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Brocken v pohořf Harzje se svou výškou ll42 m n. m. nejvyšší horou severního Německa. Vrcholovou plošinou zasahuje až 
nad Jrorní hranici lesa, která ule vlivem specifických a tvrdých klimatických podmínek leží v nejnižší natlmořské výšce v celé 
střední Evropě. Brocken se tak již dříve stal atraktivnfm turistickým cl7em, ale i mfstem tllouhotlobých klimatických a botanic
kých pozorování. 

Pohoří Harz zasahuje na území spolkových zemí Nieder
sachsen (Dolní Sasko) a Sachsen-Anhalt (Sasko-Anhaltsko). 
Jej ich hranice, která prochází napříč pohořím, byla v nedávné 
minulosti zároveií hranicí mezi dvěma německými státy a dvě
ma světovými politickými uskupeními. Brocken se nacházel 
v přísně střežené pohrani ční zóně socialistického "východního 
Nčmecka" (Nčmecká demokratická republika), což znamenalo 
na témčř 30 let ( 196 1- 1989) jeho úplné uzavření pro veřejnost. 
Teprve po pádu tzv. železné opony se stal opět volnč přístupným 
a po letech pí'1stu o to více navštěvovaným vrcholem, vlastně 

i symbolem znovusjednocení Německa. 
Historie výstupí'1na Brocken j e však mnohem delší. J edinečná 

a přitom dobře dostupná hora přitahova la odedávna mimořád

nou pozornost. První zaznamenaný popi s výstupu na Brockcn 
pochází z roku 1572. Již v roce 1736 byla na vrcho lu zřízena 

útulna pro poutníky, příznačně nazvaná Dům v oblacích (Wol
kenhaus). V roce 1800 byla postavena první vyhlídková věž 
a od tohoto roku měl Brocken trvale svého hospodáře, který zde 
příchozím poskytoval pohostinské služby. Vrcholových staveb 
postupně přibývalo, nejvíce po druhé světové válce, kdy většina 
z nich včctnč 3,6 m vysoké zdi sloužila vojenským úče lům. Po 
opětovném sjednocení Německa v roce 1990 ztratily svůj vý
znam. V témže roce vznikl národní park Hochharz a v rámci 
programu renaturalizace vrcholu Brockenu byla větš ina staveb 
včetně betonové zdi stržena a j ejich materiál , by lo to cca 20 000 
tun, odstraněn mimo území národního parku. Na místě někdej
ších vojenských barákí'1 se nyní sukcesí vyvíjí náhradní porost 
- subalpinské vřesoviště. 

I tak je exponovaný vrchol na naše zvyklosti hodnč zastavěný. 

K jeho umě lým dominantám patří impozantní sedm ipodlažní, 
dřevem obložená meteoro log ická pozorovací věž (vzniklá z pů
vodně nejstarší horské meteorolog ické stanice v Německu - od 
roku 1895), vysoký stožár Telekomu a masivní budova hote lu 

Brockenhaus s kopulí astronomické observatoře, informačním 

střediskem národního parku a muzejní expozicí. Hotel je ote
vřený 365 dnů v roce, v jeho sousedství se krčí dobře zachovaný 
původn í kamenný Dí'1m v oblacích z 18. století. Další zajíma
vostí na samotném vrcho lu jsou Brockcnské hodiny (Brocken
uhr) - kruh o průměru 30 metrů, sestavený z 48 bronzových 
desek, které ukazuj í na všechny světové strany směr a vzdále
nost mnoha německých mčst i světových velkoměst. Praha však 
mezi nimi chybí. Ve středu kruhu, na nejvyšším místě Brockenu, 
je vztyčen skalní útvar ze šesti žulových blokí'1. 

Ve výčtu staveb nesmíme zapomenout na budovu nádraží 
Brockcnské dráhy. Ano, až na samý vrchol Brockenu, nad 
hranici lesa, vede j iž od roku 1899 železniční trať, čímž se 
mí'1že pyšnit málokterá hora. Úzkorozchodná Brockenská dráha 
(Brockenbahn) s rozchodem kolejnic I 000 mm překonává na 
vzdálenost 16km výškový rozdíl asi 600 m. Dopravu zaji šťují 
soupravy tažené parní lokomotivou, které již neodmyslitelně 

patří ke "krajinnému rázu" tohoto pohoří. V období studené 
války sloužila železnice pouze k zásobování vojenské posádky, 
po roce 1990 je opět využívána turisty. Parní úzkorozchodka 
j e považována za součást kulturního dědi ctví, a proto zůsta l a 

zachována i po vzniku národního parku, třebaže se posuzoval 
i negativní vliv parní trakce na lesní ekosystémy. 

