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7 – 15. srpna 2021 

 
  
Odjezd: v sobotu 7. srpna – v 7:30 hod z Pardubic z parkoviště na nábřeží u zimního 
stadionu  
 
Návrat: v neděli 15. srpna – kolem 17. hodiny 
 
UBYTOVÁNÍ: 
 
Hotel a Pivovar Belveder Železná Ruda s.r.o. 
Železná Ruda 189 
340 04 Železná Ruda 

Tel.:     +420 376 397 016 
Fax:     +420 376 397 016 
Mob.    +420 607 111 993 ,+420 725 737 732 
E-mail: info@hotelbelveder.cz 
Web: www.hotelbelveder.cz 
IČ: 3936686 
 
Horský hotel Belveder se nachází na louce u lesa na kopci Belveder asi 800 m 
od Železné Rudy. Dostaneme se tam po úzké asfaltové silnici, která končí přímo u hotelu. 
Hotel Belveder je třípodlažní, otevřený po celý rok. Kromě příjemných pokojů 
vybavených dřevěným  nábytkem a restaurace na Vás čeká venkovní bazén, dětské 
hřiště a víceúčelové hřiště. Využít můžeme také letní terasu s obsluhou, zastřešené 
ohniště s grilem a venkovní krb na terase.či rozsáhlé horské louky v okolí, které patří 
k hotelu. 
 
Dále je možné ke zpestření pobytu využít solnou jeskyni s příjemným mořským klimatem 
pro zdraví, psychickou pohodu a obranyschopnost organismu, hydromasážní vanu 
s infrasaunou, bylinnou páru s finskou saunou a maséra, který Vám bude k dispozici 
po celý pobyt!  

 
V objektu hotelu je pivovar. 
 
Ubytováni budeme přednostně po 2 osobách. 
 
 
Stravování: v hotelu polopenze, na trasách z vlastních zásob a v restauracích na trasách. 
Nákup potravin v obchodech v Železné Rudě, případně v obchodech na trasách.  
 
Přihlášky: se zálohou 3000,- Kč v lednu 2021 
Dáša Ehrenbergerová, mobil 739 569 070, e-mail egova@seznam.cz  
 
 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
mailto:info@hotelbelveder.cz
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Všeobecné pokyny: 
  
Všichni účastníci zájezdu by měli být ve vlastním zájmu oblečeni a obuti tak, aby je 
nepřekvapilo náhlé zhoršení počasí v horském terénu. K povinné výstroji do hor patří 
kvalitní obuv, čepice, nepromokavá bunda či pláštěnka, svetr a další dle vlastního 
uvážení. Vhodné jsou turistické hole. Stravování je zajištěno formou polopenze, během 
dne jsou nutné vlastní zásoby. Možnosti občerstvení na trasách jsou omezené, proto je 
nutné mít vlastní láhev s vhodným nápojem. Nezapomeňte na osobní lékárničku.  
 
Nezapomeňte na platné cestovní doklady. Před zájezdem doporučujeme absolvovat 
lékařskou prohlídku. Každý účastník se účastní zájezdu na vlastní nebezpečí a během 
zájezdu musí dodržovat pokyny vedoucího.  
 
Všichni účastníci zájezdu jsou pojištěni proti úrazu na základě pojistné smlouvy  
u pojišťovny VZP a.s. od 1.2.2019, IČO 271 16 193. Číslo pojistné smlouvy je 
1310001770. 
 
Nejvhodnějšími a nejskladnějšími zavazadly do autobusu jsou kufry. Autobus nás dopraví 
až na místo ubytování, nebalte proto své věci do krosen či batohů s kostrou. 
 
Ačkoliv je program zájezdu zpracován po jednotlivých dnech a tyto dny mají logickou 
návaznost, vedoucí akce si vyhrazuje právo ze závažnějších, zejména povětrnostních, 
příčin pořadí jednotlivých výletů zaměnit. Dva dny se budeme pohybovat na 
německém území. Pro tyto dny je třeba si zařídit pojištění pro hrazení léčebných 
výloh v zahraničí. Pojištění si zařizuje každý individuálně. Vzhledem k tomu, že tyto 
túry na německém území jsou náročnější, má smysl je uskutečnit pouze za dobrých 
povětrnostních podmínek. Proto může být pořadí výletů prohozeno. Proto je 
potřebné pojistit se na pobyt v cizině raději na 4 dny, pondělí 9. – čtvrtek 12. srpna 
2021. 
 
Pro pobyt na německém území, pro drobné občerstvení, popř. pro jízdu lanovkou, 
je také potřebný drobný obnos v Eurech (cca do 20 € na osobu).     
 
V případě nepříznivého počasí mohou být dále navržené trasy upraveny nebo může být 
zvolen přiměřený náhradní program. 
 
Mapy:  
Edice KČT (1 : 50 000) č. 64 –  Šumava – Železnorudsko (nejnovější vydání z roku 2018)  
                                      č. 68 – Pootaví – Sušicko, Horažďovicko a Strakonicko (2020) 

 

Vstupné: bude upřesněno podle aktuální situace v roce 2021 

 

Je dobré mít s sebou průkaz KČT!!! 

 

Trasy připravil, celou akci vede a příjemné zážitky přeje: Mgr. David Šebesta,  

mobil +420 776 823 797 Vodafon 

e-mail david.sebest@seznam.cz 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
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PROGRAM: 

.1. den – sobota 7. srpna 2021, přejezd do západních Čech, hrad Radyně, Starý 
Plzenec  

Odjezd z nábřeží u ZS v časných ranních hodinách (7:30), přesun do Železné Rudy, 
zastávka na zajímavém místě: hrad Radyně, rotunda Starý Plzenec, exkurze ve 
vinařských závodech Bohemia Sekt 

Trasa autobusu: Pardubice – Lázně Bohdaneč – Chýšť – Praha – Beroun – Rokycany – 
Plzeň – Losiná - Radyně (vystoupí všichni turisté) – Starý Plzenec (autobus čeká 
příchodu všech turistů) – Plzeň – Přeštice - Švihov - Klatovy – Janovice n/Ú – Nýrsko – 
Špičácké sedlo - Železná Ruda (300 km) 

.2. den – neděle 8. srpna 2021, jezero Laka   

Trasa autobusu: Železná Ruda – Nová Hůrka (vystoupí skupiny II. a III.) – Prášily 
(vystoupí skupina I.) – Nová Hůrka (nastoupí skupina III.) – Železná Ruda (40 km) 

I. skupina (21,5 km, stoupání 560 m, klesání 551 m) 

Prášily – Č Dolní Ždánidla – Frantův most – Gsenget – Hubačova cesta – Nad Plesem – 
Zlatý stoleček – Jezero Laka – V zátočině – Pod Polomem – Zámecký les – Debrník rozc. 
– Z Debrnická alej – Železná Ruda – hotel Belveder   

II. skupina (15,5 km, stoupání 422 m, klesání 440 m) 

Nová Hůrka – M Kaple sv. Kříže – Hůrka – Jezero Laka – Č V zátočině – Pod Polomem – 
Zámecký les – Debrník rozc. – Z Debrnická alej – Železná Ruda – hotel Belveder 

III. skupina (9 km, stoupání 210 m, klesání 210 m) 

Nová Hůrka – M Kaple sv. Kříže – Hůrka – Jezero Laka – Č Vodní kanál – Ž Rudská 
křižovatka – Hůrka – M Kaple sv. Kříže – Nová Hůrka 

 3. den – pondělí 9. srpna 2021, Grosser Falkenstein (1 315 m) 

Trasa autobusu: Železná Ruda (pouze skupina III.) – Bayerisch Eisenstein – Ludwigsthal 
(vystoupí skupina III., autobus čeká příchodu všech skupin) – Bayerisch Eisenstein – 
Železná Ruda (25 km) 

I. skupina (21 km, stoupání 747 m, klesání 912 m) 

Hotel – Železná Ruda – Z Debrnická alej – Debrník rozc. – bavorské značení Grosser 
Falkenstein (1315 m) – Höllbachgespreng – Kreuzstrassl – Ludwigsthal   

II. skupina (11,5 km, stoupání 221 m, klesání 388 m) 

Hotel – Železná Ruda – Z Debrnická alej – Debrník rozc. – bavorské značení 
Zwieslerwaldhaus - Ludwigsthal 

III. skupina (volná prohlídka Železné Rudy a Ludwigsthalu) 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
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.4. den – úterý 10. srpna 2021, Velký Javor (1 456 m), Velké a Malé Javorské 
jezero 

Trasa autobusu: Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein – Grosser Arbersee (vystoupí 
skupina I.) – Grosser Arber Talstation (vystoupí skupiny II. a III., autobus čeká příchodu 
skupin II. a III.) – Brennes – Bayerisch Eisenstein – Železná Ruda (30 km) 

I. skupina (22 km, stoupání 819 m, klesání 861 m) 

Grosser Arbersee – Brennesský smrk – Stallriegel (1 232 m) – Arberschutzhaus - 
Grosser Arber (1 456 m) – Kleiner Arber (1 384 m) – Seehütte - Kleiner Arbersee – 
Mooshütte – Brennes – Grafhütte - Neuhütte - Bayerisch Häusl – Bayerisch Eisenstein – 
Alžbětín – Ž Železná Ruda – hotel Belveder  

II. skupina (13 km, stoupání 788 m, klesání 668 m) 

Grosser Arber Talstation – Arberschutzhaus - Grosser Arber (1 456 m) – Kleiner Arber (1 
384 m) – Seehütte - Kleiner Arbersee –  Grosser Arber Talstation 

III. skupina (8 km, stoupání 400 m, klesání 400 m) 

Grosser Arber Talstation – Arberschutzhaus – Grosser Arber (1 456 m) – 
Arberschutzhaus – Grosser Arber Talstation 

Na jednu i na obě cesty lze použít i lanovku 

.5. den – středa 11. srpna 2021, hrad Klenová, Klatovy (odpočinkový den) 

Trasa autobusu: Železná Ruda – Špičácké sedlo – Nýrsko – Janovice n/Ú – Klenová 
(vystoupí všichni turisté, autobus čeká příchodu všech) – Janovice n/Ú – Klatovy 
(vystoupí všichni turisté, autobus čeká příchodu všech) – Janovice n/Ú – Nýrsko – 
Špičácké sedlo – Železná Ruda (90 km) 

Všichni absolvují prohlídku hradu Klenová a města Klatovy. 

  6. den – čtvrtek 12. srpna 2021, Pancíř (1 214 m), hrad Pajrek, Nýrsko 

Trasa autobusu: Železná Ruda – Špičácké sedlo (vystoupí všichni turisté) – Železná 
Ruda (15 km) 

Po návratu do Železné Rudy má řidič volný den.  

I. skupina (23 km, stoupání 472 m, klesání 987 m) 

Špičácké sedlo – Č Hrnčíř – Pod Švýcárnou – Pod Pancířem – Pancíř (1 214 m) – 
Tomandlův kříž – Habr – Můstek (1 235 m) – Můstek, rozcestí – Na sjezdovce – Velký 
Prenet (1 071 m) – Prenet – sv. Kunhuta – Pod Prenetem – Ž Křížový vrch – Matějovice, 
u kaple – Z Větrovec – Stará Lhota – Horní Polánky – Pajrek, zřícenina – přírodní divadlo 
– Nýrsko, žst.   

II. skupina (15 km, stoupání 320 m, klesání 662 m) 

Špičácké sedlo – Č Hrnčíř – Pod Švýcárnou – Pod Pancířem – Pancíř (1 214 m) – 
Tomandlův kříž – Habr – Můstek (1 235 m) – Můstek, rozcestí – Na sjezdovce – Velký 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
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Prenet (1 071 m) – Prenet – sv. Kunhuta – Pod Prenetem – Ž Křížový vrch – Z Zelená 
Lhota, žst.   

III. skupina (9,5 km, stoupání 237 m, klesání 316 m) 

Špičácké sedlo – M Pod pancířskou sjezdovkou – Pod Habrem – Ž Tomandlův kříž – Č 
Pancíř (1 214 m) – M Pod Pancířem – Hofmanky – Hofmanky, rozcestí – hotel Belveder   

Skupiny I. a II. se vrátí do Železné Rudy vlakem.  

