MUZEA

NÁVŠTĚVNICKÉ
CENTRUM ŠUMAVY,
ENVIRONMENTÁLNÍ
CENTRUM ŽELEZNÁ RUDA
Centrum vzniklo v nově opravené budově
bývalé základní školy v roce 2016. Jeho
expozice je věnována fauně a flóře Šumavy,
lyžování a významnému českému zoologovi
a spisovateli profesoru Juliovi Komárkovi,
který se v Železné Rudě narodil. Výstava se
detailněji věnuje historii lyžování, bobrovi
a jelenovi evropskému, čápovi černému,
bylinám a houbám, šumavským lesům
a v neposlední řadě geologii a geomorfologii.
Součástí budovy je také turistické informační
centrum, které kromě propagačních materiálů,
nabízí prodej různých map, pohlednic,

MUZEUM ŠUMAVY
ŽELEZNÁ RUDA

Muzeum se nachází v původním domě
sklářského rodu Abele z roku 1877. Základ
expozice pochází z rodinného majetku
a sbírek. Expozice se zaměřuje rovněž
na sklářství a hamernictví. Vystavené
sklo
bylo
vyprodukováno
převážně

MUZEUM HISTORICKÝCH
MOTOCYKLŮ V ZÁMEČKU
ŽELEZNÁ RUDA
Aktuální otevírací dobu prosím sledujte na www jednotlivých provozovatelů.
Texty: Roman Giňa, Zdeňka Řezníčková, Lidmila Kovácsová, Viktor König,
archiv Informačního centra Železná Ruda
Foto: Mirka Frenzlová, Tereza Vybíralová, Jan Šmatera, Filip Brož, Václav Chabr,
Viktor König, Anna Vítová, archiv Informačního centra Železná Ruda
Vzdálenost v km je udávaná z centra města Železná Ruda.
Informační turistické centrum
města Železná Ruda
1. máje 12,
340 04, Železná Ruda
Czech republic
Tel.: +420 376 397 033
www.zeleznaruda.cz/itcruda

V expozici se nachází kolekce historických
motocyklů, jízdních kol a několik historických
automobilů. Některé unikáty se dochovaly
pouze v jediném exempláři na světě. Expozice se
každý rok doplňuje a rozšiřuje. Zároveň objekt
zámečku patří mezi nejstarší dochované stavby
v centrální části Šumavy. Pochází z roku 1690
a byl postaven Jindřichem z Nothaftu.
Od roku 2006 je před zámečkem pomník na

NATIONALPARKZENTRUM/
CENTRUM NÁRODNÍHO
PARKU FALKENSTEIN
LUDWIGSTHAL
Hlavním bodem centra je Haus zur Wildnis,
jehož expozice i architektonika budovy zaujme
na první pohled. Součástí jsou zvířecí výběhy

publikací a suvenýrů. Nechybí ani místnost
s veřejným internetem, knihovna s čítárnou,
přednáškový sál nebo 3D kino. Rodiče určitě
uvítají i malý dětský koutek.
www.sumavskecentrum.cz,
+420 376 397 033

NATURPARK WELTEN –
SVĚT PŘÍRODNÍHO PARKU
ALŽBĚTÍN-BAYERISCH
EISENSTEIN
Nádražní budova z roku 1877 je přesně
ve svém středu rozdělena státní hranicí
a v současné době slouží jako informační centrum
Přírodního parku Bavorský les a Národního parku
Šumava a Bavorský les. Součástí je také muzeum
s interaktivními prvky Přírodního parku
Bavorský les zaměřené na témata život
netopýrů, Velký Javor, historie lyžování
(s lyžařským simulátorem), stavba železnice
a v nejvyšším patře je dokončován model
železnice o ploše 260 m². Součástí je také

Foto: Environmentální centrum

v abelovských hutích. Je zde možné vidět
i umrlčí prkna, na kterých uchovávali
obyvatelé Šumavy nebožtíky při krutých
zimách, než je na jaře mohli pohřbít
do země. Tento zvyk byl charakteristický
zvláště pro západní část Šumavy.
www.muzeum.sumava.net,
+420 376 397 319
památku osvobození americkou armádou.
www.historicke-moto.cz,
+420 606 737 041

přednášková místnost, kinosál a historická
restaurace.
www.naturparkwelten.de,
www.npsumava.cz, +420 376 387 060,
+49(0)9925 902430
3 km

