
KNIHOVNY

CUKRÁRNY A DĚTSKÉ KOUTKY

DALŠÍ NABÍDKY MÍSTNÍCH 
PROVOZOVATELŮ

SAUNY

BAZÉNY

CAFÉ CHARLOTTE
Tato cukrárna již za svou dobu působení  
v Železné Rudě od roku 1997 získala několik 
prestižních ocenění a certifikaci „Originální 
produkt Šumavy“. Součástí cukrárny je 
vláček, který jezdí každých 10 minut nebo 
na požádání. Absenci dětského koutku 
nahradí speciální interaktivní omalovánky, 
u kterých se nebudou nudit děti ani rodiče.
www.cafe-charlotte.cz, +420 725 835 555 

CAFÉ PIZZA SNĚHURKA
Kavárna Sněhurka je zároveň pizzerií, 
odkud vám dovezou jídlo až domů. Součástí 
restaurace je také velká terasa s výhledem 
na říčku Řeznou. Restaurace nabízí různé 
cukrárenské výrobky od dortů až po zmrzlinu. 
Součástí je také dětský koutek.
www.cafe-pizza-snehurka.eatbu.com, 
+420 777 897 149   

KNIHOVNA ŽELEZNÁ RUDA
Zahradní 403, Železná Ruda, 
www.knihovnaruda.cz, +420 376 387 023, 
e-mail: knihovnaruda@tiscali.cz

KNIHOVNA HOJSOVA STRÁŽ
Hojsova Stráž 2, region@knih-kt.cz,
tel. +420 607 748 457

KOMÁRKOVA KNIHOVNA, 
ENVIRONMENTÁLNÍ CENTRUM
1. máje 12, Železná Ruda, 
www.sumavskecentrum.cz, 
envicentrum@zeleznaruda.cz, 
+420 376 397 033

CAFÉ ROZHLAS
Příjemná kavárna obklopená přírodou mezi 
Železnou Rudou a Špičákem nabízí útulné 
posezení uvnitř i venku na terase s kávou  
a zákusky i něčím malým k zakousnutí. 
Dětský koutek není k dispozici. 
www.chatarozhlas.cz, +420 602 756 773

CROSSCAFE
Kavárna se nachází v centru Železné Rudy 
v nově postavené Rezidenci Klostermann. 
Od ranních hodin jsou v nabídce snídaně  
a během dne je možné si vybrat obědové 
menu, dezert i lehkou večeři.  Součástí 
kavárny je dětský koutek. 
www.crosscafe.cz/kavarny/crosscafe-
klostermann, 
+420 775 028 952

HOPSÁRNA BUBLINA
Cukrárna a kavárna, která je dětským 
zábavním centrem a hernou s občerstvením 
v bezprostřední blízkosti kostela v Železné 
Rudě. V létě je k dispozici i terasa. 
www.hopsarna.cz, +420 773 650 058

POHÁDKOVÁ CUKRÁRNA
Cukrárna s motivy pohádkových bytostí, jejíž 
součástí je prostorná herna pro děti. Láká na 
sladké a slané občerstvení i širokou nabídku 
vín. V létě je otevřena terasa.
+420 776 660 777

PIVOVAR BELVEDER
Místní pivo je vařeno podle starých receptur, 
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 

BOWLING
TURNER
K dispozici dvě bowling-
ové dráhy k pronájmu. 
Součástí je bar, kde se 
lze při hře občerstvit.  

CHATA OŘOVSKÝ

BAZÉN ZWIESEL
Badstraße 4, Zwiesel, +49 9922 50104-0
www.erholungsbad.zwiesel.de

BAZÉN A SAUNA LAM
Osserbad Lam, Ginglmühhlerweg 25, 
www.osserbad.de,
+499943 2882

BAZÉN A SAUNA SUŠICE
Na Hrázi 270, Sušice,
www.sportoviste-susice.cz, 
+420 376 555 240

BAZÉN KLATOVY
Dr. Sedláka 829, Klatovy,
www.klatovynet.cz, 
+420 376 313 200

Klatovská 53, Železná Ruda, 
www.bobesovabouda.cz, +420 775 323 294

OREA RESORT HORIZONT
Špičák 126, www.orea.cz/horizont, 
+420 376 365 198, +420 724 800 278 

PENZION BÖHMERWALD
U Řezné 378, Železná Ruda, 
www.penzionboehmerwald.cz, 
+420 603 218 860, +420 376 397 529

BOBEŠOVA BOUDA

Hotel nabízí tradiční páteční varhanní 
koncerty Jiřího Rösslera (Ořovského), který 
skládá vlastní hudbu inspirovanou barokními 
mistry. Koncert se koná každý pátek od 
20 hodin ve vinárně v suterénu hotelu.   
Změna termínu vyhrazena. www.orovsky.cz,
+420 724 377 978