Národní park Hochharz, zahrnující jako klíčové území i vr
cho lovou kupu Brockcnu, byl vyhlášen v ro«e 1990 na území 
spolkové země Sasko-A nhaltsko. V roce 1994 byl obdobně 
vyhlášen národní park Harz v sousedním Dolním Sasku. Plošná 
výměra obou parků dosahuje nyní dohromady 247 km2• Od I. I. 
2006 území těchto parků tvoří národní park Harz. Celá zbývající 
část pohoří j e plošnč chráněna v méně přísné kategorii přírodní

ho parku (Naturpark Harz). 
Zvláštnost a jedinečnost Harzu spoč ívá v j eho zeměpisné 

poloze. Je to nejseverněj š í německá hornatina, která se s výš
kovým rozd ílem bezmála I 000 m zvedá ze 
Severoněmecké nížiny a jako první se staví 
do cesty vlhkému oceánskému proudění. Vr
chol Brockenu se s průměrnou ročn í teplotou 
2,9 °C a ročn ím úhrnem srážek 1600- 1800 mm 
přibližuje subalpinské zóně velehor nebo se
verským podmínkám Skandinávského pohoří. 
Na Brockenu byla naměřena vůbec nejvyšší 
rychlost větru na území Německa - 264 km 
za hodinu. Průměrný počet 306 dnů s mlhou 
za rok je mnohem vyšší než na většině vyso
kohorských stanic. V meteorologii je známý 
pojem brockcnské strašidlo, což je stín vlastní 
osoby vržený na okolní níže ležící oblačnost 

a tím zvětšený do nadpřirozených rozměrů. 

Ylll'avo budova hotelu Brockenhaus s kopulí astronomické observatoře, v popředí žulové balvany 
s označením vrcholu. Foto: Z. Lipský 

Národní park zahrnuje všechny vegetační 
stupnč ve výšl<ovém rozpětí 230- 1142 m nad 
mořem . Kromě dubových lesí'1 na úpatí se mís
ty zachovaly bukové komplexy, maloplošné 
suťové lesy a rašelini ště, daleko největš í roz
sah však zaujímaj í monotónní smrkové lesy. 
Přirozená klimaxová smrčina je rozšířena ve 
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výškách 800- 1100 m, ale v důsledku dřívější lesnické 
pěstební činnosti dnes převládají smrkové porosty 
i ve středn ích polohách. Tvoří zde tzv. rozvojovou 
zónu národního parku, která by se výhledově měla 
opět vyvíjet směrem k přirozenému smíšenému lesu 
se zvýšeným podílem buku, horského j ilmu, j avoru 
a o lše. Nejdů leži tější, pro turisty nejatraktivnější a pro 
odborníky nejzajímavější je ale jádrová zóna parku, 
která zahrnuje i vrcho l Brockenu nad hranicí lesa. 

--- ----

Alpinská lesní hranice probíhá ve výšce ll 00 m n. m. 
a je podmíněna specifickým vrcholovým fenoménem, 
především mimořádnou větrností , která zde zabraňuje 
růstu stromi't. Bezlesá vrcholová plošina měří I ,4 km2 

a nemá obdoby v celém severním a středním Němec
ku. Vzhledem k izolovanosti a vzdálenosti Brockenu 
od pohoří s obdobnými klimatickými podmínkami 
se zde zachovaly endemické subtypy subalpinské 
a severské vegetace. Vyskytují se fragmenty subal
p inských vřesov išť s bori'1vkou a brusinkou, bloková 
kamenná moř·e, zakrslé vrbové porosty vysoké sotva 

Nejvyšší partie Brockenu připomínají alpínský reliéf. Foto: Z. Lipský 

desítky centimetrů i vrchoviště s typickým suchopýrem. Kvě

tena je však vlivem drsných podmínek a kyselého žulového 
podloží poměmě chudá a zaostává např. za květenou Krkonoš. 
Přesto, nebo možná právě proto zde byla v roce 1890 založe
na Brockenská zahrádka (Brockengarten). Je přístupná pouze 
s pn'ivodcem, dvakrát denně od května do ř íjna. Návštěvníci v ní 
mohou obdivovat na 1500 druhů rostlin pocházejíc ích z velehor 
celého světa. Brockenská zahrada je ve správě národního parku 
pod odborným dohledem univerzit v Halle a Gottingenu. 

