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Zima bohatá na sníh – Ochsenkopf (1024 m)
Jako náhrdelník se vinou čtyři obce – Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel a Warmensteinach kolem druhé nejvyšší hory Fichtelbergského pohoří. Tady si užijete zimních radovánek
uprostřed nedotčené přírody. Ať už na běžkách v trvale upravených stopách, na snowboardu
nebo na lyžích. K dispozici je 10 km sjezdovek, 80 km upravovaných stop, dvě sáňkařské dráhy,
snowboard park, dvě dvousedačkové lanovky a 10 vleků. Stejně tak jsou k dispozici dvě velké
lyžařské školy a půjčovna lyží. Ti, kteří přijíždějí na dovolenou v zimě, tu najdou velký výběr
možností k přenocování od prázdninových bytů až po čtyřhvězdičkový hotel.
Lyžařská oblast vhodná pro rodiny
Lyžařské kurzy pro malé děti
Lyžařská oblast se svými 10 km sjezdových tras je to nejlepší pro začátečníky i rodiny. Ale na své
si přijdou i zkušení lyžaři při svém víkendovém výletu na lyže. Klausův průsmyk má k dispozici
FIS-slalomovou trať. Dvě lanovky dopraví lyžaře během 9 minut na 1024 m vysoký vrchol hory
Ochsekopf.
Středně těžká severní sjezdová trať je se svými 2,3 sjezdovými kilometry nejdelší horskou
lyžařskou sjezdovkou severního Bavorska. Lehká jižní sjezdovka je dlouhá 1,9 km. 10 vleků,
lákajících na noční lyžování do 22 hodin. Až do konce března se o „bílo“ na severním svahu
starají sněhová děla. Sáňkovat se dá na jižní straně u chaty Bleaml-Alm, u Přírodní sáňkařská
dráha v Grassemann a na severnì straně vedle lanové dráhy.
Denní karta na Ochsenkopf stojí pro dospělé lyžaře 22,00 € (s lázeňskou kartou je to o
2,00 € méně). Pro děti mezi 6 – 15 lety stojí karta 18,00 €. Večerní karty pro noční lyžování u
soukromých provozovatelů stojí kole 10€ pro dospělé, pro děti pak 7 až 9,00 €.
Dvě lyžařské školy
Lyžařská škola severního Bavorska má své sídlo přímo v údolní stanici severního svahu. Kolem
140 lyžařských instruktorů vás zasvětí do jízdy na lyžích. Pro „mrňata“ existuje „Nubi-Club“.
Vyučováno je metodou prodlužující se délky lyží. Začíná se s 65 cm dlouhými lyžemi.
Na jižní straně slibuje lyžařská škola Hottenroth nevšední zážitky speciálně malým lyžařům a
těm, kteří si chtějí užít legraci na lyžích s „Juhuu“ losem.
Půjčovna lyží má pro všechny skupiny lyžařů připraveno nejnovější vybavení.
Kromě sjezdovek ukazuje tento region plný zážitků se svými čtyřmi středisky zimních sportů
– Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel a Warmensteinach – tichou, klidnou stránku pravé
francké zimy. Přibližně 80 km běžeckých stop (mezi 600 a 1024 m výšky) zve k běžkaření i
objevování překrásných stezek zasněžené horské krajiny na sněžnicích.
Dobře udržovaná síť běžkařských stop má pro lyžaře i lyžařské začátečníky pohodlné trasy, které
jsou připraveny pro klasický běžecký styl. Náročné běžkařské stopy (skating) jsou k dispozici
sportovcům a maratonským běžcům. Nádherný výlet slibuje i středně těžká 2,3 km dlouhá
Königsheide-stopa a také 9 km Königskron-stopa nad obcí Mehlmeisel.
Okolo Ochsekopfu vede téměř 15 kilometrová dolní Ring-stopa. Večer do 20 hodin je otevřena
osvětlená 2,5 km dlouhá, zasněžovaná tzv. Noční běžkařská dráha u centra zimních sportů
Bleaml-Alm.
Občestvení přímo ve stopě je zároveň oblíbeným místem, kde se každý rád zastaví.
Každý kilometr běžkařské běžecké stopy je označen. K tomu existují detailní mapy běžeckých
tras.
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Proč se zatoulat do dálky?
V regionu plném zážitků zvaném Ochsenkopf ve Smrčinách
s jeho lokalitami Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel a Warmensteinach máte vše na dosah ruky!
Ať už je to turistika, mountain biking nebo jen jednoduše
relax a odpočinek – tady najdete velkolepou sportovní a
volnočasovou arénu pod širým nebem, kterou vyhledávají
stejní lidé jako vy!
Turisté tu mohou prodlévat na jedinečných místech a
opájet se vyhlídkami do údolí. Certifikované turistické
stezky jako Frankoská horská stezka nebo zajímavá
tematická stezka Jeana Paula zavedou putující na
pozoruhodná místa regionu.
Také klimatické léčebné lázně Bischofsgrün v nadmořskké
výšce 700 m.n.n., s mimořádně, čistým, léčivým, ovzduším,
jsou považovány za turistické centrum, kde je vám k
dispozici 17 certfikovaných průvodců a průvodkyň.
V infocentru v obci Mehlmeisel a v jeho Lesním domě
(Waldhaus) mohou návštěvníci v nově založeném parku
divokých zvířat na vyvýšeních chodnících se třemi
vyhlídkovými terasami pozorovat mezi jinými rysa,
vysokou i černou zvěř.

