, mehr über den Drachensee zu
erfahren. Hier wird Geschichte lebendig erzählt! Der individuelle Gästeführer steht jederzeit für die Besucher
bereit.
Die Audioguides können gegen Hinterlegung eines Ausweises kostenlos in der Tourist-Information bzw. im Drachenmuseum ausgeliehen werden. Fragen Sie uns nach
Details.

Po okružní stezce kolem Dračího jezera vás provede říční
orel Willy. Ze svého pohledu vám bude vyprávět mnoho zajímavého o životě kolem jezera a ukáže vám ta nejkrásnější
zákoutí. Ať už se k jezeru vydáte sami, s rodinou, trávíte
zde dovolenou, nebo jste sem přijeli na výlet – každý se
s pomocí audioprůvodce může snadno a rychle dozvědět
víc o lokalitě Dračího jezera. Využijte této možnosti získat
nové informace! Individuální průvodce je vám kdykoliv
k dispozici!
Audioprůvodce si můžete bezplatně zapůjčit na obč. průkaz
nebo pas v Turistickém informačním centru nebo v Dračím
muzeu. Rádi vám udělíme další
informace.

DIE INDIVIDUELLE
GÄSTEFÜHRUNG!
INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY
FURTH IM WALD
HOHENBOGEN-WINKEL

Der Drache aus Deutschlands
ältestem Volksschauspiel, dem
„Further Drachenstich“, gab
dem erst 2009 entstandenen
staatlichen Hochwasserspeicher seinen Namen. Rund um
den 175 Hektar großen Stauseebereich des Flusses Chamb
in Furth im Wald kommen Erholungssuchende und NaturEntdecker gleichermaßen auf
ihre Kosten.
Drak je nejen hlavní postavou
nejstarší lidové hry „Skolení
draka” ve Furthu, ale bylo po
něm pojmenováno i jezero, které vzniklo jako vodní nádrž na
ochranu proti povodním teprve
v roce 2009. Nádherná příroda
záplavového území o rozloze
175 hektarů kolem říčky Chamb
je rájem pro milovníky přírody
a nabízí příjemný odpočinek.
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Sei willkommen!
Station 1: Promenadenplatz und Seebühne
- begehbares Kunstwerk, leuchtet nachts
- Seebühne für Konzerte, Filmabende usw.

Okružní stezka kolem jezera 5 km
Turistická stezka 10 km
Cyklostezka 10,5 km

Station 2: Betriebszone
- Hochwasserschutz
- 4 Mio Kubikmeter Hochwasserspeicher
- Stromerzeugnis
Station 3: Ösbühler Bucht
- Bojenkette trennt See von der Bucht
- Brutbiotop für Taucher, Rallen, Schwäne
- Schilfbereich für Rohrsänger, Rohrweihe
Station 4: Schwimmender Steg
- Passt sich dem Wasserstand an
- Trennt Freizeitzone von Ökozone
- Verkürzter Seerundweg
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Aussichtsturm
Eschlkam

Zastavení 3: Pobřežní zóna „Ösbühler Bucht“
- zátoka je ohraničena bójemi
- biotop, kde hnízdí potápka, chřástal a labuť
- v rákosí sídlí rákosník zpěvný a moták
pochop
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Station 5: Beobachtungs-Station 1
- Ökozone
- Beobachten ohne die Natur zu stören

Zastavení 1: Promenáda a přírodní scéna
u jezera
- skulptura draka s možností výstupu
na malou vyhlídku, noční osvětlení
- přírodní scéna - na koncerty, letní kino apod.
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Station 7: Beobachtungs-Station 2
- Inselzone
- Fischadler und Silberreiher
- Froschkonzerte
Station 8: Wiesenbrütergebiet
- Extensivwiesen
- Bodenbrüter
- Blumen und Schmetterlinge
Station 9: Beobachtungs-Station 3
- Wiesenweihe
- Rastbiotop für Zugvögel
Station 10: Fische
- Grundsee, Fische
- Welt unter Wasser
Station 11: Freizeitzone
- Liegewiese
- Freizeittreff
Station 12: Freizeitgelände/Wassersport
- Segeln, Surfen, Gastronomie
Station 13: Verabschiedung
- Hinweis auf Sehenswertes in Furth

Sie haben die Gelegenheit den Seerundweg zu
Fuß oder per Fahrrad zu erkunden. Beim kurzen
Seerundweg (5 km) können Sie ab Station 4 weiter zur Station 10 abkürzen und sich bei einer
kleinen Rast die Informationen über die restlichen Stationen anhören. Wer mehr Zeit hat oder
es sportlicher mag, kann die lange Variante (10
km) wählen und auch noch ab Station 6 einen
Abstecher zum Aussichtsturm Eschlkam machen,
und einen herrlichen Blick über den ganzen See
genießen.
Achtung: In den Wintermonaten wird der Schwimmsteg abgebaut! Nur die lange Variante möglich.

Zastavení 2: Provozní zóna
- ochrana proti záplavám
- jezero může zadržet až 4 mil. m3 záplavové
vody
- výroba elektrické energie

Zastavení 4: Plovoucí stezka
- přizpůsobuje se stavu hladiny vody
- odděluje rekreační a ekologickou zónu jezera
- kratší okružní stezka kolem jezera
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Station 6: Auwald
- Danglesbach
- Lebensraum für Fischotter
- Biber und Eisvogel

Srdečně vás vítáme!

Info-Galerie
Informační galerie
Seebühne
Přírodní scéna u jezera
Café-Mühle, Kiosk am Drachensee
Kavárna U mlýna, Kiosk u Dračího
jezera
Naturbeobachtungspunkt
Stanoviště k pozorování přírody

Na okružní stezku kolem jezera se můžete vypravit pěšky nebo na kole. Kratší okruh (5 km)
vás povede od zastavení 4 přímo k zastavení 10
a informace k ostatním zastavením si pouze vyslechnete. Budete-li mít více času, nebo zvolíte-li
sportovnější variantu, můžete zvolit delší okruh
(10 km). Ze zastavení 6 máte možnost odbočit
k vyhlídce u obce Eschlkam, odkud je nádherný
výhled na celé jezero.
Pozor: Plovoucí stezka je v zimním období
nepřístupná! Okruh kolem jezera je možný pouze
po turistické stezce (10 km).

Zastavení 5: Pozorovatelna 1
- ekologická zóna
- nerušené pozorování přírody
Zastavení 6: Lužní les
- potok Danglesbach
- životní prostředí vydry říční
- bobr a ledňáček
Zastavení 7: Pozorovatelna 2
- zóna ostrůvků
- orel říční a volavka bílá
- žabí koncerty
Zastavení 8: Luční ptactvo
- extenzivní louky
- ptáci hnízdící na zemi
- květiny a motýli
Zastavení 9: Pozorovatelna 3
- moták lužní
- tento biotop je odpočívadlem tažných ptáků
Zastavení 10: Ryby
- příboj, ryby
- svět pod vodou
Zastavení 11: Rekreační zóna
- travnatá pláž
- místo pro setkávání ve volném čase
Zastavení 12: Rekreační zóna pro vodní sporty
- plavení na plachetnici, surfování, občerstvení
Zastavení 13: Slovo na rozloučení
- informace o pamětihodnostech ve Furthu