Muzeum místní železnice v bývalé výtopně
u nádraží v Bayerisch Eisensteinu s 20
historickými železničními vozidly a expozicí
s dějinami bavorských lokálních drah od roku
1876 až do současnosti.
www.localbahnverein.de, +49 9925 1376

Galerie výtvarného uměni se nachází v budově
bývalé pošty v Bavorské Železné Rudě a na ploše vic než 600 m² představuje umělce z celého
regionu mezi Dunajem a Vltavou. Součástí
budovy je i galerijní obchod se sortimentem
regionalnich produktů.
www.kunstraeume-grenzenlos.de,
+49 9925/18297-52
3 km

rysa, vlka, koně převalského a praturu.
Za zmínku jistě stojí uměle vytvořená jeskyně
z doby kamenné.
www.nationalpark-bayerischer-wald.de,
+49 9922 5002-113

10 km

Muzeum nabízí expozici o jeho minulosti,
o historii města Zwieselu a výrobě skla. Dále
pak výstavu plastikových modelů znázorňujících
prales, expozici přibližující lesní společenstva,
i jejich odlišnosti v rámci jednotlivých
ekosystémů-les, louka, křoviny, výstavu týkající
se vlivu člověka na vývoj lesa a další zajímavosti.
www.waldmuseum.zwiesel.de,
+49 9922 50706
15 km

Gotický hrad založený na přelomu 13. a 14.
století jako rodové sídlo pánů z Velhartic.
V období renesance přistavěn pozdně renezanční palác s arkádami. Za vlády Jiřího
z Poděbrad zde byly dočasně uloženy korunovační
klenoty. Most spojující věž donjon s Rajským
domem patří mezi unikátní středověké obranné
prvky nemající v Evropě obdoby.
www.hrad-velhartice.cz,
+420 376 583 315

Nejrozlehlejší hradní zřícenina v Čechách,
původně
románský
hrad
pocházející
z poloviny 13. století. Unikátní památka gotického

41 km

Foto: Hrad Rabí

HRAD A ZÁMEK KLENOVÁ

Zřícenina gotického hradu z druhé poloviny
13. století. V 19. století byl v duchu romantismu
v části jižního opevnění přistavěn zámek,
vyzdobený v novogotickém slohu. Od roku 1963

Foto: Hrad Velhartice

Z věží se návštěvníkům otevírá výhled
do dalekého okolí.
www.kasperk.cz,
+420 376 582 324
25 km

+1 km

Foto: Kunstraume Bayerisch Eisenstein

Foto: Waldmuseum

stavitelství nad řekou Otavou.
www.hrad-rabi.eu,
+420 376 596 171

29 km

25 km

Nejvýše položený královský hrad v Čechách,
založený roku 1356 Karlem IV. V roce 1616
již opuštěný a zchátralý prodán Kašperským
Horám, v jejichž majetku je dodnes. Jedná se
o hrad s palácem sevřeným dvěma věžemi.

9 km

Foto: Exponát - Moto Muzeum

HRAD A ZÁMEK VELHARTICE

RABÍ

HRAD KAŠPERK

Největší muzeum preparovaných zvířat
v Evropě s 5000 exponáty z celého světa
na 1500 m². www.tiermuseum.net,
+49 9925 1273

WALDMUSEUM ZWIESEL

ZŘÍCENINA PAJREK

Foto: Nádraží Alžbětín-Bayerisch Eisenstein

KUNS(T)RÄUME GRENZENLOS
BAYERISCH EISENSTEIN

TIERMUSEUM
REGENHÜTTE

Na Šumavě se dochovalo několik ochranných
středověkých hradů, hrádků a zámků. Nejblíže
Železné Rudě je malá zřícenina hradu Pajrek
u Nýrska.

Nedaleko Nýrska nacházející se zřícenina hradu
byla založena roku 1356 pány z Janovic. Jeho
pozice byla důležitá v době válek s Bavorskem,
ale roku 1472 byl dobyt a vypálen a od roku 1512
jej již zpustlý zakoupil Jindřich Kostomlatský
z Vřesovic. V té době již začal zanikat.

