Nordic Aktiv

Oberer Bayerischer Wald /
Böhmischer Wald
Horní Bavorský les / Český les

Streckenplan Winter Plán zimních bĕžeckých tras

Tourist-Info Furth im Wald
Schloßplatz 1 - 93437 Furth im Wald
Tel.:
+49 (0) 9973 509-80
E-Mail: tourist@furth.de
www.bayerischer-wald-ganz-oben.de

Tourist-Info Waldmünchen
Marktplatz 16 - 93449 Waldmünchen
Tel.:
+49 (0) 9972 30724
E-Mail: tourist@waldmuenchen.de
www.bayerischer-wald-ganz-oben.de

Městské informační centrum Domažlice
nám. Míru 51 - 344 01 Domažlice
Tel.:
+420 379 725 852
Mobil: +420 721 776 962
E-Mail: infocentrum@idomazlice.cz
Internet: www.idomazlice.cz
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Folgen Sie bitte diesen Schildern:
Sledujte prosím toto značení:
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Geobasisdaten
© Bayerische Vermessungsverwaltung
(www.geodaten.bayern.de)
Mapový podklad – Ortofoto ČR, rok snímkování 2015
© Český úřad zeměměřický
a katastrální, www.cuzk.cz
Fotos
Titel: Fischer Sports GmbH, Claudia Ziegler
Sonstige: Bayerischer Wald ganz oben

Willkommen

Vítejte

Nordic aktiv – Ganzjahres Naturerlebnis für Körper und
Geist. Im Bayerischen- und Böhmischen Wald, rund um
Gibacht/Althütte und Čerchov finden Sie ein grenzüberschreitendes Angebot für die Sportarten Nordic Walking,
Winterwandern, Schneeschuhgehen und Skilanglauf.
Skilanglauf gehört zu den gesündesten Sportarten überhaupt. Für alle Zielgruppen - Soft – Fitness – Sport - sind
Skiwandern, Klassisch und Skating optimale Bewegungsformen für ein gesundes Ganzkörpertraining.
Im DSV nordic aktiv Zentrum finden Sie dazu ein auf die
Schwierigkeitsgrade leicht-mittel-schwierig abgestimmtes und attraktives Streckennetz.
Schneeschuhe verführen dazu einfach irgendwo querfeldein zu laufen. Folgen Sie der Streckenbeschilderung,
das garantiert Ihnen die optimale Ausführung der nordischen Bewegungsformen und allen Wildtieren ein ungestörtes Miteinander.
Geeignete Schneeverhältnisse vorausgesetzt, präparieren wir Ihnen attraktive Winterwanderwege. Oberste
Priorität der Winterwanderwege ist die - bei Bedarf - tägliche Pflege. Im Winter können die äußeren Bedingungen
sehr schnell wechseln. Daher können wir keine Garantie
für den Zustand geben und die Benutzung erfolgt auf
eigene Gefahr.
Nähere Informationen erhalten Sie: www.stiftung.ski

Celoroční zážitky při severských sportech – aktivně v
přírodě – pro tělo i ducha. Český a Bavorský les, okolí
Čerchova a Gibachtu/Althütte Vám nabízí sportovní
zázemí pro nordic walking, zimní turistiku, výlety na
sněžnicích a běžecké lyžování.
Běžecké lyžování patří k nejzdravějším sportovním aktivitám vůbec. Zimní turistika, klasický styl i bruslení jsou
optimální formy pohybu pro zdravý trénink celého těla
pro všechny cílové skupiny: soft, fitness i sport.
V certifikovaném centru severských sportů – aktivně v
přírodě – naleznete síť atraktivních tras vyznačených
podle stupně obtížnosti jako lehké – středně těžké těžké.
Sněžnice přímo lákají k tomu, chodit kdekoliv nás napadne. Sledujte značení trasy - to Vám zaručí optimální
provedení formy tohoto severského pohybu a nebudete přitom rušit divokou zvěř.
Za předpokladu dobrých sněhových podmínek pro Vás
máme připraveny atraktivní cesty pro zimní turistiku.
Nejvyšší prioritou je u cest pro zimní turistiku - v
případě potřeby - každodenní údržba.V zimě se mohou
venkovní podmínky velmi rychle měnit. Proto za stav
cest nemůžeme ručit a jejich používání je na vlastní
nebezpečí.
Bližší informace získáte na:
www.stiftung.ski

Aktuelle Infos unter
Aktuální informace na:

Projektrealisierung
Realizace projektu:

www.loipenportal.de

Streckenplan Sommer

Legende

Die Stiftung Sicherheit im Skisport hat die Sicherheit und
Gesundheit aller Skifahrer in Deutschland zum Ziel, ihre
Aufgaben sind:

Německá nadace „Sicherheit im Skisport“ („Bezpečné
lyžování“) si klade za cíl pečovat o bezpečnost a zdraví
všech lyžařů. Její úkoly:

DSV-Skiwacht: Mitwirkung bei der Sicherheitsentwicklung von Skipisten, Einsatz bei der Versorgung
und Bergung von Verletzten, Hilfeleistungen, Mitwirkung
bei der Bekämpfung von Lawinengefahren.