.7. den – pátek 13. srpna 2021, hrad Velhartice, Svatobor (845 m), Sušice 

Trasa autobusu: Železná Ruda – Čachrov – Velhartice (vystoupí obě skupiny) – 
Werichova vila (nastoupí skupina II.) – Hrádek – Sušice (vystoupí skupina II., autobus 
čeká příchodu obou skupin) – Hartmanice – Nová Hůrka – Železná Ruda (80 km) 

Obě skupiny absolvují prohlídku hradu (nebo i zámku) ve Velharticích. Poté: 

I. skupina (14,5 km, stoupání 452 m, klesání 618 m) 

Hrad Velhartice – Č Velhartice – Ostružná, pod Hradem – Horní Staňkov – Cihelna – 
Skalka – Svojšice – Odolenov – Odolenka – Svatobor (845 m) – Scheinostovo zátiší – 
Sušice 

II. skupina (3,5 km, stoupání 6 m, klesání 72 m)  

Hrad Velhartice – Č Velhartice – Ostružná, pod Hradem – M Werichova chata 

.8. den – sobota 14. srpna 2021, Čertovo a Černé jezero, Ostrý (1 293 m) 

Trasa autobusu: Železná Ruda – Špičácké sedlo (vystoupí skupiny II. a III.) – Hamry 
(nastoupí skupiny I. a II.) – Špičácké sedlo – Železná Ruda (30 km) 

I. skupina (23,5 km, stoupání 767 m, klesání 1072 m) 

Hotel Belveder – Železná Ruda-město, žst.– Z Špičák, Čertův mlýn – Špičák, u viaduktu – 
Špičák, sportovní areál - M Jezerní cesta – Ž Čertovo jezero – Č Rozvodí – neznačená 
odbočka rozhledna Špičák – Černé jezero – památník J. Poláka – Jezerní jedle – Bílá strž 
– Bílá strž, rozcestí – Horizontála – Stateček – M Pascherova skála - Ostrý (1293 m) – 
Pascherova skála – Stateček – Pod Statečkem – Bílý potok – Hamry    

II. skupina (13,5 km, stoupání 120 m, klesání 509 m) 

Špičácké sedlo – Ž památník prof. J. Komárka – Černá skála - Černé jezero – Č pomník 
J. Poláka – Jezerní jedle – Bílá strž – Bílá strž, rozcestí – Horizontála – Stateček – M Pod 
Statečkem – Bílý potok – Hamry 

III. skupina (12 km, stoupání 310 m, klesání 386 m)  

Špičácké sedlo – Ž památník prof. J. Komárka – Černá skála - Černé jezero – Č Rozvodí 
– Čertovo jezero – Ž Jezerní cesta – M Špičák, sportovní areál – Z Špičák, u viaduktu – 
Špičák, Čertův mlýn – Železná Ruda-město, žst. - hotel Belveder 

 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
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.9. den – neděle 15. srpna 2021, vodní hrad Švihov, návrat do Pardubic 

Trasa autobusu: Železná Ruda – Špičácké sedlo – Nýrsko – Janovice n/Ú – Klatovy – 
Švihov (vystoupí všichni turisté, autobus čeká příchodu všech) – Přeštice – Plzeň – 
Rokycany – Beroun - Praha – Chýšť – Lázně Bohdaneč – Pardubice (300 km) 

Po snídani a sbalení zavazadel odjezd, přejezd do Švihova, zde prohlídka vodního hradu 
(Tři oříšky pro Popelku), v poledních hodinách odjezd a návrat do Pardubic   
 

 

Zajímavosti na trasách: 

Bayerisch Eisenstein (česky Bavorská Železná Ruda, od roku 1951; dříve Eisenstein) - 
obec v Dolním Bavorsku přímo na německo-české hranici. Obec leží v údolí řeky Řezná 
(německy Großer Regen), v tzv. Železnorudském údolí, uzavřeném mezi Svarohem 
(Zwercheck), Špičákem (Spitzberg) a Pancířem (Panzer) ze severu a zároveň Velkým 
Javorem (Großer Arber) z jihu, napříč je údolí rozděleno státní hranicí. Do pádu Železné 
opony byl přístup do 3 km vzdálené Železné Rudy (Markt Eisenstein) bez víza nemožný. 
Dnes se Bayerisch Eisenstein řadí mezi obce Národního parku Bavorský les a je 
nejsevernější obcí Regenského kraje a tím i celého Dolního Bavorska. Obec je vzdálena 
zhruba 16 km severně od Zwieselu a 26 km od krajského města Regen. Waldbahn 
(místní vlaková doprava) spojuje Bayerisch Eisenstein s těmito městy každou hodinu. 
Z Hraničního nádraží jezdí vlaky směrem na Klatovy, Plzeň a Prahu. Obec je dělena do 
osmi částí, kterými kromě samotného centra obce jsou Arberhütte, Brennes, Neuhütte, 
Regehütte, Seebachschleife, Sonnenfels a Steinhütte. V roce 1835 krajský soud určil 
název „Eisenstein“. S nádražím a zahájením provozu na Železnorudské dráze z Plattlingu 
do Plzně v roce 1877 začal vlastní rozvoj obce mezi starším Neu-Waldhausem 
a nádražím Bavorská Železná Ruda - Státní hranice. Velkoryse koncipovaná nádražní 
budova stojí jednou polovinou na německém a druhou polovinou na českém území. 
Hraniční kontrola se prováděla v budově. Turistika a dřevařský průmysl přinášely 
upadajícím sklárnám velký rozmach. Po 2. světové válce byly dopravní spoje v s českými 
sousedy přerušeny. Až v roce 1969 byla znovuotevřena hraniční silnice. V roce 1991 se 
obnovilo i vlakové spojení a tím se zprovoznilo i hraniční nádraží. Nyní je tak spojena 
cesta z Mnichova přes Bayerisch Eisenstein do Plzně a Prahy. Od léta 2006 jezdí poprvé 
od války vlak z německého Plattlingu na české nádraží Špičák. 

Bílá strž - strž, chráněná jako národní přírodní rezervace, pod pravopisně chybným 
názvem Bílá Strž. Chráněné území se nachází v nadmořské výšce 735 až 1086 m na sv. 
svazích hraničního Královského hvozdu, zhruba 1 km od bavorských hranic a od Černého 
jezera. Nejvyššími vrcholy v okolí jsou Svaroh (1334 m n. m.) a Velký Kokrháč (1228 m n. 
m.). Předmětem ochrany je hluboce zaříznuté skalnaté údolí Bílého potoka s četnými 
stupni, peřejemi a stejnojmenným vodopádem (nejvyšší na české straně Šumavy), včetně 
přirozených lesních porostů. Rezervace je dostupná po červeně značené turistické cestě 
a cyklotrase č. 2055, která vede od Černého jezera na západ.  

Černé jezero (německy Schwarzer See) – největší ledovcové jezero na Šumavě 
a zároveň největší jezero v ČR, vzniklé bez přispění člověka. Má rozlohu 18,47 ha. 
Nachází se v nadmořské výšce 1008 m a jeho maximální hloubka dosahuje 39,8 m. 
Vzniklo v poslední době ledové. Nachází se 6 km na SZ od Železné Rudy, méně než 
1 km od bavorských hranic. Jezero leží pod severním svahem Jezerní hory, která se nad 
ním zvedá 320 m vysokou Jezerní stěnou. Patří mezi karová jezera vyhloubená ledovcem 
v období würmského zalednění. Černá barva jezera je způsobena odrazem tmavých lesů, 
které ho obklopují. Dno jezera tvoří skála, na níž je v současné době asi devět metrů 
tlustá vrstva kalu, který tvoří pyl z okolních stromů, ukládající se zde po tisíce let. Z jihu se 
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do jezera vlévají dva přítoky a voda odtud odtéká Černým potokem do řeky Úhlavy. 
Průhlednost vody dosahuje hloubky 4–5 metrů. Hladina obvykle zamrzá v období od 
prosince do dubna až května a síla ledu bývá až 75 cm. Ochrana Černého i nedalekého 
Čertova jezera začala již v roce 1911 a od roku 1933 jsou obě součástí národní přírodní 
rezervace Černé a Čertovo jezero o rozloze 208,46 ha. V jezeře roste šídlatka jezerní 
a rašeliník. Tajemné místo inspirovalo české umělce (Jan Neruda − Romance o Černém 
jezeře, Adolf Heyduk − U horského jezera, Jaroslav Vrchlický − Černé jezero, Antonín 
Dvořák – cyklus Ze Šumavy). Jezero je také opředeno mnoha pověstmi. Státní 
bezpečnost tady roku 1964 zinscenovala aféru s nálezem tajných dokumentů z 2. světové 
války s krycím jménem Neptun. V údolí Úhlavy byla v letech 1929 až 1930 postavena 
naše první přečerpávací vodní elektrárna. Její součástí jsou dvě Peltonovy turbíny 
(1500 kW a 370 kW) a horizontální průtočná Kaplanova turbína (40 kW). Po roce 1950 
bylo jezero zahrnuto do pohraničního pásma a veřejnosti nepřístupné. V šedesátých 
letech bylo pod dozorem pohraniční stráže opět zpřístupněno. Sezónně zde začala být na 
počátku 70.let zajišťována i autobusová doprava ČSAD. Provozování linky bylo ukončeno 
kolem roku 1989 v souvislosti se zvýšením režimu ochrany zdejší přírody. V srpnu 2010 
obnovila ČSAD autobusy Plzeň na objednávku města Železná Ruda zvláštní sezónní 
autobusovou linku od parkoviště ve Špičáckém sedle se čtyřmi páry spojů denně 
prováděnými plynovým autobusem SOR. V současné době kolem jezera vede červeně 
značená hřebenová pěší trasa KČT od Malého Špičáku a dále na SZ a také žlutě 
značená pěší trasa a cyklistická hřebenová trasa č. 2055 ze Špičáckého sedla. 

Čertovo jezero (německy Teufels-See) je pověstmi opředené ledovcové karové jezero, 
vzniklé v období würmského zalednění (poslední doba ledová). Nachází se v Královském 
hvozdu na jv. svahu Jezerní hory ve vzdálenosti asi 4 km od Železné Rudy. Jezero se 
nachází v nadmořské výšce 1030 m, jeho rozloha je 9,71 ha a jeho hloubka dosahuje až 
36,5 m. Jezero má tvar půlkruhu a obklopuje jej  pralesovitý  smrkový  porost. Okolí 
jezera je součástí národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero, která byla 
vyhlášena v roce 1933. Přísun vody zabezpečují srážky a dva přítoky. Jezerní potok 
z jezera také odtéká a náleží již do  bavorského povodí Řezné. Jako jediné z našich 
šumavských ledovcových jezer tak náleží k povodí Dunaje. V období od prosince do 
ledna zamrzá vrstvou ledu tlustou až 75 cm. Jezero je přístupné po celý rok. 

Falkenstein nebo Großer Falkenstein (1315 m, česky Sokolí kámen) - šumavská hora 
asi 3 km od česko-německé hranice v Národním parku Bavorský les, respektive v jeho 
později vyhlášené západní části (vyhlášeno 1997). Jde o rulový masiv, z jehož obou 
vrcholů se naskýtá půlkruhový výhled do údolí Řezné, na vrcholy Roklanu i na Velký 
Javor. Na Velkém Falkensteinu se nachází chata s možností ubytování (využití při 
vícedenních túrách) a kaple. Vrcholová skála je ozdobena křížem, jehož skleněné jádro je 
dokladem zdejší sklářské tradice. 2 km od vrcholu se nachází rokle Höllbachgspreng se 
zajímavou přírodní vegetací a vodopády. Další kaskády se nachází na sz. – 
Steinbachfalle. V oblasti Falkensteinu se nachází také mnoho lad (schachten). 
V lednu 2007 bylo okolí hory silně postiženo orkánem Kyrill. Podél turistické cesty je 
několik informačních tabulí, informujících o působení kalamit na les a jeho přirozeném 
vývoji. Okolo kaple na Velkém Falkensteinu se nachází několik umrlčích prken, která 
sloužila k uložení zemřelého v období tuhých zim, kdy nebylo možné tělo pohřbít. Na jaře 
po pohřbu byla označena řezbami a nacionály zemřelého, měla symbolický a ochranný 
význam pro pozůstalé. Malý Falkenstein (německy Kleiner Falkenstein) je vedlejší vrchol, 
měří 1190 m a nachází se 750 metrů na SZ od hlavního vrcholu. Vrcholová skála 
poskytuje pěkné výhledy. 