Brocken j e mytická německá hora, s níž jsou spojeny i četné 
pověsti o čarodějn icích. Johann Wolfgang von Goethe situoval 
na vrchol Brockenu slavnou Valpuržinu čarodějnickou scénu ve 
svém Faustovi. Využil při tom inspi race, kterou mu poskytl jeho 
první z imní výstup na Brocken v roce 1777. O Valpuržině noci 
(naše "čarodějnice" - noc na I. května) se tu podle pověsti slétá
valy čarodějn i ce před čarodějnickým oltářem (Hexenoltar - plo
ché žulové skalisko, o hodně menší než naše Petrovy kameny 
v Jeseníkách s obdobnou pověstí) a svými košťaty vymetaly 
z Brockenu poslední sníh. Od roku 1896, s výjimkou válečných 
období a rozděl eného Německa, probíhají na Brockenu mohut
né slavnosti pá lení čarodějnic. Čarodějn ické tradice v Harzu se 
nyní staly i skvělým obchodním artiklem. V Schierke, pos lední 
s tan ici úzkorozchodné železnice před stoupáním na Brocken, 
lze koupit figurky čarodějn i c všech velikostí a možné i nemožné 
suvenýry s čarodějnickým i motivy. 

Na vrchol Brockenu vedou kromě železnice a asfa ltové záso
bovací cesty tři hlavní výstupové trasy. Nejsnadnějšíje Goethova 
cesta (Goetheweg) od chaty Torfl1aus s převýšením přes 300 m. 
V létě po ní vystupují denně tisíce lidí. Od severu vede na vr
chol prudší Pastýřský výstup, zvaný také Heinrich-Heine-Weg, 
podle jiného slavného básníka, který touto cestou vystoupil na 
Brocken v září 1824. Své dojmy zpracoval v dí le 1-larzre ise, kde 

NARODNI PARK HARZ 

Národní park Harz byl vytvořen spojením NP Harz, který 
leží ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko (plocha 158 km2

) 

a NP Hochharz ve spolkové zemi Dolní Sasko (plocha 
89 km2). Park je součástí evropského systému chráně
ných území Natura 2000. Území národního parku leží 
mezi 230 až 1142 m n. m. a tvoří jej celá řada krajinných 
typů od nížin až po horské planiny. Z větší části je za
lesněn . Harz patří k nejnavštěvovanějším národním par
kům v Německu , v poslední době je zaregistrováno přes 
1 O milionů noclehů ročně a cestu do parku si každý rok 
najde přes 40 milionů jednodenních návštěvn íků . 

mimo jiné výstižně popisuje proměny vegetace na cestě vzhůru 
a přechod od lesa k suba lpinskému vřesovišti. Tato cesta byla 
celá nově zbudována až v 90. letech 20. století po pádu železné 
opony. Třetí , opět velmi frekventovaná výstupová cesta vychází 
ze Schierke a zčásti sleduje trasu úzkorozchodné železnice. 

Vysoká návštěvnost vrcholu Brockenu vede až ke konfliktům 
se zájmy ochrany pří rody. V letní sezoně a h lavně o víkendech 
se jedná denně až o deseti tis íce lid í na vrcholu a to už je pořád
ný nápor. Rozsáhlé plochy vrcholové subalpinské zóny v okolí 
budov jsou zcela sešlapané a zbavené vegetace, zbývaj ící části 
musí být trvale chráněny oplocením. Uvažuje se i o regulaci 
návštěvnosti , ale dosud v této citlivé záležitosti nepadlo žádné 
rozhodnutí. 

Zdeněk Lipsk;í, PřF UK v Praze, lipsky@natuuuni.cz 

OTAZKY A ÚKOLY 

Znáte další národní parky v Německu? Zkuste je najít 
na mapě a zjistěte, jaká to jsou území a která přírodní 
spo lečenství chrání. Použijte webové stránky jednotli
vých parků. 
Můžeme Brocken a NP Harz porovnat s některým chrá
něným územím u nás? Zkuste najít případ podobně vy
užívaného vrcholu v Česku. 
Víte něco o vn itroněmecké hranici? Zj istěte na mapě 
její průběh . Podobně uzavřená území lze najít i u nás. 
Které dva české národní parky leží v bývalém hraničním 
pásmu? 
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