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f&b Bavorský les, str. 68, 70

 

Pátek: prohlídka starého města

Sobota: Zajímavý výlet s vrcholem, zpřístupněným rudným dolem a letní sáňkařskou

dráhou

Neděle: výlet k vodopádům

 

Lázeňské horské městečko Bodenmais (Boží mysl) je východiskem naší cesty na

jedinečný unikát Bavorského lesa a Šumavy, Silberberg ( 955 m.n.m.). Hora je známá už

od středověku, kdy se tu začalo s těžbou stříbra, rud, křemene a síry. Těžba se

provozovala přes 500 let a byla ukončena až v roce 1962. V hoře jsou kilometry starých i

novějších štol a je možné se do části dolů i podívat. Expozice názorně přibližuje historii a

způsoby dobývání rud. Štola Barbora dokonce slouží k léčbě onemocnění dýchacích a

astmatických poruch. Hora mé i své druhé jméno Bischofshaube ( Biskupská mitra), které

lépe vystihuje červenohnědé zabarvení skal na vrcholu. V době dolování se uvolňovaly z

těžených rud výpary, které se staly příčinou tohoto jevu. Samotný vrchol je tvořen dvěma

skalisky, na vyšším je umístěn kříž. Z vrcholu se otevírá nádherný kruhový výhled.

Samotné městečko Bodenmais patří mezi nejvíce navštěvované v Bavorském lese. Dnes

má přibližně 3500 obyvatel a rozkládá se v nadmořské výšce okolo 700 m, na jižním

úpatí Velkého Javoru. Mají zde zajímavý kostel, který je postaven v klasicistním slohu a

má barokní vybavení. Místní sklárna umožňuje pozorovat práci sklářů a brusičů. Ve

městě také najdeme mnoho připomínek na dobu dolování. Zdejší nádražíčko je konečnou

stanicí a sem nás také přivezl vláček Waldbahnu, tak se zdejší železnice jmenuje.
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Bodenmais stání u centra 49° 3'58.19"S, 13°
5'53.22"V

Schulweg 5, 94249 Bodenmais, Germany,DE
49° 3' 58.86"   13° 5' 53.24"

 

 
staré části města, které je ukázkou, jak má město vypadat. Každý dům je v záplavě květin
a keřů. Všude skoro dokonalý pořádek a nás při pomyšlení na naše města trochu mrazí.
Rádi bychom našli nějaké zapomenuté zákoutí, ale prostě není. Na náměstí se zřejmě
bude konat akce a tak je zde rušněji. Jdeme se podívat do kostela. Církevních staveb v
tomto slohu moc nestojí a tak je co obdivovat. Máme štěstí, že je těsně po mši a svítí ještě
všechna světla. Prostě malá pohádka. Od kostela scházíme k řece, cestou míjíme
zajímavou budovu staré radnice a jsme na mostě. Od řeky začíná stoupání. Domy se
předhánějí v nápaditých úpravách a často vidíme staré důlní zařízení v podobě vozíků či
těžebního stroje. Podcházíme trať i silnici a šipka nás přivádí k lesu.  
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Silberberg
Barbarastra??e 1, 94249 Bodenmais, Germany,DE

49° 3' 43.46"   13° 7' 4.21"
 

 
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. Dneska 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 dráha 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.
 
GPS vrcholu: 49° 3'33.71"S, 13° 7'17.29"V
 
Pro děti je na úpatí Silberbergu připravena spousta dalších atrakcí:
- letní bobová dráha o délce 600m
- dětská "dálnice", kde si každý prcek bude připadat jako velký závodník
- lodě na dálkové ovládání na malém jezírku
- minibagr
- koutky se zvířátky, která si můžete pohladit a nakrmit
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- lesní hřiště s lany a prolézačkami 

 
Suggestions

web Silberbergu 
http://www.silberbergbahn.de/
  

Na dvojvrcholový Silberberg (plán na víkend)

7



Vodopády Risslochfälle (stání  49° 4'47.98"S,  13°
6'36.35"V)

Ri??lochweg 63, 94249 Bodenmais, Germany,DE
49° 4' 47.58"   13° 6' 35.67"

 

 
f&b Bavorský les, str 70
GPS vodopádů:  49° 5'1.67"S,  13° 6'36.29"V
 
Největší a nejkrásnější vodopád Šumavy a Bavorského lesa leží jen několik kilometrů od
česko- německé hranice.
 
Z Bodenmais vycházíme proti proudu potoka Risslobachu pohodlnou cestou, která nás
přivádí do rokle. V potoce není skoro žádná voda a tak jsme na rozpacích, co to vlastně
bude za vodopád. Cesta se dvojí, vybíráme si kamenný chodník vlevo. Jdeme v šeru pod
skalními útvary a mohutnými korunami starých stromů. Všude kolem je mokro, z
okolních svahů stékají desítky potůčků. V hlavním korytě je ale vody čím dál méně.
Zdálky se ozývá hukot padající vody. Soutěska je stále užší a nepostrádá divokost a
romantičnost. Zvuk sílí a mezi stromy se objevuje bělostná tříšť padající vody. Vodopády
předčily naše očekávání. Vysvětluje se i záhada prázdného koryta. Těsně pod vodopády
je voda svedena do potrubí a dole se vypije. Nevíme, kam se dříve dívat. Skalní útvary
všude kolem působí fantasticky.Vodopád je složen z několika kaskád. Ta nejvyšší má
jistě přes patnáct metrů. Navíc se zleva doslova řítí potok Schwellbach. Představení
končí, jsme nad vodopády a jdeme podle klidného toku. Břehy zdobí rozkvétající
blatouchy a dřípatky. Potok i zelená 2a přichází k horské silnici. Jdeme po ní zpět asi 200
m a jsme na zelené č.2. Ta, po deseti minutách, odbočuje vlevo k V.Javoru a my se po
krátké spojce dostáváme na hřeben, kde prochází červená 1. K severu se nám otevřel
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pohled na vrchol V.Javoru. Jsme na rozcestí, z kterého klesá červená č.5 dolů, stěnou k
jezeru. Půlhodinka a jsme u jezera. Skutečnost je ale jiná. Sestup, který se snad hodí spíše
do Alp. Stěna je prosáklá vodou, přes stezku leží několik vyvrácených stromů a všude
kolem je mazlavé černé blátíčko, močál nebo potůček. Cesta má nádech hororu a je to
patrné i na nás. Konečně jsme dole, trvalo nám to skoro hodinu a půl. Jdeme po břehu
jezera a budíme rozruch. Bláto na nás pomalu uschlo a tak ještě pohled na jezero a za
chvíli jsme na cestě lesem. Zelená E 6 nás za hodinku přivádí na nádraží vŽelezné Rudě -
Alžbětín.
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