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NÁRODNÍ PARK 
BAVORSKÝ LES

Původním záměrem založení prvního německého 
národního parku bylo posílení turistické atraktivity 
regionu a místního zaostalého hospodářství. 
Po polomech v letech 1983 a 1984 zde bylo 
rozhodnuto o ponechání lesů samostatnému vývoji 
bez lidských zásahů. 
Toto rozhodnutí se podařilo udržet 
i přes následnou kůrovcovou kalamitu, která vedla 
k odumření smrkových porostů na rozsáhlé ploše, 
což vyvolalo masivní protesty místních obyvatel, 
které přetrvávají až dodnes. 

Na české straně vedlo vyhnání německého 
obyvatelstva v roce 1945 a následná likvidace 
příhraničních vesnic ke vzniku rozsáhlého 
opuštěného území podél neprostupné železné 
opony. Na této ploše byl roku 1991 založen Národní 
park Šumava. Tak došlo pádem železné opony 
k možnosti opětovného vzniku veliké plochy 
nedotčené přírody uprostřed středoevropské 
kulturní krajiny, na půli cesty mezi Prahou 
a Mnichovem.

NATIONALPARK
BAYERISCHER WALD

Das ursprünglliche Ziel bei der Gründung 
des ersten deutschen Nationalparks war 
die Stärkung der touristischen Attraktivität einer 
wirtschaftlich rückständigen Region. 
Nach den Windwürfen aus den Jahren 1983 
und 1984 wurde die Entscheidung getroffen, 
in die weitere Entwicklung der Wälder nicht mehr 
einzugreifen. Diesen Entschluss konnte man auch 
trotz der darauffolgenden Borkenkäferkalamität 
halten. Sie führte zum Absterben 
der Fichtenbestände auf großer Fläche, 
was zu massiven, bis heute anhaltenden Protesten 
der hiesigen Bevölkerung führte.

Auf der tschechischen Seite führten 
die Vertreibung der deutschen Bevölkerung 
im Jahre 1945 und die anschließende Zerstörung 
der grenznahen Siedlungen entlang 
des undurchdringlichen Eisernen Vorhangs 
zur Entstehung weitläufiger menschenleeren 
Landschaften. Auf diesen Flächen wurde 
im Jahre 1991 der Nationalpark Šumava gegründet. 
Somit schuf der Fall des eisernen Vorhangs 
Voraussetzungen für die Wiederentstehung 
einer großer Fläche von unberührter Natur 
zwischen Prag und München, 
mitten in der mitteleuropäischen Kulturlandschaft.



<
bývalá lesovna Tummelplatz

ehemalige Forstdiensthütte Tummelplatz

<
Tummelplatz při vernisáži

Tummelplatz am Tag der Vernissage 



KÜNSTLERSYMPOSIUM 
IM BAYERISCHEN WALD 
GEWIDMET DEM PHÄNOMEN 
DER WILDNIS

Vom 8.bis 15. Juli fand im Nationalpark 
Bayerischer Wald ein Künstlersymposium, 
das dem Phänomen der Wildnis gewidmet war, 
statt. Die Veranstaltung basierte 
auf der einzigartigen Natur des Nationalparks, 
dessen Wälder beinahe ein halbes Jahrhundert 
aus der Nutzung genommen sind 
und einer natürlichen Entwicklung überlassen 
worden sind. Die nächste vergleichbar große 
Waldfläche ohne jegliche Nutzung finden 
Sie in den östlichen Karpaten – also mehr 
als 1000 km weit weg. Beim Wandern durch 
diese Landschaft ist man mit einem ständigen 
Bildwechsel konfrontiert – vom silbrigen Grau 
der Buchenstämme über das finstere Grün 
der Tannen bis zum leuchtenden Grün 
der heranwachsenden Fichten. 