LOCALBAHNMUSEUM
BAYERISCH EISENSTEIN

3 km

ŠUMAVSKÉ
HRADY

Foto: Hrad Kašperk

Foto: Hrad a zámek Klenová

je zde zřízena galerie výtvarného umění Galerie
Klatovy/Klenová.
www.gkk.cz,
+420 376 392 208
37 km

HISTORIE ŽELEZNORUDSKA
Původní osada vznikla v první polovině 16.
století při říčce Řezné na důležité obchodní
stezce mezi biskupstvím v Regensburgu
a Prahou pro dovoz soli, později vývozu olova
a stříbra. Důvodem byla naleziště železné
rudy (hnědele), která zde našli prospektoři
místo hledaného zlata. Odtud pochází i název
města a několik dalších místních názvů
(Hamry, Hojsova Stráž, aj.). Zpracování
železa na sebe navazovalo další řemesla
(dřevorubce, uhlíři, hutníci, aj.). V důsledku
se celého procesu účastnilo minimálně 500
lidí. Naleziště byla vyčerpána během 150 let
a jako pozůstatek v Železné Rudě zůstal jen
hamr jako kovárna. Namísto dolování rudy
se proto začalo rozvíjet sklářství, které zde
mělo výborné podmínky, dalo vzniknout
11 hutím (např. Debrník, Fardinandovo údolí,
na Hofmankách, aj.). Sklárna v Alžbětíně
byla jednou z největších skláren na Šumavě
a její unikátní zrcadla se vyvážela do celého
světa. Ale díky rostoucí ceně dřeva se
v polovině 19. století zvýšily náklady
na výrobu skla, což způsobilo postupný zánik
všech místních skláren. Na památku těchto
časů vede Železnorudskem 36 km dlouhá
Sklářská naučná stezka.
Hranice mezi Českým a Bavorským
královstvím nebyla dlouhou dobu stanovena,
a tak se už od poloviny 13. století až do roku
1756 vedly spory o toto území. Marie Terezie
vyznačila linií přesnou hranici, která se ctí až
do dnes a spory byly tímto krokem ukončeny.
V Alžbětíně tak vznikla unikátní nádražní
budova, jejíž polovinou prochází státní hranice
mezi Českou republikou a Německem.
Roku 1849 obdržela osada statut městyse.
Koncem 19. století nabylo město na významu

Hafenbrädl. Hlavní dominantou kostela je
mariánský oltářní obraz – jedna ze dvou kopií
obrazu Madony s dítětem od Lucase Cranacha.
V kostele se dále nachází pět postranních
oltářů, křtitelnice ze šumavské žuly, lustr
z jabloneckých skláren a náhrobní desky
s erby členů rodu Hafenbrädlů. V letech 1995
- 1998 byla provedena nákladná rekonstrukce
a město zakoupilo též nový hodinový stroj
včetně bicího mechanismu a nového zvonu.
V kostele probíhají komentované prohlídky
pro individuální návštěvníky i skupiny –

Kostel byl vybudován v barokním stylu
v letech 1729–1732 (v místě bývalé kaple
z roku 1694) na přání a náklady hraběte
Johanna Heinricha Notthaffa z Wernbergu,
vnuka zakladatele osady. Mezi jeho

Foto: Kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy

KOSTEL NEPOSKVRNĚNÉHO
POČETÍ PANNY MARIE
V HOJSOVĚ STRÁŽI
Foto: Hraniční kámen

vybudováním železniční tratě z Plzně do
Bavorska s nejdelším tunelem v tehdejším
Rakousko-Uhersku. A vybudováním železnice
mohli lidé pohodlně a na tehdejší dobu rychle
cestovat mezi Prahou a Mnichovem. Díky
snazšímu cestování a zvýšení přístupnosti
Železnorudska začali tuto oblast vyhledávat
návštěvníci, které lákal nezaměnitelný ráz
krajiny. Od konce 19. století zde dochází
k neustálému rozvoji cestovního ruchu
a Železnorudsko se stává významným
střediskem letního i zimního turistického
ruchu, a to i přes náročné období vysidlování
během druhé světové války a rozšiřování
hraničního pásma za doby komunismu, které
významně ovlivnilo počet obyvatel v oblasti.