Hamry – obec na Šumavě, 8 km jjv. od Nýrska, v údolí řeky Úhlavy ze západu 
lemovaném pohraničním Královským hvozdem. Žije zde přes 120 obyvatel. První 
písemná zmínka o obci pochází z roku 1654. Hamry byly králováckou rychtou, jednou 
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z osmi na Šumavě (její obyvatelé byli poddanými krále). V únoru 1952 byla úředně 
připojena k obci Hamry obec Zadní Chalupy. Poté byla od roku 1960 součástí Zelené 
Lhoty a od roku 1980 součástí města Nýrska. Od 1.1.1992 byla obec Hamry obnovena.   

Jezerní hora (1344 m) - nejvyšší hora Královského hvozdu a celé Železnorudské 
hornatiny v sz. části Šumavy. Vrchol se nachází blízko česko-německé hranice, na 
hlavním evropském rozvodí, 5 km na SZ od Železné Rudy. Velmi plochá vrcholová část 
přechází v prudké svahy, do severní a východní strany jsou zahloubeny dva výrazné 
ledovcové kary s Černým a Čertovým  jezerem. Vrchol Jezerní hory není přístupný, 
protože se nachází na území NPR Černé a Čertovo jezero a nevede na něj žádná 
turistická trasa. Nejblíže lze k vrcholu dojít po červeně značené trase od Čertova jezera 
do sedla Rozvodí, spojujícím Jezerní horu se Špičákem. Odtud vede na vrchol asi 1 km 
dlouhá lesní cesta, ale ta je z důvodu ochrany přírody nepřístupná. Asi 2 km severně od 
vrcholu, se na sv. výběžku Jezerní hory, tedy na opačném břehu Černého jezera, 
nachází Jezerní hora – S vrchol. Její vrcholová skála dosahuje výšky 1093 m, což zní 
dělá 200. nejvyšší českou horu. Nejjednodušší přístup vede od Černého jezera po 
červeně značené trase, ze které po asi 1 km odbočuje doprava neznačený průsek, který 
po dalších 200 m končí u vrcholové skály. 

Klatovy (německy Klattau, latinsky Clattovia, Glattovia) - město v Pošumaví, 40 km jižně 
od Plzně. Protéká jím Drnový potok, který se vlévá za městem do Úhlavy. Pošumavské 
město založil král Přemysl Otakar II. okolo roku 1260. Žije zde přibližně 22 000 obyvatel 
a jsou tak druhým největším městem v Plzeňském kraji. Město je někdy také nazýváno 
„brána Šumavy“. Před založením města stála na sever od dnešního městského centra 
trhová osada (první písemná zmínka 1253), jejíž název pocházel nejspíš ze slova 
„kláty“ (= pařezy, špalky). Město stejného jména bylo založeno jako královská fundace 
a osídleno německými kolonisty někdy před rokem 1288. První zmínka o Klatovech jako 
městě se nachází v listině krále Václava o záhubě klatovských měšťanů při velkém ohni 
v roce 1288. Další dochovaný pramen zmiňující město Klatovy je zakládací listina špitálu 
sv. Ducha od klatovského měšťana Konráda z Pomuka z roku 1289. Město mělo už 
v době založení velké čtvercové náměstí, pravidelný šachovnicový půdorys a hradby 
vybudované ve 13. a 14. století. Velký rozkvět zažilo za vlády Lucemburků, kdy získalo 
různá práva, např. právo mílové, právo užívání příjmů z pozemků a právo výročního trhu. 
Zprvu obyvatelstvo Klatov tvořili převážně Němci, ale postupně se město zalidňovalo 
českým obyvatelstvem. V husitských dobách bylo město husitské. Po bitvě u Lipan stálo 
při králi Jiřím z Poděbrad. Město dále rozkvétalo, v roce 1547 bylo dokonce uváděno jako 
sedmé nejbohatší město v Čechách. V roce 1547 se začala také stavět Černá a Bílá věž, 
renesanční radnice, farní chrám a nové městské domky. Po bitvě na Bílé hoře začalo 
špatné období i pro Klatovy – vpády vojsk za třicetileté války, požáry, konfiskace jmění, 
násilné pokatoličtění. Toto období skončilo příchodem jezuitů v roce 1636. Ti ve středu 
města postavili barokní kostel a řádovou kolej se seminářem. Nový rozkvět města začal 
v roce 1685, kdy se Klatovy staly díky obrazu Panny Marie Klatovské poutním místem. 
V roce 1689 založili francouzští žháři požár, který zničil prakticky všechny pozdně gotické 
a renesanční památky. Od roku 1751 do roku 1849 byly Klatovy krajským městem, 
později jen okresním. V roce 1812 Klatovy navštívil císař František II. (jednalo se již o třetí 
návštěvu panovníka v historii města po Ferdinandovi III. v roce 1647 a Karlu VI. v roce 
1711). Od první poloviny 19. století se v Klatovech začal rozvíjet textilní průmysl – 
první manufaktury přádelnické a plátenické výroby. V roce 1813 se podařilo místním 
pěstitelům vyšlechtit z drobných francouzských karafiátů „klatovské karafiáty“. Tyto 
květiny pak reprezentovaly Klatovy na mnoha světových výstavách, a to i úspěšně. Dne 
6. října 1876 byl zahájen provoz na železniční trati Plzeň–Klatovy (dnes trať 183). 
Nádraží bylo vybudováno v polích pod Klatovskou hůrkou, 2 km na SZ od centra města. 
Díky železnici se město v 19. a 20. století nadále rozvíjelo. Počátkem 20. století byly 
vystavěny okresní úřad, muzeum, záložna, nemocnice, sokolovna, elektrárna aj. Ve 
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čtvrtek 3. května 1923 navštívil město oficiálně prezident ČSR T. G. Masaryk. Za 2. 
světové války byly Klatovy zbaveny svého přirozeného správního území, když byly velké 
části Šumavy připojeny k Říši (hranice vedla mezi městy Janovice nad Úhlavou a Nýrsko 
a jižně od Sušice). V té době byly Klatovy centrem odbojového hnutí, které bylo v době 
heydrichiády tvrdě potlačeno popravou 73 vlastenců v Lubském lese. V roce 1945 byly 
některé části města těžce poškozeny bombardováním – zcela zničena byla např. budova 
nádraží. Město bylo osvobozeno 5. května 1945 americkou armádou. Po 2. světové válce 
a nástupu komunismu došlo k masivní výstavbě nových průmyslových závodů i obytných 
celků. Správní reformou z roku 1960 se Klatovy staly centrem rozlehlého okresu, který 
nově zahrnul také Sušici, Horažďovice a oblasti Šumavy od Nýrska až po Modravu. Nová 
sídlištní výstavba pronikla i do blízkosti centra města. 

Dominantou města je Černá věž. Autorem věže vysoké 81,6 metrů je Antonius de Salla. 
Byla postavena v letech 1547 až 1557 za účelem vytvořit symbol bohatství a také jako 
místo, z něhož bylo možné přehlédnout celé město a zamezit tak požárům. Na věži je 
zavěšen zvon jménem Bartoloměj Ondřej, lidově zvaný „Vondra“ (3915 kg, průměr 195 
cm). Zvon ulil roku 1759 italský zvonař Peter Antonius Jacomini a na věž zavěsil v roce 
1760. Odlití provedl hned vedle věže v zemi na nádvoří jezuitské koleje, poté, co 
předchozí zvon (též zvaný Bartoloměj Ondra) se roztavil při požáru v roce 1758. Říká se, 
že po tomto ničivém požáru byla věž tak ožehnuta sazemi, že jí lid klatovský od té doby 
začal říkat „Černá“.  

Na věž navazuje budova radnice. Postavena byla v roce 1557, ale prodělala mnoho 
stavebních úprav, naposled v letech 1923 až 1925 do novorenesančního slohu. Na 
přestavbě se podílel architekt Josef Fanta, sochaři Čeněk Vosmík a František 
Rous a malíři L. Novák a J. Čejka. 

Další dominantní památkou je barokní jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny 
Marie a svatého Ignáce. Jeho stavba započala v roce 1656 pod vedením architekta Carla 
Luraga, ale na dokončení se podílel i architekt Giovanni Domenico Orsi. Kostel se drží 
klasické koncepce jezuitů – má půdorys latinského kříže a kopuli nad křížením ramen. 
Vnějšek kostela reprezentují barokní portály Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Pod kostelem 
se nacházejí klatovské katakomby, podzemní prostory určené k pohřbívání jezuitů i osob, 
které nebyly členy řádu. Pohřbívalo se v nich, dokud to patent císaře Josefa II. roku 1783 
nezakázal. Katakomby mají důmyslný větrací systém, který umožňuje udržovat optimální 
teplotu pro konzervaci mumifikovaných těl. Dnes je jich zachovalých kolem třiceti. 
V sousedství kostela je také jezuitská kolej, dnes sídlo Městské knihovny Klatovy, 
Městského ústavu sociálních služeb Klatovy a kanceláří některých odborů městského 
úřadu. 

Na hlavním náměstí lze nalézt i barokní lékárnu „U Bílého jednorožce“, v níž je dnes 
muzeum dokumentující vývoj lékárnictví od roku 1776 až do roku 1966, kdy samotná 
lékárna ukončila svoji činnost. V jejím sousedství se nachází galerie U Bílého Jednorožce. 

Kousek východně od náměstí je kostel Narození Panny Marie ze 13. století, který byl 
několikrát přestavěn a rozšířen. Je zde i obraz Panny Marie Klatovské, která chová 
v klíně malého Ježíše. U kostela byla postavena zvonice, nazývaná Bílá věž. Její výška 
je 60 m. Pochází z roku 1581, po ničivém městském požáru v roce 1758 byla při opravě 
zvýšena o další patro a překryta cibulovou bání, do níž byl vsazen zvon Maria (průměr 
129 cm) od zvonaře P. A. Jakominiho. V roce 1850 přibyl zvon od pražského zvonaře 
Bellmana, který byl za 1. světové války v roce 1917 roztaven. Další dva zvony přibyly až 
v roce 1930, a to zvon Václav a Pavel. 

V centru města je ještě dominikánský kostel sv. Vavřince, jenž byl postaven v letech 
1694 až 1709 klatovským stavitelem italského původu Marcem Antoniem Gilmettim. 
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Historické centrum města stále na několika místech obepínají kamenné hradby, 
nejzachovalejší jsou dvě kruhové bašty na východní straně města. 

Na začátku ulice Palackého se nachází kaple Zjevení Panny Marie „Chaloupka“. 
Postavena byla v roce 1696 na místě chaloupky, ve které byl uchováván obraz Panny 
Marie. V blízkosti centra města je také vlastivědné muzeum dr. Hostaše, které 
dokumentuje vývoj města už od pravěku. Významnými klatovskými památkami jsou 
rovněž židovský hřbitov na Pražském předměstí, krematorium z roku 1985 tamtéž nebo 
křížová cesta v severní části města na Křesťanském vrchu. Památná je i nádražní 
budova od architekta Josefa Dandy. 

Klenová – hrad a zámek na stejnojmenném kopci 13 km jz. od Klatov, 2 km od Janovic 
nad Úhlavou. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka. První zmínka o hradu 
pochází z roku 1287; v té době hrad střežil obchodní stezku ze Železné Rudy do 
Bavorska. Z hradu pocházejí páni z Klenové. Ve 14. a 15. století vznikl palác a z 16. 
století pochází renesanční křídlo. Roku 1564 se zde narodil Kryštof Harant z Polžic 
a Bezdružic, popravený 21. června 1621 mezi 27 českými pány na Staroměstském 
náměstí v Praze. Od 17. století hrad chátrá. V druhé polovině 19. století byl ke 
středověkému hradu Klenová přistavěn novogotický zámek a komplex dalších obytných 
a hospodářských budov (sýpka, vila, kaple sv. Felixe, statek). Ve 20. století, až do roku 
1951, byla majitelkou hradu malířka Vilma Vrbová-Kotrbová. Poté se stal majetkem 
československého státu. V rámci restitucí byl zámek navrácen paní Vrbové-Kotrbové, 
která ho ve své poslední vůli v roce 1993 odkázala Galerii Klatovy-Klenová. Jako 
umělecká galerie je využíván prostor a okolí zámku již od roku 1963. 