VÝTVARNÉ SYMPOZUM 
V BAVORSKÉM LESE
VĚNOVANÉ FENOMÉNU 
DIVOČINY

Mezi 8. a 15. červencem proběhlo v národním 
parku Bavorský les výtvarné sympozium věnované 
fenoménu divočiny. Akce byla založena 
na jedinečném prostředí národního parku, 
jehož lesy jsou již téměř půl století ponechány 
přirozenému vývoji. Nejbližší srovnatelné plochy 
bezzásahových oblastí naleznete ve Východních 
Karpatech – tedy více než 1000 km daleko. 
Při procházení oblastí je návštěvník vystaven 
neustále se měnícím obrazům od stříbrné šedi 
bukových kmenů, přes temnou zeleň smrkového 
porostu s ostrůvky smaragdových barev mladých 
jedlí až po šedé či rezavé porosty mrtvých stromů. 



Insgesamt 9 Menschen haben 
an dem Symposium teilgenommen:
PAVEL STORCH, Führer und Dolmetscher
Mitarbeiter der NP Verwaltung 
Bayerischer Wald
TOMÁŠ ČERNÝ, Veranstalter und Teilnehmer
Student vom Interier Design in Ústí nad Labem
ELIŠKA VAŇKOVÁ, Dokumentaristin
Student der Landschaftsarchitektur in Prag
und vor allem die Künstler:
MICHALA DAŠKOVÁ 
ALENA PLÍHALOVÁ
Atelier der Naturmaterialien in Ústí nad Labem
KAREL KUNC, Atelier der Monumentalen 
Werke, Prag
ANETA ŠEBELKOVÁ, Atelier 
der Konzeptuellen Arbeit, Prag
EVA NOVÁKOVÁ, Glassatelier 
in Ústí nad Labem
MARKÉTA PRÁŠKOVÁ, Absolventin 
des Bildhauerateliers Brünn M. Gabriela FaVU.

In den ersten drei Tagen waren wir im Bergdorf 
Waldhäuser untergebracht, von hier haben 
wir Entdeckungstouren in die Umgebung 
unternommen. Zweck dieser Einführung war 
das Durchwandern und Kennenlernen 
dieses Teils des Bayerischen Waldes. Am Anfang 
haben wir den Hausberg von Waldhäuser, 
den Lusen, erstiegen und besuchten 
das Freilichtmuseum 
in Finsterau, wo wir uns eine Vorstellung 
über das frühere Leben der hiesigen Bevölkerung 
gemacht haben. Weiter führten unsere Schritte 
zum Rachelsee mit einem Rest 

Sympozia se zúčastnilo celkem devět lidí: 
PAVEL STORCH, organizátor, průvodce 
a tlumočník zaměstnanec NP Bavorský les
TOMÁŠ ČERNÝ, organizátor a účastník 
ateliér design interiéru J. Fišera FUD UJEP
ELIŠKA VAŇKOVÁ, dokumentaristka
studentka krajinářství na ČZU
A především výtvarníci: 
MICHALA DAŠKOVÁ
ALENA PLÍHALOVÁ
ateliér přírodních materiálů J. Prášila 
FUD UJEP
KAREL KUNC 
ateliér monumentální tvorby J. Příhody AVU
ANETA ŠEBELKOVÁ
ateliér konceptuální tvorby M. Šejna AVU
EVA NOVÁKOVÁ ateliér skla I. Bílka 
FUD UJEP
MARKÉTA PRÁŠKOVÁ, absolventka 
sochařského atelieru M. Gabriela FaVU

První tři dny sympozia jsme byli ubytováni 
ve vesnici Waldhäuser, odkud jsme podnikali výlety 
do okolí. Cílem bylo prochodit a poznat co nejvíc 
tuto část Šumavy. Nejprve jsme zdolali nejbližší 
horu Luzný a navštívili skanzen 
ve Finsterau, který nám umožnil udělat si lepší 
představu o dřívějším životě místních obyvatel. 
Naše další kroky směřovaly k Roklanskému jezeru, 
kde se ještě zachovaly poslední zbytky původního 
pralesa, téměř netknutého lidmi, 
a nakonec vrchol Roklanu s impozantním 
rozhledem. Provázelo nás chladné šumavské léto 
s nízkou oblačností a častými dešti.



