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Javorová alej mezi
Hůrkou a starou Hůrkou.

Železná Ruda

Železnorudsko – Tipy na turistické výlety
LIBEREC
C
ÚSTÍ
TÍ
NAD
D LABEM
M

KAR
RLOVY
R
VY
VARY
RY
Y

m

HRADEC
KRÁLOVÉ

PRA
PRAHA

PARDUBICE

ŽELEZNÁ
ŽELEZNÁ
RUDA
RUDA

OLOM
OLOMOUC
OM
M
JIHLAVA

ČESKÉ
BUDĚJOVICE
CE
CE

REGENSBURG
140 km
MÜNCHEN
180 km

OSTRAVA

km
17
0

PLZEŇ
Ň
85 k

Informační
turistické centrum
města Železná Ruda
1. máje 12
340 04 Železná Ruda,
Czech Republic
Tel./fax:
+420 376 397 033

PASSAU
100 km

www.zeleznaruda.cz

ZLÍN
BRNO
O

www.zeleznaruda.cz

Královský hvozd, Čertovo a Černé jezero

Černé jezero
Z parkoviště P4 na Špičáckém sedle po žlutém psaníčku 3,6 km – po asfaltové cestě
po rovině (stoupání posledních 150 m). Na Špičáckém sedle si lze v letní sezóně půjčit
terénní koloběžky nebo se svést k jezeru koňským spřežením, nově od roku 2018 i silničním turistickým vláčkem (ze Železné Rudy přes Belvedér, Hofmanky a Špičácké sedlo).
Vodopád Bílá strž
Z parkoviště P4 na Špičáckém sedle po žlutém psaníčku k Černému jezeru, dále po
červené značce po asfaltové cestě – celkem 7 km.
Čertovo jezero
Z parkoviště na Špičáckém sedle po žlutém psaníčku – 2 km. Na kole – od parkoviště
P2 (zdarma) na Špičáku – po asfaltové cestě po žluté značce 3,3 km nebo z Alžbětína
po Jezerní cestě (před jezerem prudké klesání k jezeru– vést kolo) – červená 5 km.
Okruh přes Černé a Čertovo jezero
Z parkoviště P4 na Špičáckém sedle po žlutém psaníčku na Černé jezero, poté odbočit
vlevo prudce do kopce po červené se žlutým psaníčkem na Rozvodí, z Rozvodí klesání
k Čertovu jezeru, z Čertova jezera po žlutém psaníčku zpět na parkoviště na Špičáckém
sedle – celkem 8,5 km (nelze na kole). Okruh lze prodloužit výletem na vodopád Bílou
strž (+ 7 km) nebo odbočením na vrchol Špičáku s rozhlednou (+ 1,5 km).
Špičák s rozhlednou
Dostupný sedačkovou lanovkou (čtyřsedačka, vozí kola i kočárky) nebo ze sportovního areálu
lze jít pěšky i po modré značce strmě do kopce na vrchol – 1,6 km nebo ze Špičáckého sedla
po modré přes Rozvodí, dále asi 200 m po červené směrem na Čertovo jezero a doleva na
vrchol Špičáku – celkem 4 km (cesta z Rozvodí na Špičák je otevřena od 15. 6. do 15. 9.).
Pancíř s rozhlednou
Na Pancíř lze vyjet sedačkovou lanovkou (jednosedačka, vozí kola i skládací kočárky)
– parkování zdarma na parkovišti Kaskády (P2), případně za poplatek přímo u lanovky.
Další možnosti jsou ze Špičáckého sedla (P4) po červené – 2,5 km nebo ze Železné
Rudy po modré přes Belveder a Hofmanky – 6 km (pěšky i na kole).
Hřebenová trasa Pancíř – Můstek – Prenet
Z Pancíře po červené přes Můstek na Prenet, z Prenetu dolů po zelené značce do Zelené Lhoty na nádraží, zpět vlakem – celkem 12 km – trasa vhodná pro zkušené cyklisty
– zpět přes Hojsovu Stráž na Špičácké sedlo (+ 17 km).
Jezero Laka
Ze Železné Rudy po zelené na Debrník, dále po červené do kopce přes sedlo Nad Polomem až k jezeru Laka – 10 km (cyklisté + 2 km – před jezerem Laka je nutné jet přes
Hůrku) nebo autem či autobusem dojet na Novou Hůrku (P) – 9 km, poté po modré přes
Hůrku k jezeru Laka – 4,2 km – lehké stoupání, lze i na kole či s kočárkem.