Královský hvozd - sz. výběžek Železnorudské hornatiny. Jedná se o výrazný horský 
hřbet na česko-bavorských hranicích zvedající se nad údolím Úhlavy, které jej na 
východě odděluje od Pancířského hřbetu. 

Nejvyšší vrcholy:  

• Jezerní hora (1343 m) 

• Svaroh (1333 m) 

• Ostrý (1293 m) 

• Velký Kokrháč (1228 m) 

• Špičák (1202 m) 

• Malý Špičák (1189 m) 

• Helmwald (1102 m) 

• Hole (1100 m) 

V historickém smyslu představoval Královský hvozd daleko širší správní celek a svébytné 
pohraniční území, sahající od Svaté Kateřiny až po Stodůlecko a Stašsko. Od časů 
vlády Přemysla Otakara II. byl součástí Českého království a významnější kolonizační 
vlnou prošel v 16. století. Celou oblast obývali tzv. Králováci, strážci hranic vybavení 
zvláštními pravomocemi. Stejnojmenná přírodní památka poblíž obce Hamry sestává 
z několika dílčích ploch rozmanité velikosti, rozesetých po celé 18 km délce Královského 
hvozdu od Alžbětína na JV až po údolí Chodské Úhlavy u Svaté Kateřiny na SZ (největší 
z těchto dílů pokrývá souvislou oblast mezi Alžbětínem a Černým jezerem). Ochranné 
pásmo přírodní památky pak obsahuje téměř celý zbytek Královského hvozdu. Důvodem 
ochrany jsou geomorfologické útvary, skupiny stromů a porosty a přirozené přírodní 
ekosystémy se všemi jejich součástmi, rostlinnými a živočišnými společenstvy. 

Laka (též Mlaka nebo Pleso (něm. Lakkasee)) – jedno z 5 českých šumavských jezer. 
Rozlohou 2,53 ha je nejmenším a zároveň nejmělčím šumavským ledovcovým 
jezerem. Nadmořská výška je 1086 m. Jezero je hluboké maximálně 3,9 m, obsah vody 
se odhaduje na 40 000 m³. Nachází se pod horou Plesná (jinak též Debrník). Leží 
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v širokém, mělkém a k SV exponovaném rulovém karu. Vyznačuje se tichou lesní 
samotou a je obdélníkového tvaru. Jezerní pánev s velmi jednoduchým reliéfem dna 
pozvolna zarůstá. Do jezera přitékají dva malé potoky. Voda z jezera odtéká Jezerním 
potokem do Křemelné. Dno jezera je rašelinové. Po hladině plavou ostrůvky 
organogenního původu s vegetací většinou zastoupenou rašeliníkem, suchopýrem, ostřicí, 
borůvčím a brusiním. V roce 2020 se do jezera po 50 letech vrátili přirozenou cestou 
pstruzi. Patrně poprvé bylo toto jezero zakresleno na Kreybichově mapě Prácheňského 
kraje z roku 1831, ovšem jako bezejmenné. V roce 1837 bylo zaměřeno a nazváno Laka 
See. Na jednom ostrůvku stával kdysi dřevěný kříž na památku, prý zde utonulé dcery 
z blízkého dvora. Ovšem ostrůvek již neexistuje. Hráz jezera byla dvakrát ve 20. 
století zvýšena a v ní upravena propusť pro vypouštění vody při plavení dřeva. Pleso je 
přístupné pěšky a na kole po celý rok. 

Malé Javorské jezero (německy Kleiner Arbersee) - jezero v Bavorsku, jedno 
z 8 šumavských ledovcových jezer. Leží na německé straně Šumavy na sz. svahu 
Velkého Javoru, v nadmořské výšce 918 m, má plochu 6,36 ha a maximální hloubku 
12 m. Z jezera vytéká potok Seebach, který je zdrojnicí řeky Bílá Řezná (Weißen Regen). 
Nad západním břehem se zvedá jezerní stěna (Seewände). Na sz. břehu jezera 
stojí restaurace Seehütte. Přírodní rezervace Kleiner Arbersee chrání kromě vlastního 
jezera v rulovém karu s mohutnou stěnou také okolní letité smrkové, jedlové a bukové 
lesy s řadou chráněných rostlin, zvláště alpinskou květenou. Jezero je nejsnáze dostupné 
z horského sedla Brennes (2,5 km). Kolem jezera vede naučná stezka. 

Můstek (1235 m) - nejvyšší hora Pancířského hřbetu. Nachází se v severní části Šumavy 
asi 8 km severně od Železné Rudy. Vrchol Můstku leží ve střední části Pancířského 
hřbetu asi 3 km severně od Pancíře a 5 km jv. od Prenetu. Je tvořen vložkou žulových 
porfyrů v jemnozrnných svorech a svorových rulách moldanubika. Na západním výběžku 
Můstku, necelé 2 km západně od vrcholu, se nachází nepojmenovaný vrchol, označený 
autory projektu Tisícovky Čech, Moravy a Slezska jako Můstek – Z vrchol I, vysoký 1006 
m. Ten má ještě vedlejší vrchol Můstek – Z vrchol II ležící 300 m východně od hlavního a 
vysoký 1001 m. 

Nýrsko (německy Neuern) - město v Pošumaví 10 km od hranice s Německem.  Městem 
protéká řeka Úhlava. Žije zde přibližně 4 900 obyvatel. Je nejnavštěvovanějším městem 
v západní části Šumavy. Nýrsko se nacházelo na úpatí šumavských hvozdů, později 
nazývaných Královský hvozd patrně již od 12. století. První písemná zmínka pochází ale 
až z 8. června 1327, kde je město zmíněno jako majetek královské komory v listině Jana 
Lucemburského, který svěřuje výnos ze cla Petrovi z Rožmberka společně s janovickým 
panstvím – šlo zde o výměnu za rakouskou Vitoraz. Město se nacházelo na obchodní 
stezce z Čech do Bavorska. Od počátku bylo rozděleno do dvou částí. Starší z nich – 
Horní Nýrsko – bylo soustředěno kolem kostela sv. Tomáše a spadalo do majetku 
nedalekého hradu Pajrek. Ten byl postaven před rokem 1356 pány z Janovic. Během 
husitských válek se majitel hradu, tehdy Jan z Pajreka, střídavě přikláněl na obě strany. 
Nejdříve je doložené jeho veřejné přiklonění k Žižkovi a straně táboritů, v roce 1426 však 
zradil a umožnil cestu do Čech bavorským a švábským žoldnéřům. Následujícího roku jej 
již katolická strana počítala plně ke svým přívržencům. Poté co však začali nabývat 
kališníci na Klatovsku opět převahy, svou stranu opět změnil. Dolní Nýrsko, vznikající při 
brodu přes řeku Úhlavu, patřilo k bystřickému panství. Od konce 15. století je také 
doložený městský znak se stříbrnou věží s otevřenou branou na červeném poli. Zhruba 
ve stejné době se 22. září 1467 u Nýrska odehrála bitva mezi křižáky z Bavorska 
a pomocníky Jiřího z Poděbrad. Křižáci byli na hlavu poraženi, přes dva tisíce jich padlo 
do zajetí a jejich vůdce, pan Kyvolf, byl v boji zabit. Pohraniční šarvátky a loupeže zde 
byly aktuální ještě po dlouhou dobu. Do tzv. janovické vojny z počátku 16. století se 
zapletl i tehdejší majitel Pajreka – Jindřich Kostomlatský z Vřesovic. Za své zločiny byl 
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roku 1520 v Praze popraven. Od té doby je hrad Pajrek označován jako pustý. Během 15. 
a 16. století došlo postupně k sjednocování obou částí města. K úplnému sloučení došlo 
ale až v roce 1558. V roce 1593 získalo Nýrsko městská práva. V 19. století byla 
v Nýrsku významná výroba modrotisku. Významným pro rozvoj města bylo železniční 
spojení s Plzní a Bavorskem přes Železnou Rudu z let 1876 a 1877. V roce 1895 byla do 
Nýrska z Vídně přeložena továrna na výrobu brýlí W. Eckstein a spol. (pozdější Okula). 
Příjmení Bloch, které patřilo zdejší vlivné židovské rodině, vedlo k žertovnému označení 
obce za Blochowitz. V roce 1938 bylo Nýrsko i s celým okolím kvůli převažujícímu 
německému obyvatelstvu připojeno k nacistickému Německu. Po 2. světové válce byla 
většina původních obyvatel vysídlena a do Nýrska se začali stěhovat Češi a repatrianti ze 
zahraničí. V 70. letech byla velká část historických staveb na náměstí původně Dolního 
Nýrska stržena, a to včetně kostela Čtrnácti svatých pomocníků, a centrem města se 
stalo Masarykovo nábřeží. 

Ostrý (německy Osser, 1293 m) - šumavská hora v oblasti  Královského hvozdu, jejíž 
vrcholové partie leží v Bavorsku v blízkosti česko-německé hranice. Jedná se o výrazný 
dvojvrcholový vrchol, který se skládá z hraničního Velkého Ostrého (1293 m, německy 
Großer Osser) a západněji ležícího Malého Ostrého (1266 m, německy Kleiner Osser). 
Vrcholová skála je na německé straně, asi 10–15 m za hranicí. Nejvyšší bod na českém 
území o výšce 1291 m leží na sousední skále, nad hraničním kamenem č. 23C a je jen 
o 134 cm nižší než vrchol. Svou siluetou při pohledu z českých svahů Šumavy 
a z Chodska si Velký a Malý Ostrý vysloužily přezdívku „Prsa Matky Boží“. Tuto přezdívku 
zmiňoval v roce 1872 domažlický děkan Karel Hájek, často ji ve svém díle používal 
také Jindřich Šimon Baar. Ostrý tvoří rovněž kulisu bavorské oblasti Lamer Winkel, do 
které náležejí obce Arrach, Lam a Lohberg. V Lamu, pro který je domovskou horou, ho 
rádi nazývají „Matterhorn Bavorského lesa“. Na vrcholu Velkého Ostrého se nachází 
turistická chata Osserschutzhütte Haus Willmann. Postavena byla v roce 1885. Prošla 
mnoha přestavbami a úpravami, v současnosti je ve vlastnictví Bavorského lesnického 
spolku z Lamu. Česko – bavorská hranice probíhá přes její terasu. Na vrcholu Ostrého 
stával hrad, který tak byl nejvýše položeným českým hradem. Byl to strážní hrádek 
s rozměry cca 30 × 30 metrů. Podle archeologických nálezů byl zřejmě postaven na konci 
13. století. Hraniční mapy z 16. století ho zakreslují jako výraznou zříceninu a starší 
popisy zde ještě zaznamenávají zbytky zdiva. V současnosti jsou jediným pozůstatkem 
bývalého hradu náznaky příkopu na vrcholovém skalním hřbetu. Z vrcholu se otevírá 
výhled, kterému dominuje nejvyšší hora Šumavy Velký Javor (1456 m), a za dobré 
viditelnosti jsou vidět Alpy. 

Pajrek - zřícenina hradu na Šumavě asi 1 km jižně od Nýrska na severním výběžku hory 
Hraničář. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka. První písemná zmínka o něm 
pochází z roku 1360 a nachází se v predikátu Něpra z Pajreku. Hrad založili v 1. polovině 
14. století  páni z Janovic, kterým patřil až do počátku 16. století. Během  husitských 
válek  zde sídlil Jan z Janovic, který se střídavě přidával na strany  husitů  a  katolíků. 
V roce 1479 hrad dobylo a vypálilo bavorské vojsko. V roce 1512 zpustlý hrad koupil 
a částečně obnovil Jindřich Kostomlatský z Vřesovic, ale po jeho smrti hrad rychle 
zchátral a změnil se ve zříceninu, jejíž dominantou je mohutná obytná věž. Popis z roku 
1556 uvádí hrad jako pustý. Hrad zanikl požárem a suť ze zřícené věže byla použita při 
výstavbě dvora pod zříceninou.  