der ursprünglichen Urwälder und schließlich 
auf den Rachelgipfel mit seinem imposanten 
Ausblick. Das kalte Sommer im Böhmerwald 
mit Nebel und häufigem Regen wurde dabei 
zu treuem Begleiter. Die verbleibenden Tage waren 
der Arbeit gewidmet. Wir wechselten 
den Standort und wohnten 
nun am Tummelplatz, einer ehemaligen 
Forstdiensthütte auf einer Wiese inmitten 
der Wälder. Strom fehlte hier natürlich. 
Nach dem Umzug hat es zum Glück nicht mehr 
geregnet und es wurde zunehmend sonnig.
Auf der Wiese um das Haus sind die Objekte 
gewachsen. Im Inneren entstanden Graphiken 
und in den umliegenden Wäldern Malereien 
und Zeichnungen. Alle haben in ihren Arbeiten 
sowohl die Statue als auch das Bild thematisiert. 
Erwähnen sollte man auch die einzigartige 
Performance vom Karel Kunc – ein Versuch, 
eine Wiese zu überqueren, ohne einen Grashalm 
zu knicken.

Am Tag der Freiluftvernissage verwandelte 
sich das Haus in eine Galerie mit einer 
beachtlichen Anzahl an Kunstwerken. Die Wiese 
füllte sich mit Objekten und Installationen. 
Die Wände des Hauses trugen Bilder 
und Graphiken. Einige Autoren haben die Zimmer 
des Hauses nach ihren Vorstellungen gestaltet. 
So ist ein träumerisches Kinderzimmer, 
ein Mausoleum der gefundenen Mauskadaver 
und ein Dachboden mit einer Falle entstanden.

Die Vernissage wurde trotz der Abgeschiedenheit 
des Hauses zahlreich besucht. 

Následující část byla věnována tvorbě. Přemístili 
jsme se na Tummelplatz, bývalou lesovnu na louce 
uprostřed lesů, kde elektřina samozřejmě chyběla. 
Po přestěhování již přes den naštěstí nezapršelo 
a slunce stále přibývalo.  
Na louce okolo chaty začaly postupně růst objekty. 
Uvnitř vznikaly autorské grafiky a v okolních lesích 
malby a kresby. Všichni se ve své tvorbě alespoň 
dotkli prostorové i obrazové tvorby.. Za zmínku 
rozhodně stojí ojedinělá performance Karla Kunce 
– pokus o překonání louky bez zlomení stébla trávy.

V den vernisáže pod širým nebem se chata 
postupně proměnila v galerii s překvapivým 
množstvím děl. Louku zaplnily objekty a instalace. 
Zdi budovy nesly obrazy a grafiky. Někteří autoři 
si k obrazu svému přizpůsobily celé místnosti. 
Vznikly dětsky snové pokoje, mauzoleum 
nalezených mrtvých myší, půda s pastí. 
Hostů se na vernisáži sešlo, vzhledem k odlehlosti 
chaty, požehnaně. Po úvodním slovu jsme 
se zastavili u každého díla a poslechli si komentář 
autora. Návštěvníci, lidé převážně z okruhu správy 
národního parku nebo přátel výtvarného umění,  
si se zájmem prohlédli vzniklá díla. 
I přes jazykovou bariéru došlo k výměně několika 
slov. Setkání provázela přívětivá atmosféra.
 
Po krátké odmlce jsme uspořádali dostupnější 
výstavu prací ze sympozia ve skanzenu Finsterau 
ležícího u východní hranice národního parku. 
Díla byla vystavena v Schanzerl Häusl, budově, 
reprezentující stavební typ tzv.Šumavského domu, 
který byl dříve rozšířený na obou stranách 
česko-bavorské hranice Šumavy. Některá díla 



<
fotografie z výletů Bavorskými lesy

Fotos aus den Wanderungen durch den Bayerischen Wald



>
umělci při práci:  die arbeitenden Künstler
zleva; von links:  Ála Plíhalová, Karel Kunc



