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12,8 km

232 m

3:00 h

Zu Kalktuffquellen und der Absturzstelle
eines Kampfjets
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Diese Wanderung ist ein Teil des Landshuter Höhenwanderweges und ausgeschildert mit Rundweg N3. Es
ist eine lehrreiche Tour für geübte Wanderer und führt
mit Schautafeln durch 7000 Jahre Siedlungsgeschichte
an der Isar. Ausgangspunkt der Wanderung mit der
blauen Markierung ist der Parkplatz des Gasthauses in
Hüttenkofen. Von dort verläuft die Route zu den beeindruckenden Schluchtwäldern der
Isarhangleite. Der steile Abstieg lässt den Wanderer ein Gefühl dafür bekommen, welchen
Strapazen die Siedler hier vor ein paar Tausend Jahren ausgesetzt waren. Am Fuße der
Hangleite angekommen, erfreut den Wanderer das Plätschern der Kalktuffquellen. Weiter
geht es die Isar flussaufwärts. Wie wichtig die Hangleiten der Isar aus strategischen
Gründen auch für die Fürsten des Mittelalters waren, erläutert eine weitere Schautafel.
In Niederaichbach führt der Weg vorbei an denkmalgeschützten Bauernhäusern zu einer
schönen Kneipp-Anlage. Im Storchenschritt durch das kühle, klare Wasser gewatet,
ist man wieder fit für den weiteren Weg. Er führt nun auf dem früheren Kirchenweg zu
St. Margareta in Reichersdorf. In dieser Kirche wurden Ausgrabungen durchgeführt und
dabei die ursprüngliche Kirche als eine der ältesten in der Region festgestellt. Am Ortsrand
erinnert eine Gedenktafel an den Absturz eines Kampfjets. Nun auf der Hauptroute des
Landshuter Höhenwanderweges, schlängelt sich der Weg weiter bis zum höchsten Punkt
der Wanderung (492 m) mit herrlicher Aussicht bis in den Bayerischen Wald. Von hier
sind es nur noch wenige Minuten bis zur verdienten Rast in Hüttenkofen.

K travertinovým pramenům
a místu zřícení bojového letounu
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Kalktuffquellen / travertinové prameny
48°36‘4 8“N, 12°20‘50“E

4

Absturzstelle eines Kampfjets
místo zřícení bojového letounu
48°35‘24“N, 12°18‘57“E

2

Kneipp-Anlage / Kneippovy chodníky
48°36‘05“N, 12°19‘04“E

5

Aussicht in den Bayerischen Wald
výhled do Bavorského lesa
48°36‘04“N, 12°20‘4 6“E

3

Kirche / kostel St. Margareta
48°35‘31“N, 12°18‘56“E

Tato trasa je součástí turistické cesty Landshuter Höhenwanderweg a je značená jako
okruh N3. Jedná se o naučnou trasu pro trénované turisty, kteří se díky zdejším informačním
tabulím mohou seznámit se 7000 let trvající historií osídlení oblasti u řeky Isar. Výchozím
bodem modře značené trasy je parkoviště u hostince v místní části Hüttenkofen, odkud
se jde k nádherným lesům na příkrých svazích údolí řeky Isar. Při prudkém sestupu si
uvědomíme, jaké obtíže tu museli osadníci před několika tisíci lety zdolávat. Na úpatí svahu
přichází odměna v podobě travertinových pramenů. Trasa dále postupuje proti proudu
Isaru. Informační tabule zde vysvětluje, jak důležitou strategickou úlohu měly svahy nad
řekou Isar pro zdejší středověká knížata. V městečku Niederaichbach vede cesta kolem
památkově chráněných selských usedlostí k pěkným Kneippovým chodníkům. Brodění
v chladné a průzračné vodě vrátí síly k další cestě. Ta vede po dřívější církevní cestě
ke kostelu St. Margaretha v místní části Reichersdorf. Archeologický výzkum odhalil,
že původní kostel je jedním z nejstarších v regionu. Pamětní deska na okraji obce připomíná vojáka, který se na tomto místě zřítil se svým bojovým letounem. Na hlavní trase
turistické cesty Landshuter Höhenwanderweg se cesta klikatí až k nejvyššímu bodu okruhu
v nadmořské výšce 492 m, odkud je nádherný výhled až do Bavorského lesa. Odtud už je
to jen několik minut k zaslouženému odpočinku v Hüttenkofen.
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