Malý a Velký Roklan

Velký Ostrý
Ze Špičáckého sedla po žlutém psaníčku k Černému jezeru, pak po červené kolem
vodopádu Bílá strž na Stateček a dále po modré nahoru na Ostrý – celkem 12 km. Další
varianta je z nádraží Hojsova Stráž po žluté a modré přes Stateček na Ostrý – 8 km nebo
autem přes Německo, v Bayerisch Eisenstein doprava na sedlo Brennes, odtud přes Lohberg
do Lamu. V Lamu nahoře na náměstí odbočit vpravo na Lambach, asi po 3 km odbočit na
Osserparkplatz – cesta není asfaltová, stoupá další 3 km k parkovišti. Dále po červené na
vrchol Ostrého 2,3 km pěšky – lze absolvovat i okruh přes Malý Ostrý, místy kamenitá cesta).
Velký Falkenstein (Grosser Falkenstein)
Ze Železné Rudy po zelené přes Debrník na hraniční přechod Ferdinandovo údolí (jen
pro pěší a cyklisty) – dále do Zwieslerwaldhausu, odtud vlevo po stezce značené tisovou větvičkou kolem vodopádu Steinbachfälle, přes Malý Falkenstein na vrchol Velkého
Falkensteinu – celkem 9,2 km. Zpáteční cesta je vhodná přes Ruckowitzschachten,
odkud je krásný výhled na Železnorudsko.
VÝLETY S POUŽITÍM AUTA NEBO VEŘEJNÉ DOPRAVY
Prášilské jezero, Poledník – rozhledna
Autem dojet na parkoviště Slunečná za Prášily – 20 km, dále po žluté na Slunečnou samotu
a po zelené na Liščí díry, odtud po červené buď k Prášilskému jezeru – celkem 3,6 km
a zpět do Prášil (úsek červené Prášilské jezero Prášily je jen pro pěší) nebo před odbočkou na jezero po červené na Poledník (lze i pro kola – ostré stoupání) – celkem 7 km.
Velký Javor (Grosser Arber)
Autem do Bayerisch Eisenstein (3 km) doprava směr Lam, po 7 km na sedle Brennes
odbočit vlevo, za 1,5 km parkoviště pod lanovkou. Na vrcholu možnost zajímavé procházky kolem čtyř vrcholů Javoru (1 hod.), někdy obtížné cesty na skalnaté vrcholy (vrcholy
jdou obejít). Pěšky je nejkratší trasa ze sedla Brennes – 3,7 km, zajímavý okruh vede přes
Malé javorské jezero, Malý Javor, Velký Javor a zpět na sedlo Brennes – celkem 12 km.
Vodopády (Wasserfälle) Rissloch
Autem přes Bayerisch Eisenstein, po 6 km vpravo na Regenhütte, pod Grosser Arbersee
vlevo na Bodenmais – tam sjet prvním sjezdem a držet se vpravo na Rissloch – celkem
25 km. Parkoviště je zdarma na okraji lesa, odtud pěší okruh kolem vodopádů – 5 km
Velký Roklan (Grosser Rachel)
Autem přes Bayerisch Eisenstein, Zwiesel a Frauenau do Spiegelau – 40 km, autobusem na parkoviště Gfäll, odtud 3,5 km na vrchol Roklanu.
Luzný (Lusen)
Autem přes Bayerisch Eisenstein, Zwiesel, Frauenau, Spiegelau do obce Waldhäuser –
48 km, odtud autobusem na parkoviště, dále pěšky asi 2,5 km k vrcholu Luzného, zpět
přes chatu pod Luzným celkem 5 km.

Vrchol Ostrého s chatou

Velký Javor