Pancíř (1214 m) - šumavská hora v Pancířském hřbetu, který podle ní dostal název, ač 
jeho nejvyšší horou je Můstek s 1235 m. Pancíř se nachází 5 km na SV od Železné Rudy. 
Na vrcholu je Horská chata Pancíř z roku 1923 s rozhlednou. Pancíř je přístupný 
z několika směrů. Přechází přes něj červeně značená hřebenová stezka z Děpoltic do 
Špičáku, která přechází prakticky celý Pancířský hřbet. Dalšími možnostmi jsou výstup 
z Železné Rudy po modré značce přes Hofmanky anebo z Javorné po zelené a žluté 
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značce. Vzhledem k tomu, že k horské chatě vede ze Špičáckého sedla (974 m) silnice, 
je Pancíř hojně navštěvovaný cyklisty a představuje pro ně třetí nejvyšší vrchol na české 
straně Šumavy, kam se lze dostat po silnici. Nejméně namáhavou možnost dosažení 
Pancíře nabízí sedačková lanovka Špičák – Hofmanova Bouda – Pancíř, která má délku 
2740 m a překonává převýšení 348 m, u dolní stanice se nachází parkoviště Kaskády. 
Vrchol Pancíře vystupuje na jv. plochého strukturního Pancířského hřbetu. Je tvořen 
vložkou  žulových  porfyrů  četné rozptýlené sutě a menší skalní výchozy. Pancíř leží 
na hlavním evropském rozvodí. Na jeho jz. svahu pramení řeka Úhlava a na jv. 
řeka Řezná. Severně od Pancíře, na jz. svahu Jedlové, pramení řeka Křemelná, která po 
soutoku s Vydrou u Čeňkovy pily vytváří Otavu. Podle klimatologických měření z let 
1927–1950, zde průměrná roční teplota dosahuje 3,8 °C, teplotní maximum zde bylo 
31,0 °C a teplotní minimum -31,2 °C. Je zde tedy nepatrně tepleji než na o 100–150 m 
níže položených planinách v horním povodí Vltavy a Otavy. Průměrný roční úhrn srážek 
z totalizátoru zde byl v letech 1957–1976 naměřen 1289 mm, což v rámci Šumavy patří 
k vyšším hodnotám (na meteorologické stanici Churáňov je to za období 1956–1995 1066 
mm). Vegetační kryt svahů Pancíře tvoří převážně smrkové porosty s pomístnou příměsí 
jedle, buku a jeřábu, na jv. Svazích jsou zbytky bukových porostů s příměsí klenu. Na 
východních a sv. svazích se rozprostírá přírodní rezervace Prameniště tvořená 
především rašeliništi. 

Pancíř (rozhledna) - první rozhledna zde byla postavená již v roce 1880. Jednalo se 
o dřevěnou konstrukci sbitou z několika trámů, kterou vybudovali členové Rakouského 
turistického klubu. Vydržela však jen několik let. Současnou chatu s rozhlednou nechal 
vybudovat  Klub československých turistů v roce 1923 (slavnostní otevření proběhlo 28. 
září 1923). Autorem projektu byl architekt Janovský z Klatov, realizaci stavby zajistil 
stavitel Kuchler z Železné Rudy. Chata byla pojmenována po Jaroslavu Mattušovi, který 
byl propagátorem šumavské turistiky. Dnes je nazývána Horská chata Pancíř. 

Visutá lanová dráha Špičák – Hofmanova Bouda – Pancíř - dvouúseková osobní 
sedačková lanovka vedoucí na vrchol Pancíře na Šumavě, poblíž Železné Rudy. 
V provozu je od roku 1970. O lanové dráze na vrchol Pancíře, kde se od roku 1923 
nachází turistická chata vystavěná KČT, se uvažovalo již v polovině 30. let 20. století. 
Předběžný projekt kabinové lanovky byl vypracován na jaře 1936 firmou Františka 
Wiesnera z Chrudimi, která již měla se stavbou lanových drah zkušenosti (lanovky na 
Ještěd a Černou horu). Byly zvažovány dvě varianty trasování (od nádraží Špičák nebo 
od severního portálu železničního tunelu), teoreticky byla zvažována i varianta lanovky 
přímo ze Železné Rudy, ta ale byla kvůli technickým i správním problémům zamítnuta. 
Předválečný projekt však vyšuměl do ztracena. Projekt současné dvouúsekové 
sedačkové lanovky vznikl v roce 1963. Práce na její stavbě začaly již o rok později, 
lanová dráha byla vyrobena v roce 1967 národním podnikem Transporta Chrudim 
(znárodněná Wiesnerova strojírna). Zkušební provoz byla zahájen na konci roku 1970, 
pravidelný v roce následujícím. Náklady na stavbu dosáhly 16 milionů Kčs. Lanovka na 
Pancíř se stala první lanovou dráhou vystavěnou na české straně Šumavy. 
V letech 1974–1979 proběhla rekonstrukce celé dráhy, náklady činily 2 miliony Kčs. 
Lanová dráha na Pancíř je dvouúseková, skládá se tedy ze dvou na sobě nezávislých 
drah, které na sebe navazují ve střední stanici Hofmanova Bouda. V obou úsecích se 
jedná o jednosedačkovou visutou osobní lanovou dráhu, vyrobenou v roce 1967 
a uvedenou do provozu v roce 1970. Pohon obou úseků se nachází ve střední stanici.  

Dolní úsek spojuje Špičák (část města Železná Ruda) s Hofmanovou Boudou, 
nacházející se ve svahu Pancíře. Převýšení této dráhy činí 227 m (Špičák – 858 m n. m., 
Hofmanova Bouda – 1085 m n.m.), šikmá (skutečná) délka je 1483 m, vodorovná délka 
1463 m. Maximální dopravní rychlost činí 2 m/s, doba jízdy je 12,4 min, přepravní 
kapacita 327 osob za hodinu. Na úseku ze Špičáku se nachází 134 jednosedaček. 
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Horní úsek spojuje mezistanici Hofmanova Bouda, nacházející se ve výšce 1085 m n. m., 
se stanicí Pancíř, umístěnou ve výši 1206 m n.m., tedy osm metrů pod vrcholem Pancíře. 
Převýšení úseku činí 121 m, jeho šikmá (skutečná) délka je 1256 m, vodorovná délka 
1250 m. Na laně o průměru 28 mm se nachází 114 pevně uchycených jednomístných 
sedaček, maximální rychlost je 2 m/s a jízdní doba 10,5 min. 

V budoucnu by měla proběhnout modernizace lanové dráhy v celé její délce. V dolním 
úseku by měla být postavena šestimístná kabinková lanovka, v horním úseku by se měla 
nacházet opět sedačková lanová dráha. Počítá se s celoročním využitím a s rozšířením 
celého lyžařského areálu. Podle jiného zdroje by měla být lanovka v dolním úseku 
sedačková, v horním kabinková. Město Železná Ruda požádalo o dotace z Regionálního 
operačního programu Evropské unie. 

Prášily - malá obec zhruba 17 km na JZ od Sušice s cca 150 obyvateli a katastrální  
výměrou 112,28 km2. Rozlohou jsou tak největší obcí v České republice, která není 
městem. Celé území obce se nachází na území Národního parku Šumava. Tato horská 
ves (původní název Gattermayerova huť) vznikla při sklárně v polovině 18. století. Prášily 
se rozprostíraly na svahu hor Ždánidla, Poledník a Formberg na obou březích 
Prášilského potoka. Místní sklářské hutě se specializovaly na výrobu zrcadlového skla 
a jejich provoz skončil roku 1824. Areál sklárny pak sloužil jako výrobna ručního papíru, 
která v roce 1933 vyhořela (ruční papír, který se zde vyráběl, byl dodáván pro 
prezidentskou kancelář). Významné středisko rekreace a turistiky z období první republiky 
po odsunutí německého obyvatelstva a začlenění do vojenského výcvikového 
prostoru Dobrá Voda takřka zaniklo. V období komunistické vlády byla obec pro veřejnost 
uzavřena, počet obyvatel klesl až k 50. Z místních částí tak zůstalo zachováno jen 
samotné sídlo Prášily a její osada Nová Hůrka, okolní samoty a osady (např. Stodůlky a 
Hůrka) zanikly. V 90. letech 20. století byl vojenský prostor zrušen a oblast byla opět 
zpřístupněna. Dnes jsou Prášily významným centrem zimní a letní turistiky. Turistické 
trasy odtud vedou hlavně k jezeru Laka, Prášilskému jezeru a na Poledník (1315 m) s 
rozhlednou. 

Prenet (1071 m) - nejsevernější  hora Pancířského hřbetu. Nachází se v severní 
části Šumavy asi 8 km na JZ od Nýrska. Přes celý Pancířský hřbet vede červeně 
značená turistická stezka a také cyklotrasa č. 2100. Cesta obchází vrchol po sv. svahu 
a v nejbližším místě je asi 110 m od vrcholu. 

Radyně (též Karlskrone, Karlshut, Kugelweit, dříve též Radina) - hradní  zřícenina, která 
stojí na buližníkovém vrchu Radyně (569 m n.m.) mezi Plzní a Starým Plzencem 
v západních Čechách. Královský hrad byl postaven před rokem 1361 během vlády Karla 
IV..  Původní německé jméno Karlskrone (Karlova koruna) se neujalo, a hrad byl již 
krátce po svém založení nazýván podle kopce na němž stojí. Hrad je přístupný veřejnosti. 
Hrad byl postaven v letech 1356–1361 zřejmě podle plánu Michala Parléře a podle 
svého stavitele, krále Karla IV.. Hrad měl za úkol především zajišťovat bezpečnost 
obchodní stezky z Prahy do Řezna a Norimberka, hradní pan však byl nadán také 
právem hrdelním. Prvním purkrabím byl snad Zdislav Chlup. Během staletí hrad 
mnohokrát změnil svého majitele. V roce 1920 ho od Adolfa Arnošta z Valdštejna koupilo 
město Starý Plzenec a do roku 1928 proběhla velká oprava hradu. Počátkem 50. let 20. 
století se stal hrad majetkem státu a následně byl na hradní čtverhranné věži vybudován 
převaděč televizního signálu. V 70. letech 20. století proběhla další rozsáhlá opravu 
hradu a pod hradem byla vybudována restaurace s parkovištěm. Od 90. let je hrad opět 
majetkem města Starý Plzenec. Majitelé hradu: 

• 1356–1536 čeští králové, případně královská komora (asi v roce 1356 hrad založen 
Karlem IV., 1361 první zmínka, hrad často zastavován) 
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• 1496–1561 Šternberkové (po určitou dobu jen v zástavě, připojeno k panství Zelená 
Hora, na hradě nesídlili, za nich hrad vyhořel, 1558 se uvádí jako pustý) 

• 1561–1710 Kokořovci z Kokořova (opuštěný hrad připojen k panství Šťáhlavy) 

• 1710–1816 Černínové z Chudenic 

• 1816–1920 Valdštejnové (opravena věž a v ní jeden pokoj, zničeno požárem v roce 
1886) 

• od roku 1920 město Starý Plzenec 

Z někdejšího královského hradu dnes stojí obvodové zdi paláce s oběma věžemi. 
Hranolová věž je zastřešena a byla upravena na rozhlednu. Je na ní umístěn 
vysílač Českých radiokomunikací. Z ostatních částí hradu se dochovaly dvě hluboké 
cisterny, základy hradeb a hluboký příkop. V zastřešené, 22 metrů vysoké věži se 118 
schody, je na několika patrech expozice věnovaná historii hradu s dobovými předměty 
a modelem původní podoby hradu.  

O založení hradu se dochovala pověst o mladíkovi s oslíma ušima, kozí bradkou 
a kančími kly, jménem Radouš, či Raden. Ten utekl před lidmi do lesu, kde nalezl 
kouzelnou knihu, s jejíž pomocí vystavěl pevný hrad, který pojmenoval po sobě a stal se 
pánem v širém okolí. Měl postupně několik žen, z nichž každá mu porodila syna podobně 
zohaveného jako on sám. Všechny své ženy i s dětmi zabil. Jednoho dne přišla bouřka 
a Radena zabil blesk a hrad se zhroutil. Od té doby straší jeho duše na hradě.   