Nach dem Eröffnungswort von Lukas Laux und 
Horst Dieter Geyer wurden die Werke besichtigt 
und von den Autoren kommentiert. Die Besucher, 
vor allem aus der Nationalparkverwaltung 
und aus dem Kreis der Kunstfreunde der Region 
zeigten sich von dem Abend begeistert. Trotz 
der Sprachbarriere gab es anregende Gespräche 
Nach einer kleinen Pause haben wir 
im Freilichtmuseum Finsterau eine Ausstellung 
der Werke veranstaltet. Das Areal liegt nicht 
so abgelegen wie die Tummelplatzhütte, 
aber man sieht in der Ferne die östlichen Hänge 
des Nationalparks. Die Werke sind im sog. 
Schanzer-Häusl ausgestellt, einem Bauernhaus, 
dessen Typ früher beidseits 
der Bayerisch-böhmischen Grenze zu finden war. 
Einige Werke sind an ihrem Entstehungsort 
geblieben, der vom Freilichtmuseum 
drei Gehstunden entfernt ist. Ihre Aussagekraft 
ist ganz an die Stimmung auf dem Tummelplatz 
gebunden.

Wir sind überzeugt, dass dies nicht 
die letzte Veranstaltung im Bayerischen Wald war, 
sondern der erste Jahrgang 
eines Künstlersymposiums, dass hier seinen Sinn 
und seine Zukunft hat. Ein Wunsch bleibt noch 
zu erfüllen, die Teilnahme 
von Kunststundenten aus Deutschland. 
Denn so würde man die gemeinsame 
deutsch-tschechische Geschichte und Gegenwart 
des Böhmerwaldes, der Šumava, unterstreichen.

zůstala na místě svého vzniku, 
které je od skanzenu vzdáleno 3 hodiny chůze. 
Jejich přestěhováním mimo Tummelplatz 
by ztratily své kouzlo.

Pevně věříme, že se nejednalo o poslední akci 
v Bavorském lese, ale o první ročník sympozia, 
který zde má své opodstatnění a budoucnost. Naším 
přáním zůstává účast německých výtvarníků, 
která by podtrhla česko – německou historii 
Šumavy / Böhmerwaldu.

>>
fotografie z vernisáže na Tummelplatz

Fotos aus der Vernissage





EVA NOVÁKOVÁ

Landschaften - ein graphischer Zyklus

Mehrfarbiger Druck der eine Landschaft 
aus der Nähe und zugleich ferne darstellt. 
Die Gesamtheit ist aus Teilen der einzelnen 
Naturmaterialien gebildet. Ich arbeitete 
mit der zufälligen Technik von Abdrücken 
der Naturmaterialien. Ich dokumentierte 
auf dem Papier nur gefundene tote Fragmente 
der Naturmaterialien, also kurz 
vor dem Augenblick in welchem 
sich ihre Existenz definitiv zerlegt.

>
instalace na vernisáži
Werke bei der Vernissage

Krajiny – Cyklus grafik

Vícebarevný tisk znázorňující krajinu v detailu 
i v dálce. Celek je utvořený  z částí jednotlivých 
přírodnin. Pracovala jsem s náhodnou technikou 
otisků přírodnin. Dokumentovala jsem na papír 
pouze nalezené mrtvé fragmenty přírodnin, 
ještě předtím než se jejich existence 
definitivně rozloží.  



Eva Nováková: 
z cyklu grafik  Krajina

aus dem graphischen Zyklus “die Landschaft”