Lyžařská hlídka Německého lyžařského svazu: Spolupráce při zabezpečení sjezdovek, pomoc při záchraně
zraněných, spolupráce při lavinovém nebezpečí.

Umwelt und nachhaltige Skisportentwicklung: Modellund Forschungsprojekte zum Ausgleich der Interessen
des Skisports mit den Belangen der Umwelt.
Kommunikation und Bildung: Vorbeugende Aufklärung
über Sicherheit und richtiges Verhalten beim Skisport,
für Schüler, Skischüler, Lehrer, Skilehrer und Trainer.
Gesundheit: Projekte/Initiativen zur Förderung der gesundheitlichen Aspekte des Skisports.
Sicherheitstechnische Entwicklung: Förderung von Projekten zur Entwicklung von möglichst unfallsicherer Skiausrüstung mit renommierten Forschungseinrichtungen,
Auswertungsstelle für Skiunfälle (ASU Ski), Entwicklung
von Maßnahmen zur Unfallverhütung.
Die Stiftung Sicherheit im Skisport setzt sich gemeinsam
mit den touristischen Leistungsträgern für eine qualitätsgesicherte Entwicklung der Loipenzentren ein.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.stiftung.ski • Tel. +49 89 85790-275
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Streckeninformation

Stiftung • Nadace „Sicherheit im Skisport“

Informace o trasách

Startpunkt /
Eingangstafel
Station / Tafel
zum Pulsmessen
und Kräftigen
Parkplatz

Výchozí bod trasy /
vstupní tabule
Zastávka / tabule
s tématem měření
tepu a protahování
Parkoviště

Gaststätte

Hostinec

E-Bike Ladestation

Nabíjecí stanice
pro elektrokola

Schwierigkeitsgrad der Tour
Leichte Tour

Životní prostředí a rozvoj lyžování: modelové a výzkumné projekty k harmonizaci zájmů lyžařského sportu a zájmů životního prostředí.

Plán jednotlivých letních tras

Stupeň obtížnosti trasy
Lehká trasa

Mittelschwierige Tour Středně těžká trasa
Schwierige Tour

Těžká trasa

Komunikace a vzdělávání: preventivní osvěta o
bezpečnosti a správném chování při lyžování – pro
žáky, učitele a trenéry lyžařských škol.
Zdraví: projekty / iniciativa k podpoře zdravotních
aspektů lyžování.

Nordic Walking Profile • Profily tras pro nordic walking

Vývoj v oblasti bezpečnosti: podpora projektů na
vývoj co nejbezpečnějšího lyžařského vybavení s renomovanými výzkumnými ústavy, vyhodnocování úrazů
na lyžích (ASU Ski), navrhování opatření protiúrazové
prevence.

Folgen Sie bitte
diesen Schildern:
Sledujte prosím
toto značení:

Nadace „Sicherheit im Skisport“ se společně se subjekty činnými v cestovním ruchu zasazuje o kvalitní
rozvoj areálů pro běžecké lyžování.
Více informací získáte na
www.stiftung.ski • Tel. +49 89 85790-275

Loipenprofile • Profily tras pro běžkaře

TC:

Gesamtanstieg [m]
Summe der Höhenmeter
aller Steigungen
HD: Höhendifferenz [m]
Differenz zwischen höchstem
und niedrigstem Punkt
TC:

Celkové stoupání [m]
Celkové výškové
metry všech stoupání
HD: Výškový rozdíl [m]
Rozdíl mezi nejvyšším
a nejnižším bodem

Profile Winterwanderwege • Profily tras pro zimní turistiku

Wichtige Hinweise

Důležité informace

Notfallnummer der Bergwacht:

Nouzové volání – horská služba:

112

112

Rettungsindex auf den Schildern:
Teilen Sie den Rettungskräften Ihren Standort mit!

CHA-9169
Die Nutzung der Strecken und Einrichtungen des Zentrums sowie die Durchführung abgebildeter Übungen
und Techniken erfolgt auf eigene Gefahr. Es wird
vorausgesetzt, dass Sie die gesundheitlichen Voraussetzungen zum Ausüben der sportlichen Tätigkeiten
mitbringen. Der Betreiber und der Deutsche Skiverband
übernehmen dafür keine Haftung.

Profile Schneeschuhtrail • Profily stezek pro sněžnice

Gefördert • Finanční podpora

Záchranný kód na značení:
Oznamte záchranným složkám Vaši polohu!

DO-9125
Využívání tras a zařízení v oblasti, jakož i provádění
vyobrazených cvičení a technik je na vlastní
nebezpečí. Podmínkou je, že
máte zdravotní předpoklady k vykonávání sportovních aktivit. Provozovatel tratí ani Německý lyžařský
svaz v tomto smyslu nepřebírá žádnou záruku.

Partner • Partneři