Řezná (německy Regen, Schwarzer Regen, Großer Regen) - řeka pramenící na české 
straně Šumavy a ústící v Německu (Bavorsko) z levé strany do Dunaje. Je 169 km dlouhá. 
Povodí má rozlohu 2953 km². Pramení v přírodní rezervaci Prameniště na jižním svahu 
hory Pancíř v Železnorudské hornatině v nadmořské výšce 1031 m. Poté teče směrem na 
JZ, protéká Železnou Rudou a Alžbětínem a po 8,2 km opouští v nadmořské výšce 709 m 
území ČR. Na německém území má jméno Großer Regen, protéká městem Bayerisch 
Eisenstein a svůj tok stáčí směrem na JV a jih. U Zwieselu se stéká s Malou 
Řeznou (Kleiner Regen), mění svůj směr na západ až SZ a nese název Schwarzer 
Regen. Poblíž Bad Kötztingu přijímá zprava Weißer Regen a od tohoto soutoku se 
jmenuje Regen. V dalším úseku teče na západ, ale zhruba 10 km za Nittenau se ostře 
stáčí k jihu a v Řezně ústí do Dunaje. Průměrný roční průtok u ústí činí 35 m³/s. 

Starý Plzenec (německy Altpilsen, latinsky Antiqua Pilsna) – město na řece Úslavě 
zhruba 9 km na JV od centra Plzně. Žije zde přibližně 5 200 obyvatel. První písemná 
zmínka o Starém Plzenci (tehdy ještě bez přívlastku starý) se datuje k roku 976, kdy 
u tohoto přemyslovského hradiště (iuxta Pilisini urbem) kníže Boleslav II. porazil vojsko 
německého krále Oty II. V podhradí postupně vyrostlo městské sídlo, zmiňované 
jako Plizeni (993) či Plizen (1109), s řadou kostelů a živým obchodním ruchem na cestě 
z Prahy do Bavorska, které až do konce 13. století patřilo k nejdůležitějším v českém 
státě. V letech 1213–1216 bylo hradiště sídlem Děpolta III., Přemyslovce z vedlejší větve 
a v letech 1224–1228 je uváděn pozdější český král Václav I. jako „vévoda plzeňský“. 
Důležitost staré Plzně byla jistě vnímána i Přemyslem Otakarem II. Ten ve své rozsáhlé 
zakladatelské a fundační činnosti zanechal stopy i zde. Po roce 1266 dává Přemysl 
Otakar II. pod správu kláštera v Chotěšově osm staroplzeňských kostelů (!): sv. Petra 
a Pavla, sv. Vavřince, sv. Kříže, Narození Panny Marie, sv. Jana Křtitele, sv. Martina, sv. 
Václava a sv. Blažeje. Darovací listina se dochovala, proto jsou známy jejich jména, 
i když některé již dávno zanikly. Po roce 1295, kdy král Václav II. opodál založil Novou 
Plzeň (tj. nynější město Plzeň), Stará Plzeň upadala. Od 1. ledna 2007 je obec součástí 
okresu Plzeň-město (předtím okresu Plzeň-jih). Město je napojeno na významnou 
železniční trať č. 190 Plzeň – České Budějovice a sídlí v něm největší český 
výrobce sektu, firma Bohemia sekt. 

Pamětihodnosti:  
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• Slovanské hradiště Hůrka neboli (Stará) Plzeň, na vrchu Hůrka (431 m), severně od 
města. Od 10. do 13. století středisko správy západních Čech. Dochovány základy 
kostelů sv. Vavřince a sv. Kříže, národní kulturní památka České republiky. 

• Rotunda svatého Petra a Pavla z 10. století v areálu hradiště, nejstarší stojící kostel 
v západních Čechách 

• Hrad Radyně, zřícenina gotického hradu, založeného Karlem IV. kolem roku 1356 na 
vrcholu kopce Radyně, jižně od města, z hradní věže, která je nejvyšším bodem 
širokého okolí se nabízí kruhový rozhled 

• Přírodní památka Andrejšky, buližníkový skalní hřeben na sz. úbočí Radyně 

• Přírodní památka Černá stráň 

• Kostel Narození Panny Marie v místní části Malá Strana (někdejším podhradí hra-
diště), kostel původem románský ze 12. století, dnešní podoba gotická ze století 14., 
s barokními úpravami roku 1695 

• Kostel Narození svatého Jana Křtitele na Masarykově náměstí původně románského 
založení, snad knížetem Jaromírem počátkem 11. století, později zcela přebudovaný 
goticky 

• Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty z roku 1721 s doprovodnými sochami 
sv. Josefa, Václava, Ludmily a Barbory, na Masarykově náměstí 

• Pomník padlých na Masarykově náměstí 

• Kašna se sochou Neptuna na Masarykově náměstí 

• Radnice 

• Fara 

• Socha svatého Blažeje 

• Sousoší Piety 

Většinu turisticky pozoruhodných míst ve městě a okolí spojuje 9 km dlouhá 
okružní Staroplzenecká naučná stezka. 

Sušice (německy Schüttenhofen) - město v Pošumaví, 25 km na JV od Klatov, na 
řece Otavě. Žije zde přibližně 11 000 obyvatel. Někdy na přelomu doby halštatské 
a laténské v 5. století př. Kr. byla oblast osídlena Kelty. Zanechali po sobě mj. hradiště na 
Sedle, osídlení pokračovalo i v době římské a po příchodu prvních Slovanů. Slované zde 
zanechali i pohřebiště. Středověké osídlení v oblasti dnešní Sušice bylo spojeno 
s rýžováním zlata. Od dob Přemysla Otakara II., který město v roce 1273 založil, bylo 
správním centrem Sušicka. Rozvíjelo se díky Zlaté stezce (zejména v 16. století), 
v 1. polovině 19. století se zde začal objevovat průmysl. Ve městě s hypotetickým 
keltským názvem Setuakaton (tento název však možná označuje nedaleký kopec Sedlo) 
má význam hlavně dřevozpracující, papírenský a strojírenský průmysl. Typická byla 
Sušice zejména výroba sirek firmou SOLO Sušice, která byla ovšem v roce 2008 
ukončena. Historické centrum je městskou památkovou zónou s radnicí uprostřed 
náměstí. Na náměstí je taktéž jedna z budov Muzea Šumavy. Na 845 m vysokém vrchu 
Svatobor západně od města se nachází 32 m vysoká rozhledna. Na severu města se do 
Otavy vlévá říčka Ostružná, blízko centra leží soutok Otavy a Volšovky. V Sušici se 
dochovaly desítky historicky hodnotných staveb, z nichž se většina nachází v centru 
města nebo v jeho blízkém okolí. V zájmu jejich ochrany byla v Sušici v roce 1992 
vyhlášena městská památková zóna. Na území města se nachází 3 kostely, několik kaplí 
a kapliček a přímo uvnitř souvislé zástavby také boží muka. 

Děkanský kostel svatého Václava je největší církevní stavbou ve městě, jižně od 
náměstí Svobody. Původní stavba vznikla v 1. polovině 14. století, šlo o trojlodní gotickou 
baziliku, která měla původně 2 věže. Ty byly v průběhu staletí poškozeny a opravovány. 
Největší škodu napáchal na stavbě velký požár v roce 1707, kdy se zřítila klenba kostela 
a s ní i obě věže. Následně byl kostel barokně přestavěn, obnovy se dočkala pouze 
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menší věž. Poslední velkou proměnou kostel prošel na přelomu 19. a 20. století, kdy 
dostal dnešní novogotickou podobu. 

Hřbitovní kostel Panny Marie stojí východně od řeky Otavy. Byl postaven v roce 1352 
v gotickém slohu. V 15. století vznikla na jižní straně kostela jeho nejcennější část, 
Kabátovská kaple s hvězdovou klenbou a řezaným oltářem z přelomu 17. a 18. století. Po 
požáru na konci 16. století byl kostel přestavěn a přibyla věž. Stavbu zasáhl v roce 1707 
stejně jako většinu města velký požár, který mimo jiné kompletně zničil hřbitov.  

Klášterní kostel svatého Felixe, zasvěcený sv. Felixi z Cantalice, je nejmladší ze 
sušických kostelů, založený v roce 1651, byl vysvěcen v roce 1655. Tento raně barokní 
objekt se nachází naproti kostelu Panny Marie. V souladu se zásadami kapucínů je 
stavba jednoduchá a bez zvláštní výzdoby. Na zadní straně kostela najdeme sluneční 
hodiny z roku 1731. V 18. století byla ke kostelu přistavěna kaple svaté Kalvárie. 
V klášteře žilo nejvýše 15 až 20 příslušníků řádu. V roce 1950 byli řeholníci vyhnáni 
komunistickým režimem a až do roku 1993 budova sloužila potřebám armády. 
V současnosti jsou v klášteře čtyři bratři kapucíni. Madoně Sušické z kostela svatého 
Felixe byla zasvěcena 39. kaple Svaté cesty z Prahy do Staré Boleslavi, která byla 
založena v letech 1674 až 1690. 

Kaple Anděla Strážce nebo sv. Andělů Strážných, lidově zvaná Andělíček, je díky své 
poloze na vrchu Stráž nedaleko centra Sušice dobře viditelná z různých částí města. 
Původní kaple z let 1682–1683 byla v roce 1735 obehnána ambity a v rozích takto 
získaného čtvercového půdorysu byly zbudovány menší kaple. Pod schody na vrchol 
Stráže je kaplička 14 svatých pomocníků z roku 1757. Na vrch Stráž ke kapli vede od 
roku 2010 Křížová cesta. 

Kaple sv. Rocha se nachází v ulici U Rocha na Hořejším předměstí ve východní části 
města blízko současného sušického hřbitova. V letech 1678–1681 postihla město velká 
morová epidemie, kvůli níž bylo vytvořeno nové pohřebiště. Brzy potom zde byla 
postavena kaple zasvěcená svatému Rochovi, která dala jméno i hřbitovu. Hřbitov přestal 
být využíván v 19. století, do té doby zde byly pochovávány především oběti epidemií, 
chudáci, na jejichž pohřeb nebyly peníze, a sebevrazi. Kromě toho sem lidé dlouhou dobu, 
i za časů první republiky, přinášeli oběti, aby je svatý Roch zbavil problémů, nemocí atd.  

Na náměstí byla původně stará gotická radnice. Po požáru v roce 1592 začala uprostřed 
náměstí stavba radnice v renesančním slohu. Byla dokončena v roce 1619, ani jí se 
však nevyhnul velký požár z roku 1707 a radnice musela být přestavěna. Projekt řídil 
italský stavitel Carlo Zanetti, který po požáru rekonstruoval i kostel svatého Václava. 
Stavba získala na velikosti, její půdorys byl rozšířen o plochy, na kterých stály některé 
okolní domy a také původní gotická radnice. Vznikla tak jedna z největších radničních 
budov v Čechách. Další úpravy proběhly v 19. století a radnice tehdy dostala víceméně 
dnešní podobu. V letech 2002–2004 byla radnice kompletně rekonstruována. 
Rekonstrukce odhalila v některých místnostech historické malby a další neobjevené 
pozůstatky minulosti. Ve zdi blízko vchodu je umístěna kamenná deska s nápisem 
připomínajícím vybudování městských hradeb v roce 1322. V budově sídlí Městský úřad, 
městská policie a městské informační centrum.  

I přes řadu požárů se v Sušici dochovalo několik historických domů, z nichž některé patří 
mezi nejvzácnější památky ve městě. 

Voprchovský dům (čp. 40) se nachází v jv. rohu náměstí Svobody. Původní dům byl 
pozdně gotický, základy pocházejí ze 14. století, do dnešních dnů přečkal i původní 
gotický vstupní portál. Následně byl dům renesančně upraven, nejnápadnější je 
vysoká atika z roku 1600 se zvoničkou a nárožními baštičkami, která je v Čechách 
unikátní. Dříve zde bylo děkanství, v současnosti v budově sídlí Muzeum Šumavy.  
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Rozacínovský dům (čp. 48), neboli Stará lékárna, stojí téměř vedle Voprchovského 
domu, jsou odděleny ulicí. Tento dům je také původně pozdně gotický a renesančně 
přestavěný. Zbytky gotických maleb jsou patrné pouze nad portálem, nejnápadnější je 
renesanční štít a černobílá sgrafita, kterými je pokryta většina čelní strany domu. Před 
domem se nachází velký kříž z roku 1758, postavený na památku jezuitské misie. 

