bavorsko

H

orské túry jsou pro obyvatele Německa jednou z nejoblíbenějších
náplní dovolených a víkendů. Platí
to také pro pěší výlety ve středních nadmořských výškách. Německé turistické spolky
proto zahájily akci, jejímž cílem je dohled
nad kvalitou stezek pro pěší turisty. Stezka
„Fränkischer Gebirgsweg“ tyto kvalitativní
požadavky beze zbytku splňuje. Pro pěší
putování je jako stvořený také areál „Nordic Parc“ s 500 km speciálně upravených
stezek. Vyhlídkové jízdy na kole, cesty pro
vysokorychlostní cyklistiku anebo náročné trasy pro horská kola jsou jen jedněmi
z atrakcí, které zdejší kraj nabízí.
Hora Ochsenkopf (1.024 m.n.m.) je oblíbenou destinací milovníků pěších túr i cykloturistiky. V období od května do října zde
návštěvníci mohou být svědky přírodních
krás, které stěží naleznou obdoby. Obce
nacházející se na úpatí této druhé největší hory Smrčin (Bischofsgrün, Fichtelberg,
Warmensteinach a Mehlmeisel) vytvořily
ideální podmínky pro pohodlné putování mezi impozantními skalními masivy či
v poklidných údolích vytvořených v krajině horskými bystřinami. Atraktivní zážitky
nabízejí putování za bylinkami, díky nimž
můžete získat přehled o bohatství místní
flóry. Značené stezky Vás dovedou až na
vrchol Ochsenkopfu, který je jedním z klí-

Navštivte Ochsenkopf
ráj pěších turistů a milovníků cykloturistiky
čových bodů pěší stezky „Fränkischer Gebirgsweg“ o celkové délce 420 km. Oficiální
zpřístupnění této vyzkoušené trasy se uskuteční 22. září 2007. Stezka vedoucí napříč
severním Bavorskem začíná, stejně jako
trasa „Frankenweg“, v obci Untereichenstein poblíž letoviska Bad Steben a končí
v Hersbrucku před branami starobylého
města Norimberk. Otevření turistické stezky, která by vyhovovala nejpřísnějším nárokům na kvalitu, plánoval turistický svaz
Fichtelgebirgsverein spolu s organizacemi
Frankenwaldverein, Fränkischer Albverein, Fränkische-Schweiz-Verein, správou
přírodního parku Fichtelgebirge (Smrčiny), svazem Tourismusverband Franken
a německým Informačním centrem Smrčiny již od roku 2005. Jedním z nejpěknějších úseků je takzvaná Goetheho stezka
(„Goetheweg“) vedoucí přes skalní útvar

Weißmainfelsen kolem prameniště Bílého
Mohanu až na vrchol Ochsenkopfu. Během putování po sedmi stezkách na úpatí
Ochsenkopfu se můžete dozvědět mnohé
o místních zvycích nebo o dnešním společenském životě a hospodářství.
„Nordic Parc“ s 500 km dlouhou
sítí stezek
Zájemci o sportovní disciplínu nordic-walking (výbava je k dispozici) zajisté ocení
nejrozsáhlejší síť speciálně upravených stezek v celém Německu. „Nordic Parc Fichtelgebirge“ je se svými 500 km cest a 70
propojenými a jednotně značenými trasami o souhrnné nadmořské výšce 12.000 m
(!) zárukou mnohostranného zážitku pro
všechny, kdo si oblíbili tento druh sportovního vyžití a starají se tak o pohodlí svých
kloubů. Tento areál se rozkládá od Bayreuthu na západě až po město Marktredwitz
poblíž české hranice a od Kirchenlamitz na
severu až po Speichersdorf na jihu. Na území každé z 15 zúčastněných obcí se nachází
čtyři až pět tras. Počínaje podzimem 2007
je k dostání kompletní soubor map, v němž
jsou přehledně vyznačené trasy rozčleněny
podle stupně obtížnosti na lehké, středně
těžké a obtížné (modrá - červená - černá).
Cena za týdenní putovní pobyt se sedmi
přenocováními včetně snídaně, turistickou mapou, krokoměrem, organizovaným
putováním a lanovkovou vyjížďkou až na
vrchol Ochsenkopfu se kupříkladu v obci
Bischofsgrün v penzionu Sonneck pohybuje od 169 eur na osobu ve dvoulůžkovém
pokoji. Čtyřdenní ubytování jedné osoby
ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí v penzionu Wiesengrund v téže obci, včetně turistické mapy, projížďkou koňským povozem, vyjížďkou visutou lanovkou na vrchol
Ochsenkopfu a zpět do údolí a vstupenkou
do termálních lázní, přijde na 205 eur.
Vyhlídkové jízdy na kole, horská cyklistika a downhill
Okolí Ochsenkopfu je možno prozkoumat
také ze sedla velocipédu. Pro zájemce o vysokorychlostní cyklistiku jsou zde dokonale
konstruované komunikace, zatímco milovníci vyhlídkového putování na kole ocení
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lesní stezky s mírným stoupáním či trasy
vedoucí v rovinatém terénu, kupříkladu
podél Bílého Mohanu. Majitelům horských
kol poslouží pestrá síť výškových cyklostezek koncipovaných napříč lesní krajinou
a do kopců s mírným až extrémním stoupáním. Ostřílení cyklisté by rozhodně neměli
vynechat zdejší tisícovku Ochsenkopf. Odvážlivci s příslušným vybavením se včetně
kola mohou pomocí lanovky dopravit nahoru a následně se pustit do prudkého sjezdu až na úroveň 700 m.n.m. Celkově se ve
zdejším kraji nachází 50 značených cyklostezek s rozličnými délkami a stupni obtížnosti. Smrčinami navíc vedou dvě dálkové
cyklostezky. Výchozí bod jižního úseku je
v obci Bischofsgrün. Trasa pokračuje nádhernou krajinou Bavorska, Saska a Čech.
Půjčovny kol jsou k dispozici. V místní části Fleckl obce Fichtelberg se můžete zúčastnit cyklistického tréninku.

Rekreační oblast Ochsenkopf

střechové označení turistických nabídek v regionu Smrčiny (Fichtelgebirge) v severovýchodním
Bavorsku (vládní obvod Oberfranken)
4 obce
Bischofsgrün, klimatické lázně, ca. 2.050 obyvatel
Fichtelberg, ca. 2.050 obyvatel
Warmensteinach, ca. 2.370 obyvatel
Mehlmeisel, ca. 1.400 obyvatel
Turismus: ubytovací kapacita
penziony, hotely nad 9 lůžek: 3.207 lůžek
priváty pod 9 lůžek:
1.081 lůžek
přenocování za rok:
450.000
Ochsenkopf, nadmořská výška
prameny řek

1.024 m
Bílý Mohan (Weißer Main)
Fichtelnaab
Saale

Schneeberg, nadmořská výška
pramen řeky

1.053 m
Ohře (Eger)
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