
PÁTEK  18.4.2014

Trasa Plzeň - HOF - 140km

Po cestě prohlídka města  Waldsassen
100 - STPL P2 - 12.306940|50.005150|95652 WALDSASSEN SP ~Basilika, Schwanengasse 4SP ![N/t/-]
Záložní P1 101 - 12.302210|50.002330|95652 WALDSASSEN P J-Wiesnet-Str. 2SP <72h, KlĂ¤ranlage nebenan ![n/t/-]

Bazilika ve Waldsassenu
Dominantou města je barokní klášterní bazilika. Vystavěli ji v letech 1689 – 1704 pražský architekt Abraham 
Leuthner, Christoph a Georg Dientzenhoferové (předčasně zesnulého Georga Dientzenhofera později nahradil 
Bernhard Schiesser).30. listopadu 1704 byla bazilika slavnostně vysvěcena biskupem Franzem Ferdinandem 
von Rummelem a fungovala až do sekularizace (proces, kdy náboženská instituce ztrácí sociální důležitost a 
politickou moc) roku 1803 jako klášterní kostel. Od roku 1804 sloužila pak jako farní kostel obce Waldsassen.

Mimořádnost baziliky pramení ze společného působení českých, bavorských a italských umělců.  
Nejvýznamnějšími uměleckými díly jsou chórové lavice od Martina Hirsche, skupina Zvěstování na hlavním ol
táři a další řezbářské kousky, které vytvořil waldsassenský sochař Karl Stilp, dále štuky Johanna Baptisty 
Carloneho a jeho spolupracovníků a fresky Johanna Jakoba Steinfelse.Klášterní bazilika se honosí největší 
chrámovou a klášterní kryptou v Německu.Bazilika ve Waldsassenu je skutečným skvostem. Její prohlídka je 
mimořádným zážitkem. I kdybyste o její historii nevěděli vůbec nic, zapůsobí na vás mocným dojmem a 
zanechá ve vaší duši zcela mimořádné pocity.

Přejezd HOF - 70km

Velikonoce v Bavorsku
14. dubna 2014
17:59
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Hof – zamilujete se.
101 - 11.912220|50.287690|95032 HOF P Untreusee 10SP [n/-]
Hof se nachází, jak říká dvojsmyslný slogan,
                                                       v Bavorsku zcela nahoře –
a to i z hlediska nadmořské výšky: toto malebné město leží 495 metrů nad mořem v půvabné krajině mezi pohořími 
Frankenwald (Francký les) a Fichtelgebirge (Smrčiny) uprostřed nádherné přírody, která zaručuje klid a zároveň 
odpočinek od stresu ze zaměstnání.

SOBOTA  20.4.2014
201 - 11.919160|50.329290|95028 HOF P Theresienstein <24h 20SP [n/-]
http://www.stadt-hof.de/hof/hof_cz/gaeste/theresienstein.html
Botanická zahrada města Hof http://www.hof.de/hof/hof_deu/gaeste/botanischer-garten.html
Městský park Theresienstein ukrývá ve svém středu opravdový klenot: Botanickou zahradu města Hofu.
Byla založena již před 70 lety, ale její dnešní vzhleda charakter jí vtiskli zahradníci až v 60. letech.
Zahrada se dělí do dvou velkých částí: do geometricky založeného “rozária” s úsekem léčivých rostlin a do části s 
alpinem, leknínovým rybníčkem, stíněnou částí s rozsáhlými plochami nádherných trvalek, která je formována spíše 
krajinou. Vegetace je zastoupena rostlinami z celého světa, ale i téměř vyhynulými druhy domácích rostlin.
Idylicky uspořádaná odpočívadla zvou návštěvníky k posezení. Zde můžete nechat hluk a hektický shon daleko za 
sebou a vychutnat si báječnou mnohotvárnost rostlinného světa.

Hof, město pro milovníky přírody
Koho už omrzely zoologickézahradyv blízkém okolí, může vyrazit do té v Hofu. Návštěvníky možná překvapí 
množstvím zvířat z exotických oblastí, jimž hrozí vyhubení. V zoo se také nachází prostorná obora, kde si 

mohoudětizvířata i pohladit. http://www.zoo-hof.de/
V Hofu také najdete botanickou zahradu, kde jsou zastoupeny rostliny  z celého světa, stejně tak jako ty už téměř 
vymizelé domácího původu. Zajímavostí je úsek léčivých bylin.
Obě zahrady jsou součástí městského parku Theresienstein, který byl v roce 2003 vybraný jako nejkrásnější park 
Německa.

Rezerva http://www.stadt-hof.de/hof/media/files/leben/kultur/radweg.pdf

Přehledný plán s rozdělením do částí
1 Stíněná část
2 Alpský les
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15 Jurský pahorek
16 Zahradní pavilon
17 Plaménky (floxy)
18 Vřesoviště
19 Skvostné trvalky
20 Zlatá zahrada
21 Rostliny u potoka
22 Proměnlivá flora
23 Záhony trvalek
24 Rozárium
25 Zahrada léčivých bylinek
26 Popínavé rostliny
27 Záhony pivoněk
28 Pahorek kosatců

Ojedinělásbírka ukazatelů z celého světa  50.323073, 11.921430
Fernwehpark v Hofu, to je největší sbírka cedulí a místních ukazatelů v Evropě. V parku s tisícovkami nejrůznějších 

cedulí nechybí tabulky označující obce, města, ale i ulice nebo poznávací značky. Součástí zvláštní výstavy jsou také 

cedulky slavnýchosobností, které na nich zanechaly své pozdravy. Z Čechů nechybí například Karel Gott.