Krocínovský dům (čp. 49), známý jako hotel Fialka, se nachází vedle Rozacínovského 
domu. Je také pozdně gotický, ale na rozdíl od předchozích dvou prošel barokní úpravou. 
Má raně barokní (podle jiných zdrojů klasicistní) balustrádovou atiku. 

Dům čp. 50 vedle Krocínovského domu byl součástí hotelu Fialka. Jde o gotickou, 
renesančně přestavěnou stavbu s psaníčkovými sgrafity, ve výčepu je křížová klenba. 
Vedle stojí dům čp. 51 s renesančním mázhausem s lunetovou klenbou. Hodnotné jsou 
i další domy na náměstí i v jiných částech města. 

Svatobor (845 m, německy Heiliger Hain) - patří mezi nejvyšší vrcholy Šumavského 
podhůří asi 2 km západně od Sušice. Vrch nápadně převyšuje své okolí, je přirozenou 
dominantou Sušice. Na úpatí Svatoboru byly nalezeny pozůstatky osídlení ze střední 
doby kamenné a zbytky pohřebiště slovanské osady existující před založením města 
Sušice. Také se zde nachází bývalé lázně Odolenka. Na vrcholu Svatoboru byla  
v roce 1935 postavena 31 m vysoká kamenná rozhledna, o rok později turistická chata 
KČT, přičemž byla zbořena původní chata a rozhledna z roku 1890. Poblíž rozhledny se 
nachází 75 m vysoká retranslační televizní věž. V roce 1868 byl ze Svatoboru vybrán 
jeden ze základních kamenů Národního divadla. 

Rozhledna na Svatoboru je kamenná turistická vyhlídková věž s turistickou chatou na 
vrcholu hory, která se nachází na SZ Šumavského podhůří a vytváří přirozenou 
dominantu nad městem Sušice. V anketě iDNES.cz v roce 2011 byla zvolena nejhezčí 
rozhlednou Plzeňského kraje. Z ochozu rozhledny se otevírá výhled na šumavský 
vrchol Ždánidla, protáhlé hřebeny Plesné a Poledníku a skalnaté temeno Velkého Javoru, 
na JV je viditelný výrazný hřeben Boubína. V dálce je viditelný i useknutý kužel Přimdy, 
na severu se rýsuje hrad Radyně. Za zvlášť výborné dohlednosti jsou vidět dokonce 
i Alpy.  

Špičácké sedlo (980 m) - horské sedlo mezi Špičákem (1205 m) a Pancířem (1214 m)  
na území železnorudské místní části Špičák na Šumavě. Sedlem prochází silnice II/190 
ze Železné Rudy do Nýrska. Nachází se na něm několik hotelů a parkoviště. Je výchozím 
bodem pro pěší tůry na okolní vrcholy Pancíř a Špičák nebo na Černé a Čertovo jezero. 
Na sedle se nachází Prokopovo jezírko.  

Špičácký tunel - železniční tunel na trati Plzeň – Železná Ruda, mezi dnešní 
zastávkou Hojsova Stráž-Brčálník a stanicí Špičák a je jejím největším objektem. Byl 
postaven v letech 1874–1877, slavnostně otevřen 11. října 1877 a doprava přes něj byla 
zahájena 20. října téhož roku. Proražení tunelu bylo nezbytné pro překonání horského 
pásma Šumavy a přivedení železnice – tehdejší odbočky Plzeňsko-březenské 
dráhy do Železné Rudy a její napojení na trať Deggendorf – Železná Ruda. Tunel má 
délku 1747 m a v době jeho dokončení se jednalo o nejdelší tunel v Rakousko-Uhersku. 
Až do roku 2007 byl nejdelším železničním tunelem v Česku, poté byl 
předstižen Březenským tunelem, který je o 11 m delší. Otevřením Ejpovického 
tunelu (4150 m) v roce 2018 se Špičácký tunel posunul na 3. příčku. Velikost a poloha 
tunelu byly významně ovlivněny volbou tratě, překonávající Šumavu pod sedlem 
mezi Špičákem a Pancířem – v úvahu přicházely dvě varianty, jedna s kratším tunelem 
o délce 890 m (měl ležet více na SV, o něco výše), ale s obtížnější stavbou tratě na 
vysokých, těžko přístupných odlesněných svazích, v zimě se sněhovými závějemi a také 
obtížnější údržbou. Proto byla realizována varianta s delším tunelem. Tomu odpovídala 
i cena 1,800 mil. zlatých (v přepočtu cca 216 milionů Kč). Tunel byl ražen převážně ve 
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svorech a svorových rulách, s vložkami grafitu, dolomitického vápence a granitovými 
žilami. Při stavbě byla používána v tehdejší době dostupná technika, ovšem s velkým 
podílem ruční práce – např. při vrtání otvorů pro odstřel dynamitem, z důvodu drahé 
instalace již v úvahu přicházejících strojních vrtaček značky Brandt a také jejich 
nákladného provozu vzhledem k nedostatku vody pro jejich pohon. Při odstřelu se 
spotřebovalo na 90 t dynamitu. Řízením a výstavbou tunelu byl pověřen Karl Pascher von 
Osserburg. Pro stavbu tunelu byla stanovena doba 30 měsíců, a proto byla práce 
prováděna celkem ze 6 pracovišť – dvou z portálů a po dalších dvou ze šachet, 
vyhloubených ve vzdálenosti 650 m od portálů – severní hluboké 127 m  a jižní 112 
m. Pro ražby bylo projektováno jednotné použití anglické tunelovací metody, spočívající 
ve vyražení nejprve spodní štoly a potom jejího postupného rozšiřování. Při realizaci však 
byla vzhledem k rozdílným geologickým podmínkám a vlastnostem hornin tato metoda 
používána jen při ražbě ze severního portálu, zatímco ostatní ražby byly 
prováděny rakouskou tunelovací metodou – u této metody byla nejprve vyražena spodní 
směrová štola, z níž se zálomem přešlo ke stropu, k ražbě horní směrové štoly a z ní se 
poté razil zbytek profilu, přičemž se pracovalo v několika pasech najednou. Tunel byl 
obezděn pouze částečně, aby se zabránilo padání menších nebo větších kusů hornin, jak 
to odpovídalo tehdejším požadavkům na bezpečnost provozu tunelových staveb. Podle 
poměrů v tunelu byla určena volba stavebních materiálů (např. kvádry, lomový kámen) 
a síla zdí. Z celkové délky tunelu bylo vyzděno 729,2 m, tj. cca 42 %, z toho 509,2 m 
v plném profilu bez spodní klenby a ve zbývajících úsecích různě vysoké opěrné pilíře 
a jednostranné pilíře bez kleneb. Na stavbě tunelu se podíleli dělníci z nejrůznějších zemí 
tehdejšího Rakouska-Uherska (z Bosny, Dalmácie, Chorvatska, Tyrol). Při stavbě jich 
několik desítek zahynulo. Pohřbíváni byli na hřbitov Barabů, který se nachází asi 100 m 
za kapličkou svatého Antonína a svaté Barbory (patronky horníků). Kaple, v níž se 
odehrávaly pohřební obřady dělníků, stojí pod železniční zastávkou Železná Ruda město, 
při silnici směrem na Špičák a pochází z let 1836–1839.  

Špičák (1202 m) - hora v Královském hvozdu. Nachází se severně od Železné Rudy. Na 
jv. svahu Špičáku se v nadmořské výšce 865 až 1200 m rozprostírá lyžařský areál Ski 
areál Špičák, který je tvořen celkem 12 sjezdařskými tratěmi různé obtížnosti (nejdelší 
z nich je dlouhá 1,8 km) o celkové délce 8,4 km. Je zde čtyřsedačková lanovka na vrchol 
Špičáku, 6 talířkových vleků a 4 dětské vleky s nízkým vedením lana. Na východní straně 
hory probíhá pod Špičáckým sedlem 1747 m dlouhý Špičácký tunel na železniční trati 
Plzeň – Klatovy – Železná Ruda, který byl v letech 1877 až 2007 nejdelším železničním 
tunelem v českých zemích. Na podzim 2013 se na vrcholu Špičáku začala budovat 
rozhledna, která byla pro veřejnost otevřena poprvé 2. července 2014. Rozhledna má 
výšku 26,5 metru, do horního ochozu se stoupá po 135 schodech a na ochoz se vejde až 
60 lidí. Celkové náklady na stavbu činily 7,1 milionu korun, z čehož 87 % bylo získáno 
dotací z EU. Na vrchol se lze dopravit čtyřsedačkovou lanovkou z lyžařského 
areálu Špičák. S ohledem na umístění v CHKO je provoz rozhledny omezen od poloviny 
června do poloviny září. Výhledům z rozhledny dominuje 5 km vzdálený Velký 
Javor a před ním ležící Čertovo jezero, vidět je i blízké vrchy Falkenstein, Ostrý, Pancíř, 
Můstek, Prenet, ale západním směrem i vzdálenější Koráb u Kdyně, Rýzmberk a Čerchov. 
Velmi přehledně je vidět do údolí Úhlavy s vodní nádrží Nýrsko nedaleko stejnojmenného 
města. Východním směrem se otevírá výhled na Sušicko a dominující vrchy Křemelné, 
Poledníku a Roklanu. Při výborné dohlednosti  je viditelný alpský Dachstein.  

Švihov - gotický vodní hrad nacházející se ve městě Švihov asi 10 km severně od Klatov. 
Hrad je chráněn jako národní kulturní památka. Je ve vlastnictví státu (správu 
zajišťuje Národní památkový ústav) a je přístupný veřejnosti. Zakladatelem hradu, který 
je poprvé zmiňován v roce 1375, byl rod pánů z Rýzmberka ze Skály. Během husitských 
válek byl obléhán husitským vojskem a jeho posádka se vzdala až po vypuštění hradních 
příkopů. V letech 1480–1489 (v době vlády krále Vladislava Jagellonského) na příkaz 
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tehdejšího majitele panství Půty Švihovského z Rýzmberka byl nákladně přestavěn ve 
slohu pozdní gotiky. V dostavbě opevnění po jeho smrti pokračovali jeho synové, kteří si 
na stavbu pozvali známého architekta Benedikta Rejta. Po rodu Švihovských hrad v roce 
1548 převzali Kavkové z Říčan, jejich špatné hospodaření je ale již v roce 1598 donutilo 
hrad prodat rodu Černínů z Chudenic. Poté přišla třicetiletá válka. Hrad tehdy 
bezúspěšně obléhala švédská vojska. Po válce, zřejmě ze strachu před možnou 
„nedobytnou líhní protihabsburského odporu“, vydal habsburský císař Ferdinand III. 
nařízení k demolici hradu. Díky neustálému oddalování k ní však v plném rozsahu nikdy 
nedošlo, byla pouze pobořena část hradebního opevnění. Hradní paláce, kaple a zbylé 
bašty byly později změněny na panskou sýpku, čímž na jednu stranu celý objekt 
neobyčejně utrpěl, na druhou stranu jej to ale i ochránilo od rozsáhlejších přestaveb. 
V držení rodu Černínů zůstal švihovský hrad s malými přestávkami až do roku 1945, kdy 
byl zestátněn. Československý stát převzal významnou historickou památku v dezolátním 
stavu. Ale již v roce 1950 začaly programové rekonstrukční práce, ve své době jinak 
ojedinělé. Hrad byl opět zastřešen, interiéry vyčištěny, vybavení hradu zrestaurováno. 
Další vlna oprav přišla na Švihov po povodních v srpnu 2002, která se týkala zejména 
soustavy vnějšího opevnění. V letech 2014–2016 byla opravena vstupní věž jádra hradu. 
Hrad je spravován Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích a kromě 
jiného slouží jako kulturní středisko. Pořádají se zde svatby, výstavy, plesy nebo 
koncerty. Je oblíbený také filmaři. V roce 1973 se zde např. natáčela pohádka Tři oříšky 
pro Popelku. V roce 2013 se v těsné blízkosti konal Obrok, setkání českých skautů. Hrad 
je tvořen dvěma obytnými paláci, pětipatrovou vstupní věží a hradní kaplí postavenou na 
baště. Pouze zčásti zůstala zachovaná hradba se čtyřmi baštami – Červenou, Bílou, 
Zelenou a Zlatou, jejíž pozůstatky byly vykopány v roce 1951. Okolo hradu byly dva vodní 
příkopy: vnitřní na místě dnešního vnitřního nádvoří a vnější mezi vnitřní a pobořenou 
vnější hradbou (částečně dochovaný na západní straně). V případě potřeby mohly být 
velmi rychle naplněny vodou ze tří okolních rybníků napájených kanály z řeky Úhlavy. 
V Červené baště se zachovalo torzo nástěnné malby z přelomu 15. a 16. století, jejímž 
autorem by mohl podle některých znaků být Mistr nástěnné žirovnické malby. 
Hradní kaple, postavená mezi lety 1480–1489 Půtou ze Švihova, zasvěcená Panně Marii, 
je samostatná stavba vystupující z hradebního polygonu do východního parkánu. 
Původně byla založena na baště, pod kterou tekl hradní příkop, který byl však v 15. století 
z neznámých důvodů zazděn. Tento typ kaple je v ČR ojedinělý, dále je znám už jen na 
hradech Rabí a Velhartice. Exteriér kaple zůstal víceméně nepoškozen, kaple však byla 
výrazněji poškozena zevnitř, v roce 1990 se však dočkala rekonstrukce interiéru. Na 
rekonstrukci kaple se pracovalo až do prvního desetiletí 21. století. 