MARKÉTA PRÁŠKOVÁ

Der Parasit

Das Wahrnehmen der visuellen Empfindungen 
aus den urwaldartigen Teilen des Bayerischen 
Waldes führte mich zur Wiederholung 
und konzentrierter Häufung von gefundenen ästen 
der toten Bäume. Den Parasit kann man als einen 
überdimensionierten gefährlichen Buchdrucker 
verstehen. Der Mensch wird aber zum genauso 
gefährlichen Parasiten, da er alle Ecken und Enden 
unserer Erde erobert. Für den menschlichen 
Eingriff stehen hier die zwei scharfen und genauen 
Schnittflächen von der Säge und die Form 
des Stammes - des einzuschlagenden Materials. 
Der Körper und die Stachel sind 
mit den Heidelbeeren gefärbt, die eine deutliche 
Pigmentspur hinterlassen. Der Material stammt 
ausschließlich von den hiesigen Wäldern. 
Die Verbindungen ohne Klebstoff mussten 
mit Spänen und Splinten fixiert werden.Hiesige 
Wälder zeigen unterschiedliche Gesichter, 
die jedoch eine Geschichte verbindet. 
Eine Geschichte, die sich an jeder Ecke lesen lässt, 
dank dem natürlichen Prozess des älterns 
und der Verjüngung. Genauso 
wie sich die menschliche Geschichte in jedermanns 
Gesicht einschreibt. 

Cizopasník

 Vstřebávání vizuálních vjemů z pralesních částí 
Bavorského lesa mne přivedlo k opakování 
a koncentrovanému množení suchých nalezených 
větví mrtvých stromů. 
Cizopasníka lze vnímat jako nebezpečného 
naddimenzovaného kůrovce. Stejně tak 
se nebezpečným cizopasníkem stává člověk, 
který si podmaňuje všechny kouty naší planety. 
Zásah člověka zde připomínají dva ostré přesné 
řezy pilou a tvar polena - těžebního materiálu. Tělo 
a ostny jsou zbarveny borůvkami, 
které zanechávají výraznou pigmentovou stopu. 
Materiál je výhradně čerpán z místních lesů. Spoje 
bez  použití lepidla je třeba fixovat drobnými klínky 
a třískami.  Zdejší lesy mají různou tvář, kterou 
spojuje jeden příběh. Příběh, který lze číst 
z lesních zákoutí díky zachování přirozeného 
procesu stárnutí a omlazování. Tak jako se lidský 
příběh vepisuje do tváře každého z nás.  

>>
Markéta Prášková:  
instalace objektu

Instalation der Skulptur





MÍŠA DAŠKOVÁ

Warten auf den Bären 

Im Werk geht es um die absurde Konfrontation 
von zwei Gedanken - dem irgendwann angedachten 
Plan im Bayerischen Wald ein Safari zu gründen 
und hier Herden von exotischen Tieren aussetzen 
und der historischen Tatsache, 
dass hier in der Vergangenheit grosse Raubtiere 
der europäischen gemäßigten Zone lebten.

Čekání na medvěda

V díle jde o absurdní konfrontaci dvou myšlenek. 
Plánu vybudovat v Bavorském lese safari, vypustit 
zde stáda exotických zvířat, a historického faktu 
výskytu predátorů mírného pásma evropského 
kontinentu v minulosti.



<<
instalace na podzim
die Werke im Herbst

Míša Dašková: 
Čekání na medvěda

Warten auf den Bären



AŇA ŠEBELKOVÁ

Während der ganzen Zeit die ich in den Wäldern 
in Bayern verbracht habe, kehrte ich ständig 
in die Kindheit zurück, zu den reinsten 
Erinnerungen, die in mir eine unberührte Natur 
immer weckt.Ich bekam wieder Lust zurück 
zu den einfachen, primitiven Techniken 
zurückzukehren, die mich gerade in meiner 
Kindheit so viel Freude bereiteten, sie füllten mich 
und entwickelten mich weiter. Egal 
ob es sich um das Bauen von Häuschen 
oder das malen mit Naturmaterialien handelte. 
Ich versuchte mich auf etwas zu konzentrieren, 
dass diese Rückkehr zu all diesen Empfindungen, 
die in der Zivilisation oft verdrängt schlafen...
verkörpert. Ich bemühte mich um die Verbindung 
dieser Erinnerungen und Empfindungen 
mit irgedwelchen meiner, jetzigen Ansicht, 
die bei mir momentan überwiegt. Ich weiss nicht 
inwieweit meine Werke fähig sind 
diese persönliche Auseinandersetzung 
zu vermitteln, aber für mich ist wichtig, 
dass sie stattgefunden hat und das halte 
ich für das Wesentliche...

