.

Naše domácí hora
Hohenbogen je zhruba 8 km dlouhý hřeben Bavorského
lesa. Nachází se v Horní Falci na okrese Cham, téměř stejnou
částí na území obcí Rinchnach a Eschlkam mezi obcemi Furth
im Wald, Neukirchen b. Hl. Blut a Bad Kötzting. Na jeho území
leží (od Z na V) vrcholy Burgstall (976 m), Bärenriegel (1017
m), Eckstein (1073 m), Schwarzriegel (1079 m) a Ahornriegel
(1050 m). Na vrcholu Burgstall je umístěn vysílač, na vrcholu
Schwarzriegel potom radiokomunikační věž Luftwaffe
(leteckých sil). Na severním svahu Ahornriegel se nachází
lyžařský areál. Dvousedačková lanovka v délce 1,36 km
překonává během 15 minut 393 m převýšení vede až na vrchol.
Název hory Podle rešerše vlastivědce Ludwiga Baumanna z
Bad Kötztingu nepochází název horu „Hohenbogen“ – jak je
často mylně uvíděno – od morfologicko-krajinného tvaru
„vysokého oblouku“, ale od hrabat Bogenů, kteří kolem roku
1190 vystavěli na vrcholu Burgstall hrad (dnešní místo
armádní radiokomunikační věže). Podobné odvození názvu je
také v případě „Hohenstaufen“ (sídlo rodiny Staferů),
„Hohenschwangau“ (Welfen) a „Hohenzollern“.
Radiokomunikační věž V roce 2004 bylo vypnuto
odposlouchávací zařízení NATO, tzv. sektor spojového zařízení
F. Vedle příslušníků Bundeswehru (Spolkové obrany) zde byly
do roku 1993 umístěny americké a do roku 1994 francouzské
vojenské jednotky. Tvoří ho dvě věže jeden komplex pasivního
příjmu a vysílač. Měl by sloužit novému účelu, jako zážitkový
park a hotelový komplex; o koncepci se ještě dohaduje
bavorská vláda s potenciálním provozovatelem. kromě toho
ještě zdaleka nejsou vyjasněny vlastnické vztahy. Vysílač
Hohenbogen Vysílač Bavorského rozhlasu se nachází na 976
m vysokém vrcholu Burgstall u města Furth im Wald a jmenuje
se po horském hřebenu. Vysílač Hohenbogen slouží k šíření
VKV a televizních programů Bavorského rozhlasu a jako
směrové antény. Vysílač je na Hohenbogen od roku 1952.
Původní 30 m vysoká ocelová věž byla v roce 1961 nahrazena
72 m vysokou železobetonovou věží. Až do obnovení zařízení v

roce 1977 byly programy přijímány pomocí provizorně
namontovaných antén s omezeným výkonem vysílače. 17. října
2006 byla stará anténa pro analogový příjem televizních
programů demontována. Od poloviny srpna byla mimo provoz.
Následující den byla nahrazena novu anténou DVB-T pro
příjem digitálního vysílání. Práce prováděl speciální ruský
vrtulník. 6.prosince 2006 zde bylo stejně jako na celé Hohen
linie u Řezna na vysílačích Brotjacklriegel a Pfarrkirchen
digitální vysílání ve východním Bavorsku.
Zdroj: Wikipedia