Úhlava (německy Angel) - pravostranný přítok řeky Radbuzy v Plzeňském kraji. Její 
celková délka činí 104,0 km. Plocha povodí měří 915,38 km². Je jednou ze 4 zdrojnic řeky 
Berounky. Úhlava pramení na Šumavě na západních svazích hory Pancíř 
v Železnorudské hornatině v nadmořské výšce 1110 m. Teče k SZ a vytváří hluboké údolí, 
které odděluje Královský hvozd a Pancířský hřbet. U Hamrů, kde se řeka stáčí k severu, 
vzdouvá její vody vodní nádrž Nýrsko. Přes Švihovskou vrchovinu teče do Plzeňské 
kotliny. Protéká přes Nýrsko, Janovice nad Úhlavou, okrajem Klatov, v blízkosti vodního 
hradu Švihov, Přešticemi, Štěnovicemi, Plzní (částmi Radobyčice a Doudlevce), kde se 
vlévá z pravé strany do řeky Radbuzy v nadmořské výšce 303 m.  Řeka je vodácky 
využívaná na horním a dolním toku. Celý tok se dá splout po většinu roku, ale je velmi 
málo splouvaný pro malou zajímavost. Vodácké závody a hromadné veřejné splutí na 
sportovních lodích se koná vždy v září od přehrady Nýrsko do Janovic. Hladina je 
nadlepšena vypouštěnou vodou z přehrady. Turistické lodě plují během celého roku 
dvoudenní úsek z Přeštic do Plzně. Průměrný průtok Úhlavy ve Štěnovicích na 
12,9 říčním km činí 5,71 m³/s. 
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Velhartice – obec se stejnojmenným hradem, stojícím na skalnaté ostrožně nad levým 
břehem řeky Ostružná v nadmořské výšce 640 m. Hrad byl založen na konci 13. století 
pány z Velhartic. Dominantu hradu tvoří zřícenina paláce zvaného Rajský dům a věž 
Putna, mezi kterými vede unikátní kamenný most. Veřejnosti přístupný hrad je ve 
vlastnictví státu a jeho správu zajišťuje Národní památkový ústav. Od roku 1964 je 
chráněn jako kulturní památka a od roku 2001 jako národní kulturní památka. Na základě 
dendrologických údajů se podařilo zjistit, že hrad byl založen na přelomu 80. a 90. let 13. 
století. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1318 a uvádí prvního majitele, 
kterým byl Bušek z Velhartic. Vystřídal řadu majitelů z řad předních českých rodů (páni 
z Hradce, Šternberkové a další). Před třicetiletou válkou hrad patřil Václavu Otakarovi 
z Perglasu, který se na straně českých stavů zúčastnil  stavovského povstání a po bitvě 
na Bílé hoře přišel o všechen majetek. Velhartice v roce 1622 získal generál Baltasar 
Marradas a o šest let později je za 55 tisíc rýnských zlatých koupil plukovník Martin de 
Hoeff-Huerta, který nechal v hradním jádře vybudovat pozdně renesanční palác. Poté se 
majitelé, ke kterým mimo jiné patřili Kolovratové, Bechyňové z Lažan nebo Perglárové 
z Perglasu, často střídali, a hrad chátral. V roce 1848 Karel Sturmfelder z Oppenweileru 
na hradě zahájil opravy v duchu romantismu. Další úpravy Huertova křídla proběhly až 
okolo roku 1930, kdy hrad vlastnili Hennebeg-Spiegelové. Po 2. světové válce byl hrad 
zestátněn a využíván jako rekreační středisko. V roce 1983 nastoupil na místo 
kastelána hradu Petr Mejstřík, bratr Martina Mejstříka. Hrad byl v té době v havarijním 
stavu a zarůstal vegetací. O hrad pečoval do roku 2019, kdy v té době jako nejdéle 
sloužící kastelán v ČR předal hrad svému synovi Matějovi, který zvítězil ve výběrovém 
řízení. Během této doby byl hrad opraven a výrazně vzrostla jeho návštěvnost veřejností. 

Velké Javorské jezero (německy Großer Arbersee) - jedno z 8 šumavských ledovcových 
jezer. Leží na bavorské straně Šumavy na jv. svahu Velkého Javoru, v nadmořské výšce 
934 m, má plochu 7,2 ha a maximální hloubku 16 m. Z jezera vytéká potok 
Geigenbach (Arberseebach), který ústí do řeky Řezné (Großer Regen). Nad západním 
břehem se tyčí impozantní 360 m vysoká jezerní stěna (Seewand). Na východním břehu 
jezera stojí restaurace Arberseehaus. Přírodní rezervace Großer Arbersee 
a Arberseewand se rozprostírá na ploše 157 ha a byla vyhlášena v roce 1939. 
Předmětem ochrany jsou kromě vlastního jezera v rulovém karu s mohutnou stěnou také 
okolní letité smrkové, jedlové a bukové lesy s řadou chráněných rostlin. Na jezeře žijí 
kachny divoké. Z šumavských jezer je nejlépe přístupné pro motoristy - leží přímo 
u silnice z Bayerisch Eisenstein přes Brennes do Bodenmaisu a Zwieselu. 

Velký Javor (1456 m, zastarale Veliký Arborec, německy Großer Arber) - nejvyšší hora 
Šumavy a Bavorského lesa. Nachází se 5 km západně od města Bayerisch 
Eisenstein v zemském okrese Regen v Bavorsku. Vrchol tvoří čtyři skupiny skal: Großer 
Arber, Bernstein, Richard Wagner-Spitze a Ostspitze. V blízkosti hlavního vrcholu 
je kaple sv. Bartoloměje z roku 1956. Z Velkého Javoru se naskýtá dokonalý kruhový 
výhled na mnoho vrcholů Bavorského lesa i Šumavy a dvě ledovcová jezera – Velké 
a Malé Javorské (Großer und Kleiner Arbersee). Vrchol je specifický svou pro zdejší 
oblast nevšední flórou, blíží se spíše vysokohorskému charakteru než charakteru zbytku 
celého pohoří. Na vrcholu se nachází německé vojenské zařízení protivzdušné obrany 
s dvěma radarovými kopulemi. Zařízení vzniklo během studené války navzdory silným 
protestům ochránců přírody v samotné blízkosti československé hranice, aby bylo možné 
sledovat vzdušný prostor nad Východním blokem. Zařízení bylo zprovozněno v roce 
1983, původně se dvěma radarovými anténami. V roce 1996 bylo nově vybaveno 
třídimenzionálním vyhledávacím radarem RRP-117. Druhá uvolněná věž od té doby 
obsahuje komunikační antény. Zařízení protivzdušné obrany je provozováno v rámci 
integrovaného systému protivzdušné obrany NATO. Původní útulna byla postavena na 
severním svahu 110 m pod vrcholem v roce 1885 železnorudským odborem Waldvereinu. 
Dnešní moderní horská chata s restaurací se nachází 60 m pod vrcholem. Na Velkém 
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Javoru se nachází sjezdařský areál Velký Javor – Arber Skigebiet. K dispozici je 
několik sjezdových tratí všech stupňů obtížnosti, černé a červené sjezdovky mají 
homologaci FIS a jsou zde pořádány mezinárodní závody. Světový pohár v alpském 
lyžování se zde konal již 9x, poprvé v roce 1976. Pro dopravu lyžařů slouží kabinková 
lanovka, dvě sedačkové lanovky a tři vleky. Převážná část sjezdových tratí je pokryta 
sněžnými děly. Tato skutečnost spolu s orientací sjezdovek na SV a SZ zaručuje dobré 
sněhové podmínky od prosince do dubna. Vleky jsou v provozu za dobrých sněhových 
podmínek denně 9–16 hod. Sjezdovka s umělým osvětlením je v provozu od 18 do 21 
hod. Součástí areálu, který nabízí celkem 15 km sjezdových tratí, je také snowboardový 
park a 1200 m dlouhá sáňkařská dráha. Sportovní, ubytovací, stravovací a dopravní 
zařízení v oblasti Velkého Javoru jsou součástí divize "Arber" podnikatelské korporátní 
skupiny šlechtického rodu Hohenzollernů. Vlastníkem území Velkého Javoru i zmíněného 
podnikatelského subjektu je kníže Karl Friedrich Hohenzollernský, který se stal hlavou 
linie Hohenzollern-Sigmaringen někdejšího německého panovnického rodu 
Hohenzollernů v roce 2010.  

Železná Ruda (německy Markt Eisenstein) - město na česko-německé hranici. Žije 
zde přibližně 1 600 obyvatel. Město se nachází na hranici Národního parku Šumava a je 
to jedno z šumavských sportovních a turistických středisek cestovního ruchu. Nachází se 
v těsném sousedství (přibližně 2,5 km)  Bavorské Železné Rudy (německy Bayerisch 
Eisenstein). Svoje jméno Železná Ruda získala díky těžbě stejnojmenné suroviny v první 
polovině 16. století, díky které také byla založena na mnohem starší cestě přes Šumavu 
z Čech do Bavorska. V 17. století se ovšem průmysl města přeorientoval na sklářství. 
Německý název města pochází ze středověkého statutu obce, která byla městysem 
a měla tzv. právo trhu, proto tedy Markt v názvu. V okolí se nachází např. Černé jezero 
a Čertovo jezero  a hora Špičák. U hřbitova na jižním okraji města je chráněné 
stromořadí Alej u hřbitova. Dále stojí za zmínku barokní kostel Panny Marie Pomocné 
z Hvězdy (s dvojitou kopulí), kaplička sv. Barbory, Křížová cesta s kaplí Svaté Anny atd. 
Místní muzeum sídlí v bývalém rodinném domě významné rodiny sklářů Abelů 
a disponuje celoroční výstavou vztahující se k historii města, která byla úzce spjata 
se sklářstvím. Špičácký tunel byl do roku 2007 nejdelším železničním tunelem (1747 m) 
v ČR. Skrze vlakové nádraží v Alžbětíně prochází státní hranice. Přímo v centru města se 
nachází bývalý lovecký zámeček postavený v roce 1690, původně jako letní sídlo hrabat 
Nothaftů. V této budově s č.p. 1 se v roce 1892 narodil významný český vědec, pedagog 
a spisovatel prof. dr. Julius Miloš Komárek. V současné době se jedná o nejstarší 
zachovalou budovu v Železné Rudě a nachází se zde muzeum historických motocyklů 
s celou řadou unikátních motocyklů a expozice loutek. Železná Ruda je největším 
lyžařským střediskem Šumavy a Plzeňského kraje a také důležitým centrem zimní i letní 
turistiky. Na ekonomice města se významně podílí hotelové, restaurační a rekreační 
služby. V nadmořské výšce 865 až 1202 m na jv. svahu Špičáku se nachází lyžařský 
areál s 9 sjezdařskými tratěmi různé obtížnosti. Další sjezdovky se nacházejí na 
sousedním Pancíři (1214 m), kam vede sedačková lanová dráha Špičák – Pancíř. 
Železnorudsko nabízí rovněž desítky km rolbou upravovaných běžkařských tratí.  
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