2 Alpský les
3 Záhony u rybníka
4 Lewisie
5 Skalka, vápenec
6 Skalka, svěží - vlhká
7 Štěrkový záhon, žula
8 Skalka, žula
9 Štěrkový záhon, serpentinit

10 Štěrkový záhon, rula
11 Sukulenty
12 Skalka
13 Cibulovité rostliny
14 Eklogitový pahorek
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Přejezd  - Wunsiedel  38 km - skalní labyrint, který navštívil i Goethe

Bismarckova vež v Hofu
Monumentální kamenná stavba byla slavnostně otevřena v roce 1921 a v roce 1996 byla důkladně 
renovována.Bismarckova věž je během letních měsíců otevřena celodenně. Z věže je pěkný výhled nejen na město, 
ale také na pohoří Fichtelgebirge (Smrčiny) a Frankenwald (Francký les), při dobré viditelnosti lze dohlédnout 
dokonce daleko do Durynska a Saska.
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http://www.bismarcktuerme.de/website/ebene1/indextschech.html


Luisenburg 5A

202 - 50.013520, 11.992256 - Parkoviště - zkusíme přespat

NEDĚLE 21.4.2014
prohlídka - Skalni labyrint Luisenburg

Srdečně Vás vítáme v největším evropském skalním labyrintu!
Největší evropský sklalní labyrint a národní geotop - nechte se upoutat těmito gigantickými žulovými formacemi.
Obrovské skalní bloky ohraničené jeskyněmi a soutěskami tvoří jedinečnou přírodní kulisu uprostřed pohoří 
Smrčin.
Toto místo fascinovalo již odjakživa: Kdysi se lidé obávali tohoto moře skal a pohlíželi na něj se strachem a hrůzou. 
Dnes se těší této jedinečné přírodní podívané více než 100.000 návštěvníků ročně. Vydejte se  i Vy po stopách 
královny Luisy, protáhněte se úzkými soutěskami a nechte se upoutat více než 300 milionů let starými žulovými 
sklalními formacemi.
K pozastavení a k dojemným zážitkům Vás zvou četná odpočívadla a vyhlídkové body. Záměrně zbudovaná okružní 
stezka Vám ukáže zvláštnost a jedinečnost této přírodní podívané, na jejíž tvorbě se stejnou měrou podíleli člověk a 
příroda.
Budete nadšeni tímto tajemným místem, jeho mnohotvárností a jedinečností! 

Otevírací doba
Duben až konec října: 8:30 hod. - 18:00 hod.
Po dobu Luisenburgského festivalu otevřeno do 19:00 hodin.
Každou středu & neděli ve 14.00 hodin prohlídlky s průvodcem geoparku.
Vstupné:
Rodinné vstupné: 9,00 €
Dospělí: 4,00 €
Skupiny od 25 osob: 3,00 €/os.
Děti: 1,50 €  (děti do 6-ti let vstup zdarma)
Psům vedeným na vodítku je vstup do labyrintu povolen.
V době sezóny se prohlídky konají každou středu a neděli ve 14.00 hodin.
Po předchozí rezervaci Vás na Vaše přání rádi provedeme největším evropským žulovým mořem.

Prohlídky s průvodcem: (k ceně vstupného)
Rodinné vstupné: 7,00 €
Dospělí: 4,00 €
Skupiny (od 25 osob): 2,50 €
Děti/mládež: 2,00 €
Děti (do 6-ti let) zdarma
Audio-prohlídky: 4,00 €

Zajímavé informace se dozvíte také od našich  AUDIO-PRUVODCU - k dispozici

Uprostřed pohoří Smrčín u Wunsiedelu se nacházejí více než 300 milionů let staré obrovské skalní žulové bloky 
ohraničené jeskyněmi a soutěskami.
Toto místo, které připomíná skalní labyrint, odjakživa fascinovalo své návštěvníky. Dřív se ho ale lidé spíš obávali, 
dnes jej navštíví více než 100 tisíc turistů ročně. V labyrintu ze skal se mohou projít po okružní stezce, kde najdou 
mnoho odpočívadel a vyhlídek. Tato ojedinělá přírodní podívaná okouzlila i básníka Goetha, který místo několikrát 
navštívil a zkoumal.
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Zajímavé informace se dozvíte také od našich  AUDIO-PRUVODCU - k dispozici
v německém, anglickém, českém, francouzském a italském jazyce.

PONDĚLÍ 21.4.2014
Wunsiedel - Kösseine - soubor  WunsiedelImFichtelgebirge-Kösseine-Tour1.gpx

Rozsah Popis 22,83 km | Okružní jízda | Výškový rozdíl : 401 m
Aktivita : vhodné pro jízda na kole / jízda na horském kole
Necháme Wunsiedel o " Rutschel " ven z města . Kolem Dünkelhammer se dostaneme do lázeňského parku v Bad 
Alexandersbad . Pokud se chcete lépe vypořádat se stoupáním, v lázeňském parku si vezměte sklenici léčivé vody sebou. V 
opačném případě pokračuje Kleinwendern na horu ,Kösseine ( 936 m ) . Na vrcholu se dostaneme k Kösseinehaus, otevřený po 
celý rok , kde si můžete po zpoceném stoupání chladný nápoj, pokud chcete, snack. Sluneční terasa penzionu s krásným 
výhledem na pohoří Fichtelgebirge je absolutní nutností . Také stojí za výstup na rozhlednu ( Poznámka : zavřeno v úterý )
Refreshed to jde stále z kopce nad Breitenbrunn zpět do Wunsiedel .
Trasa je vedena výhradně na klidném lesnictví a lesních cestách . Jsou používány jen zřídka tiché velmi nízké dopravní místní
komunikace . Výjezd na Kösseine To však vyžaduje určitou výdrž .
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