SAKRÁLNÍ PAMÁTKY
KOSTEL PANNY MARIE
POMOCNÉ Z HVĚZDY
V ŽELEZNÉ RUDĚ

informace získají návštěvníci v Informačním
a environmentálním centru v Železné Rudě.

zvláštnosti patří půdorys šesticípé hvězdy
a dvě kopule zakončené šesticípou hvězdou,
která je symbolem Panny Marie (výška
kostela 26 m, průměr větší kopule 14,50
m). Kostel je zasvěcen Panně Marii Pomocné
z Hvězdy. Celá střecha je krytá šindelem
a obtížný krov zhotovil tesař Matyáš
Lehner, který žil od roku 1703 v Železné
Rudě. Vnitřní vybavení pořídil Johan Georg

Kostel vznikl přestavbou kaple Panny
Marie Růžencové v letech 1824–1826. Je
to jednoduchá, bezslohová stavba s věží
v průčelí. Loď kostela je 19 metrů dlouhá, 12
metrů široká a je plackovitě sklenuta. Kněžiště
je dlouhé 7,5 metru a 10 metrů široké. Hlavní
oltář je z původní kaple a byl vytvořen roku
1762 dešenickým mistrem Jakubem Brandtem.
Světlo do kostela proniká velkými půlkruhovými
okny. Kostel má střechu i část venkovní stěny
pokrytou šindeli.
Varhany byly pořízeny v dubnu 1834 a jsou
z dílny známého pražského stavitele varhan
a dvorního varhaníka Josefa Gartnera. V plné
kráse a funkčnosti se opět rozezněly v roce
2012, zejména zásluhou Občanského sdružení
Společnost Hojsova Stráž. Sdružení pořádá
v kostele velké množství kulturních akcí, např.
pravidelné letní koncerty a štědrovečerní
zpívání koled.

Foto: Kostel neposkvrněného početí Panny Marie
v Hojsově Stráži

V kostele probíhají komentované prohlídky
pro individuální návštěvníky i skupiny –
informace získají návštěvníci v Informačním
a environmentálním centru v Železné Rudě.
12 km

HORSKÁ SYNAGOGA
HARTMANICE
Nejvýše položená synagoga v České republice
z roku 1883. Součástí expozice jsou
audiovizuální prvky propojené tématy spolužití
Čechů, Němců a Židů na Šumavě, šumavské
vesnice zlikvidované po roce 1948 a připravuje
se expozice Železné opony.
www.hartmanice.cz,
+420 376 383 107

20 km

Foto: Horská synagoga v Hartmanicích

KAPLE SV. ANTONÍNA
A SV. BARBORY
A HŘBITOV BARABŮ

Kapli zvanou „barabů“ z let 1836–1839, která
byla součástí Kopperlova statku, najdete pod
železniční stanicí Železná Ruda-město. Sloužila
mimo jiné k pohřebním obřadům zemřelým
a obětem neštěstí při stavbě špičáckého tunelu.
Na železnorudském hřbitově mohli být pohřbeni
pouze katolíci, a tak se magistrát obával
nepokojů a také epidemií. Proto nedovolil
provádět pohřební obřady v hlavním kostele.
Po rekonstrukci kaple 6. 6. 1999 proběhlo
její vysvěcení ke svatému Antonínu a svaté
Barboře, patronce horníků.
Nedaleko, směrem na Špičák, se nachází velký
dřevěný kříž na bývalém pohřebišti barabů
s asi 20 hroby, který sloužil zahraničním
dělníkům pracujícím na stavbě železnice.
Pocházeli z Dalmácie, Chorvatska, Srbska,
Korutan Štýrska, ale nejvíce z Itálie. Jména
zemřelých nejsou známa. Z místní iniciativy
bylo pietní místo hřbitova v roce 2002
obnoveno a byl zde postaven dřevěný kříž
s kamennou mohylou.
Kaple
1 km
Hřbitov

2 km

KŘÍŽOVÁ CESTA A KAPLE
SV. ANNY POD BELVEDEREM
První zmínky o této sakrální památce a jejím
vysvěcení pocházejí z roku 1815. Cesta byla
vyhotovena díky iniciativě železnorudského
faráře J. W. Kobecka. V roce 1992 byla celá
křížová cesta zchátralá, zbyly z ní jen žulové
sloupky bez kaple. Díky iniciativě paní Mileny
Vobrové ze Železné Rudy a Helgy HuttnerHasenkopf z bavorského Zwieselu proběhla
rekonstrukce, financovaná z prostředků
shromážděných sbírkou hlavně v Bavorsku.
Při odkrytí původních základů byla nalezena
nepoškozená dlažba původní kaple, která
byla při výstavbě nové kaple použita. Obrazy
jsou kopiemi originálů malovaných Johanem
Georgem Wittmannem, namalovala je rodačka
ze Železné Rudy paní Helga Huttner-Hasenkopf
olejovými barvami na hliníkový plech. Zhotovila
i okna z barevných segmentů spojených olovem
a vytvořila tak krásné vitráže. Rekonstruovaná