Radost z jízdy v extratřídě pro
cyklisty všech skupin
Všechny trasy jsou postaveny tak, aby si na své přišly jak
rodiny s dětmi, tak zkušení horští cyklisté. S koly se dá
vydat přímo „od domu“ na některou z početných MTBtratí, které zároveň dělají region Ochsenkopf jedním
z nejlepších cyklooblastí v Německu.
Bikepark Ochsenkopf zahrnuje Downhill-trať, technický
parkur, Flowtrail a cross country trať. Hlavní nájezdovou
stanicí je paktestovací centrum CUBE, které se nachází v
Bullheadhouse na jižní straně hory Ochsenkopf v místní
části Fleckl.
V pěti půjčovnách si mohou hosté horském regionu
Ochsenkopf zapůjčit nejmodernější Cube Hybrid Bikes
(elektrokola).
A to není všechno:
Nabídka zábavy v okolí hory Ochsenkopf je veliká!
Například při razantní jízdě na letní sáňkařské dráze a
na nové horské dráze v obci Bischofsgrün u lanovkové
stanice SEVER, kde si můžete nechat vát vítr do vlasů.
Spojení letního sáňkování a horské dráhy sveze hosty do
údolí na dvoumístných sáňkách na 1000 metrů dlouhé trase.
Tento okruh s mnoha zatáčkami a skoky slibuje

adrenalinový zážitek.
Horská skialpinistická zážitková dráha je
otevřena téměř za každých povětrnostních
podmínek. V obci Horní Warmensteinach
(Oberwarmensteinach)
mohou
hosté
zdolat sjezdovku také bezmotorovými
„vozítky“ (Dévalkart).
Rádoby piráti mohou na idylickém jezeře
(Fichtelsee) odstartovat k vzrušující jízdě na
člunu podél tajuplných žulových skal.

Potomstvo v
lesní oboře
Mehlmeisel

Ryzí potěšení z koupání:
V obci Bischofsgrün najdete jedno z nejhezčích
vyhřívaných koupališť ve Smrčinách.
A kdo hledá adrenalin, najde ho při vzrušující
túře v lanové zahradě přímo u údolní
stanice
Ochsenkopf-sever,
kde
na
dobrodružství chtivé děti a dospělé čeká
bohatý outdoorový program.
První lanový park (ZIPLINEPARK) Německa
láká hosty teprve několik let na jižní straně
hory Ochsenkopf.
15 perfektně jištěných lanových tras, tzv.
Ziplines, vede z vrcholu dolů ve vysokém
tempu. Odvážlivci jsou doprovázení
vyškolenými instruktory (guides). Nejdelší
vrcholová trasa měří 460 metrů.
Také i když počasí zrovna nepřeje, mohou
hosté navštívit různé indoorové atrakce.
Může to být například návštěva skanzenu
Grassemann, „Schwarzhaus“, kde je možné
vidět, jak dříve žili farmáři v této oblasti..
Historický stříbrný důl v obci Fichtelberg
zobrazuje středověké hornictví. Dále je
možné navštívit automobilové muzeum v
obci Fichtelberg, kde se nachází největší
soukromá sbírka v Německu, obsahující 200
exponátů a ukazující historii automobilů
od roku 1896. Výstava se nachází ve třech
poschodích ve dvou výstavních halách.
Už jste zvědaví?
Pak se vydejte za poznáním jedinečného
volnočasového a odpočinkového regionu.
Regionu, který vám jednoduše zvedne náladu.
www.erlebnis-ochsenkopf.de

Zábava pro dospělé a děti
v lanovém parku

Adrenalinový zážitek v
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