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VODOPÁDY HOCHFALL

Bodenmais (česky Boží Mysl) je bývalé důlní, dnes turistické, lázeňské město a sportovní a kulturní centrum německé části Šumavy (Bavorský les). 

Nachází se 9 km vzdušnou čarou od Bavorské Železné Rudy při úpatí Velkého Javoru (1456 m. n. v.) a Stříbrné hory (955 m. n. v.) v nadmořské 

výšce 692 m.
Oficiální web: www.bodenmais.de

Stříbrná hora/ „Silberberg“ (955 m n.m.) - vrcholek se nachází nedaleko městečka Bodenmais. Tato oblast má dlouhou tradici: původně se zde těžil 

hnědel, pyrit a velké množství minerálií. Těžba ale nebyla dostačující, a tak byl rudný důl v roce 1962 uzavřen. Dnes je možno s průvodcem 

uskutečnit prohlídku 600 m dlouhé štoly „Barbarastollen“. V bočních štolách se dnes léčí onemocnění dýchacích cest.
Stříbrná hora je stále ještě z geologického hlediska svými více než 60 různými minerály zázračnou horou. Oblíbeným výletním místem pro rodiny s 

dětmi je horská pastvina „Silberbergalm“ s dětským hřištěm a ZOO.
Toto místo je přístupné autem. Horská lanovka dopraví hosty přes stanici „Mittelstation“ k horské stanici „Bergstation“. Pro pěší turistiku zde byly 

vyznačeny stezky, které vedou smíšenými lesy ke svahu Javoru a po celou dobu cesty nabízejí skvostný výhled. 

Vodopády se nacházejí přímo na potoce nad městečkem Bodenmais. O kousek výš se totiž nachází na potoce Riesbach nejvyšší vodopády celé 

Šumavy (ať už české či německé), v němčině nazývané Rieslochfälle. Ty tvoří pět vodopádových stupňů o celkové výšce 55 m, nejvyšší vodopád 

má pak výšku 15 m.

Stezka korunami stromů v národním parku vám dovolí procházet se ve výšce 8–25 metrů nad zemí v nedotčené přírodě a vychutnat si výhledy na 

přírodu a kulturní krajinu Bavorského lesa, jeho zasněná údolí a hory Roklan a Luzný. S celkovou délkou 1 300 metrů patří stezka korunami stromů 

k těm nejdelším na světě. Odtud pak stezka opět klesá k zemi a končí přímo přede dveřmi domu Hanse Eisenmanna, kde na vás čeká mnoho 

dalších informací o národním parku Bavorský les.
Průběh Stezky korunami stromů Bavorský les„Stromové vajíčko“ – vychutnejte si ve výšce 44 metrů výhled z vyhlídkové věže  Vrcholným zážitkem 

je do slova a do písmene 44 metrů vysoká vyhlídková věž, známá i jako „Stromové vajíčko“.
Unikátní a jedinečný nejen díky svému vzdušnému architektonickému tvaru, ale také způsobem, jakým byla věž postavena s výškou až 40 metrů 

nad skupinou stromů z jedlí a buků.
Stezka je až do místa první vyhlídkové plošiny bezbariérová a díky svému maximálnímu stoupání 2-6 % umožňuje velmi pohodlný výstup.Poté, co 

se dostanete na plošinu ve výšce 44 metrů, budete odměněni jedinečným výhledem: Přes hory Luzný (Lusen) a Roklan (Rachel) se rozprostírá 

nekonečné moře bavorských a českých lesů. A za jasných dnů se od východu na západ návštěvníkům naskytne také pohled na hlavní severní 

hřeben Alp v celé jeho šířce.

Vychutnejte si na útulném „lesním ostrůvku“ vrcholky stromů Bavorského lesa 
Tento lesní ostrůvek, otevřený v roce 2015, je dřevěná plošina o velikosti 270 m2, se síťovým lehátkem zavěšeným ve výšce 20 metrů. 
Původní stezka byla rozšířena o tuto dřevěnou konstrukci, na které se můžete uprostřed korun stromů Bavorského lesa oddat relaxaci a rozjímání. 

Přístup na plošinu je bezbariérový s pomocí schodišťové plošiny. „Lesní ostrůvek“ se síťovým lehátkem zavěšeným ve výšce 20 metrůZažijte 

fascinující lesní divočinu Centra národního parku Luzný 
v návštěvnickém centru v domě Hanse Eisenmanna, zvířata v jejich přirozeném prostředí, venkovní botanickou a geologickou expozici - přímo u 

stezky korunami stromů. 
Stezka korunami stromů Bavorský les – výhled – vše o stezce

Obora 
Výběhy se zvířaty – výlet do přírody pro celou rodinu
Uprostřed mnohotvárné lesní krajiny bylo na kraji národního parku zřízeno 16 velkých výběhů a voliér. V oboře jsou v prostorných výbězích 

umístěna zvířata, která zde žila kdysi a žijí i dnes, např. rys, bizon a hnědý medvěd.
V prostoru s horninami se můžete seznámit s geologií regionu a biologická expozice vám nabízí možnost pozorovat rozmanitost typických rostlin 

lesního regionu ve všech ročních obdobích.
Spojte návštěvu stezky s výletem do světa zvířat, rostlin a minerálů národního parku Bavorský les. Vstup do obory a venkovní botanické a 

geologické expozice je zdarma.
Více na: https://www.baumwipfelpfade.de/cz/bayerischer-wald/
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