KAPLE SV. KUNHUTY
NA PRENETU
Kaple byla postavena v roce 1408 pod vrcholem
Malého Prenetu. V letech 1684–1687 byla
opravena a byl v ní zhotoven nový oltář. Po
druhé světové válce, kdy byla oblast vylidněna,
začala kaple i ostatní budovy chátrat. Nakonec se
zachoval pouze oltář a oltářní obraz sv. Kunhuty,
které byly nedávno zrekonstruovány. Ruina
se po dlouhé rekonstrukci začíná objevovat
návštěvníkům v plné kráse. Na obnově Kaple
se velkou měrou podílí Občanské sdružení
Společnost Hojsova Stráž a dobrovolníci svými
finančními příspěvky.

SKLÁRNA ANNÍN

MUZEUM DR. ŠIMONA
ADLERA, KOSTEL SV. VINTÍŘE
DOBRÁ VODA

Šimona Adlera.
www.vintir-dum.eu,
+420 777 784 347

ZHŮŘÍ

HŮRKA – KAPLE SV. KŘÍŽE

Foto: Muzeum Dr. Šimona Adlera

Foto: Kaple sv. Kunhuty

22 km

10 km

kaple sv. Anny i s křížovou cestou byla na
Hladovém vrchu slavnostně vysvěcena
30. 9. 1995.
1 km

+ 2,5 km

KAPLIČKA
NA SUCHÝCH STUDÁNKÁCH

Foto: Kříž smíření Zhůří

+ 3 km

15 km

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ KAPLE
A MÍSTA, KTERÁ ZVOU
K NÁVŠTĚVĚ:

Hojsova Stráž – nová kaple
Kaple Panny Marie u bývalého pivovaru
na Hojsově Stráži

SKLÁRNA ANNÍN S.R.O.

Originální
pokračování
sklárny
Annín
v nových prostorách. Součástí komplexu je
brusírna křišťálového skla a prodejní galerie
uměleckých řemesel. V současné době se
brusírna zabývá zušlechťováním 24% olovnatého
křišťálu.
www.sklarnaannin.shop1.cz,
+420 773 457 758
26 km
+420 721 194 365

OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI

ŠUMAVSKÝ ORLOJ

První šumavský orloj se nachází v centru
Hojsovy Stráže od roku 2017. Jeho součástí
je čtyřiadvacetihodinový ciferník s otočnými
kruhy a rafijemi ukazujícími pohyb slunce
i měsíce, čas a datum, hrací stroj a stroj
pohánějící otočnou mapu hvězdné oblohy. Bicí
stroj hraje každé poledne prvních osm tónů naší
hymny a po jejich doznění smrťáček 12x zazvoní
na zvon.
www.orloj-sumava-hojsovastraz.cz

17 km

Kapli nechal postavit roku 1820 Jiří Kryštof
Abele jako rodinnou hrobku. Dřevěné rakve
měly horní část prosklenou. Obec byla po
roce 1948 zničena, kaple chátrala, rakve
i mumie těl byly vojáky zneuctěny. Zcela
zdevastovaná kaple byla znovu obnovena.
Vedle kaple byly v roce 2008 zrekonstruovány
i základy kostela. V současnosti se jedná
o jedno z dalších pietních míst s připomínkou
krutého působení komunistického režimu
na Šumavě.
11 km
9 km

Foto: Kaple sv. Anny u křížové cesty

Jedna z nejstarších dosud fungujících skláren
v České republice založená v roce 1796.
V současné době je zde provozovna hutní výroby
skla, brusírna olovnatého křišťálu, vzorkovna,
prodejna, možnost prohlídek a majitel sklárny
buduje muzeum produkce sklárny. Možnost
vyzkoušení si foukání skla.
www.annin-glass.cz,
26 km
+420 731 362 233

