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 Anotace: Výukový materiál „Bavorsko” seznamuje studenty s vybranými  

zajímavostmi této německé spolkové republiky. A to s hlavním

městem Mnichovem, nejvyšším vrcholem Zugspitze 

a s městečkem Bad Tölz, kde se natáčel detektivní seriál

známý v České republice pod názvem „Big Ben ”.



Freistaat Bayern
Svobodný stát Bavorsko

 největší a druhá nejlidnatější  

země Spolkové republiky Německo

 hlavní město: Mnichov (München)
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Bavorsko hraničí :

 na severu: Hesensko, Durynsko a Sasko

 na východě: Česká republika

rakouské země Salzbursko

a Horní Rakousy

 na jihu: rakouské země Tyrolsko 

a Vorarlsbersko

 na západě: Bádensko-Württembersko
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Zugspitze

 nejvyšší hora Německa 2962 m.n.m.

 alpský masiv Wetterstein

 hraniční hora mezi Německem 

a Rakouskem

 název z němec. slova Lavinenzüge

= laviny

 na vrcholu jediný ledovec v Německu    

= Schneeferner



 k vrcholu se lze dostat třemi  
lanovkami nebo po ozubnicové     
železnici (zubačce)

 ozubnicová železnice Bayerische 

Zugspitzbahn vede z Garmisch-

Partnekirchenu

 posledních dvacet minut se jede   

tunelem
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Mnichov (München)

 hlavní město Bavorska

 třetí největší město Německa

 1,3 mil. obyvatel

 řeka Isar
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 v 8.stol. mniši z kláštera Tegernsee

 první zmínky r. 1158 Villa Munichen

 60.l.15.stol – základní kámen 

k Frauenkirche (Kostel Panny Marie) 

 pozdní gotika velký rozkvět

 r.1506 hlavní město Bavorska 

 r.1930 tzv. Hnědý dům –sídlo Hitlera 

 r.1938 Mnichovská dohoda



Hnědý dům

– zničený americkou armádou

Obr.6

Obr.7



 mnichovské barvy : černá a zlatá

Frauenkirche znak Mnichova
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Bad Tölz



 Bad Tölz = Lázně Tölz

 po požáru v 50.l. 15. stol. město 

vystaveno znovu-kamenné

 od 19. stol. rozvoj turistického ruchu

lázeňství - jodové prameny

 řeka Isar

 detektivní seriál Big Ben
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