Po dobu celého pobytu v bavorských lesích, jsem 
se neustále vracela do dětsví, do těch nejčistších 
vzpomínek, které ve mne vždy nedotčená příroda 
vzbuzuje. Měla jsem znovu chuť vrátit 
se k těm jednoduchým,primitivním technikám, 
které mne právě v dětsví tak bavily a naplňovaly, 
rozvíjely mne. Ať už šlo o stavění domečků 
či malování přírodními materiáli. Rozhodla jsem 
se proto zaměřit 
se na něco, co by ztělesňovalo můj návrat 
ke všem těmto pocitům, které jsou v civilizaci často 
potlačeny a spí... 
Snažila jsem se proto o propojení těchto vzpomínek 
a emocí s nějakým svým současným názorem 
či viděním, které u mne právě převládá.Nevím 
jak dalece jsou mé výtvory schopny reprodukovat 
tuto osobní seberealizaci, pro mne je ale důležité,
že se stala. 
A to považuji za podstatné...



>
Aňa Šebelková
bez názvu
nammenlos

>
detail
das Detail



KAREL KUNC

Karel Kunc
Past

Die Falle

Ich arbeite gerne mit dem Thema von Grenzen 
und der Abgrenzung. Ich versuchte in vor allem 
mit der Abgrenzung von einem Teil der Scheune 
zu arbeiten, anders gesagt, ich bemühte mich 
mit der inneren Zersetzung 
und der darauffolgenden Vereinigung zu arbeiten. 
Die Inspiration dazu stammt aus Derridas 
Dekonstruktivismus. 

Baví mě téma hranic a vymezování. Pokusil jsem 
se v prvé řadě pracovat s vymezením části prostoru 
stodoly, jinak řečeno, jsem se snažil pracovat 
s vnitřním rozkladem a následným scelením. 
Vycházel jsem z inspirace 
Derridova dekonstruktivizmu.





TOMÁŠ ČERNÝ

Beim ersten Besuch des Bayerischen Waldes haben 
die “toten Wälder” meine Aufmerksamkeit 
an sich gerissen. Auf dem Symposium wurde 
ich von denen gänzlich fasziniert. Ich streifte 
so einen fünf bis zehn Jahre alten Waldstück 
unweit vom Haus mehrmals. Jeden Tag.Zeichnete, 
malte, ballancierte auf den liegenden Stämmen. 
Studierte. 

Meine Empfindungen verarbeitete 
ich in eine minimalistische Skluptur 
aus den Holzlatten, in welcher 
ist die Formgrundlage des Waldes zu entdecken 
versuchte.

>>
Tomáš Černý

socha Mrtvý les
die Skulptur Der Tote Wald

Při první návštěvě Bavorského lesa mne zaujaly 
mrtvé lesy. Na sympoziu jsem byl jimi přímo 
fascinován. Procházel jsem jeden takový pět 
až deset let mrtvý les poblíž lesovny několikrát. 
Každý den. Kreslil. Maloval. Balancoval 
po padlých kmenech. Studoval.

Své dojmy jsem zpracoval do minimalistické sochy 
z latí, ve které jsem se snažil najít tvarovou 
podstatu toho lesa. 





ÁLA PLÍHALOVÁ

Aus dem Nichtnah

Nichtnah erstreckt sich zwischen dem, 
was vor unserer Nase liegt und einer Entfernung 
hinter der sich die einzelnen Sachen 
in Gesamtheiten auflösen. 
Meine Bilder sind erst beim grössern Absand 
lesbar.Aus der Nähe handelt es sich meistens 
nur um farbige Flecken.

Z neblízka

Neblízko je umístěné mezi tím,co máme hned 
před nosem a vzdáleností, ze které se nám 
jednotlivé věci slévají v celky.
Moje malby jsou čitelné až při větším odstupu. 
Zblízka se jedná většinou jen o barevné skvrny.
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