Staré poutní místo se studánkou s léčivou vodou
a několika domy, které nebyly zničeny během
vojenských výcviků za doby komunismu. Součástí
je také barokní kostel sv. Vintíře, v minulosti
zdevastován a později rovněž zrekonstruován.
Kostel má skleněný oltář od výtvarnice Vladimíry
Tesařové, křížovou cestu a sochu sv. Vintíře.
Vedle kostela se nachází muzeum představující
život Židů v regionu v rodném domě rabína

Kaplička Nejsvětější Trojce s Křížem smíření
v místě zničeného kostela bývalé obce
Zhůří, zaniklé roku 1952. Jsou zde umístěna
také dvě umrlčí prkna s německými nápisy
a žulový památník deseti americkým vojákům,
padlým zde 5. 5. 1945. Překrásné údolí
s meandry řeky Křemelné a horskými vrcholy
v pozadí nabízejí impozantní výhled do kraje.

16 km

SKLÁRNY

Jedná se o nejvýše položenou kapli na české
straně Šumavy (1050 m n. m.), která je
zmenšeninou již zbořené Hauswaldské kaple
u Srní. Kaplička je zasvěcena Panně Marii,
jejíž obraz s malým Ježíškem zdobí interiér nad
oltářem. Protože bylo celé místo v 50. letech
20. století zdevastováno, byla kaple v roce
1989 opravena a při tom odstraněna zvonička
a zachována Boží muka.
11 km

PIVOVAR BELVEDER
Od roku 2007 byl slavnostně otevřen pivovar
v Železné Rudě. Pivo je vařeno podle starých
receptur a je nepasterizované a nefiltrované.
Lze ochutnat až 5 druhů piv. Železnorudské
pivo získalo již několik prestižních ocenění
mezi malými pivovary.
www.hotelbelveder.cz, +420 376 397 016
2 km

12 km

Foto: Pivovar Belveder

GEOLOGICKÝ PARK

Foto: Sklárna Annín

Foto: Sklárna Annín

SKLÁŘSKÁ MANUFAKTURA
FREIHERR VON POSCHINGER
FRAUENAU

PASK – PAVILON SKLA
KLATOVY

Jedna z nejstarších sklářských hutí v Bavorském
lese. Od roku 1568 se zde ručně vyrábí křišťálové
sklo, které je zdobeno rytinami, výbrusy
i malbou. Uplatňují se zde historické
i moderní techniky výroby. Možnost vyzkoušení
si foukání skla.
www.poschinger.de,
24 km
+49 9926 94010

Moderní atraktivní galerie s obsáhlou
sbírkou výrobků sklárny
Lötz Klášterský
Mlýn, která patřila na přelomu 19. a 20.
století k naprosté světové špičce. Sklo Lötz
se stalo pojmem a zůstalo jím do dnes.
www.pask-klatovy.cz, +420 376 333 042

0,5 km

SKLÁŘSKÁ A ŽELEZNÁ PEC
Foto: Šumavský orloj

KNEIPPOVY LÁZNĚ

Na Grádelském potoce pod hotelem Grádl
vytvořily Lesy České republiky Kneippův
chodník pro koupel nohou s akupresurou.
Chodník se skládá ze tří kaskádovitých
bazénků. Létě má voda teplotu 7-8 °C
a v zimě pouhé 4 °C.
1 km

JOSKA KRISTALL BODENMAIS
Největší výrobce skleněných trofejí. Prohlídka
sklárny, brusírny i dalších oddělení. Možnost
vyzkoušení si foukání skla. Součástí je velký
areál zahrady s dětským koutem a restaurací.
www.joska.com, +49 9924 7790.
25 km

Tabule Historie a geologie v okolí Železné Rudy
a vzorky kamenů jsou rozmístěné na travnatém
prostoru před budovou ZŠ v Železné Rudě.

Foto: Pask - Pavilon skla Klatovy

38 km

Kaple Valcha na Jižní stráni
Kaple Brčálník
Kaplička na skalce u Černého jezera
Socha sv. Jana Nepomuckého v Železné Rudě
Foto: Joska Kristall Bodenmais

Foto: Kneippovy lázně

Na základě projektu Putování bez hranic
srdcem Evropy byly na Železnorudsku
zhotoveny imitace dvou pecí. V Alžbětíně na
Sklářské naučné stezce vedle bývalé celnice
se nachází první, sklářská pec. Druhá, železná
pec, se nalézá na zelené turistické značce
hned za Železnou Rudou směrem na Špičák.
Sklářská pec:

3 km

Železná pec:

1 km