ENVIRONMENTÁLNÍ  
A INFORMAČNÍ CENTRUM 
ŽELEZNÁ RUDA
V prostorech centra probíhají pravidelná 
cvičení s overbally, powerjóga a zumba.  
K dispozici je přednáškový sál s audio a video 
technikou. www.sumavskecentrum.cz, 
+420 376 397 033

U RÖSELŮ
Hojsova Stráž 63, www.uroselu.cz,
+420 376 390 208, +420 602 687 081

BUDOVA STARÉ POŠTY 
HOJSOVA STRÁŽ
V prostorech nad místním obchodem  
v Hojsově Stráži probíhá každou lichou 
neděli v 17 hodin hodina jógy s Klárou 
Klečkovou, +420 604 171 039.

SAUNA ZWIESEL
Badstraße 4-6, Zwiesel, 
www.bayerwaldsauna.zwiesel.de, 
+49 9922 501040
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HOTEL STELLA 
Špičák 91, www.stellahotel.cz, 
+420 601 591 591
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PAMFERKA
Pamferova Huť 63, Železná Ruda, 
www.pensionpamferka.cz, 
+420 602 171 423, +420 602 611 332
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OREA RESORT HORIZONT
Bazén s protiproudem, Špičák 126,
Železná Ruda, +420 376 365 198, 
+420 724 800 278, www.orea.cz/horizont
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www.bowling-turner.cz, 
+420 603 551 155

Foto: Café pizza Sněhurka

Foto: Café Charlotte

Foto: Cukrárna Hopsárna Bublina

Foto: Pohádková cukrárna Foto: Café Rozhlas

FITCENTRA
BOBEŠOVA BOUDA
Klatovská 53, Železná Ruda, 
www.bobesovabouda.cz, 
+420 775 323 294

Špičák 126, www.orea.cz/horizont, 
+420 376 365 198, +420 724 800 278

PENZION BÖHMERWALD
U Řezné 378, Železná Ruda, 
www.pension-bohmerwald.cz, 
 +420 376 397 529, +420 603 218 860

Foto:  Penzion Böhmerwald
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MASÁŽE
PENSION BÖHMERWALD
U Řezné 378, Železná Ruda, 
www.penzionboehmerwald.cz, 
+420 603 218 860, +420 376 397 529

OREA RESORT HORIZONT
Špičák 126, www.orea.cz/horizont, 
+420 376 365 198, +420 724 800 278

THAJSKÉ MASÁŽE
Špičák 94, +420 774 563 264 
www.thajskemasazesumava.cz

ASIA RELAX S.R.O.
1.máje 142, Železná Ruda, 
www.asia-relax.cz, +420 377 534 102
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Foto: Thajské masáže

Foto: Penzion Böhmerwald

Foto:  Hotel Horizont

OREA RESORT HORIZONT
Foto:  Bobešova bouda

PENZION  
U JEZERNÍHO POTOKA
Na Svahu 157, Železná Ruda,
www.penzionujezernihopotoka.cz, 
+420 604 447 473, +420 603 260 569

Aktuální otevírací dobu prosím sledujte na www jednotlivých provozovatelů.

Text: Environmentální a informační centrum 

Foto:  Archiv Informačního centra, Mirka Frenzlová, Pivovar Belveder, Bobešova Bouda, 
Hopsárium Bublina, Sklárna Annín, Pohádková cukrárna, Cukrárna Café Charlotte, 
Jan Šmatera, Café Pizza Sněhurka, Chata Café Rozhlas, Štěpán Rosenkranz, Hrad a 
Zámek Velhartice – Václav Šváb, Hrad Kašperk, Zámek Klenová, Hrad Rabí, Penzion 
Böhmerwald, Orea Resort Horizont Šumava, Bowling Turner, Naturpark Bayerischer 
Wald, Viktor König, Barbora Kučeravá, Thajské masáže Špičák, Crosscafe

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



MUZEA A EXPOZICE
NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM 
ŠUMAVY, ENVIRONMENTÁLNÍ 
CENTRUM ŽELEZNÁ RUDA
V centru vzniklo osm stálých expozic a tři 
reprezentativní prostory určené pro dočasné 
výstavy. Expozice jsou věnovány 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, 
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

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 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 

MUZEUM HISTORICKÝCH 
MOTOCYKLŮ V ZÁMEČKU
ŽELEZNÁ RUDA
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 památku osvobození americkou armádou.
www.historicke-moto.cz, +420 606 737 041

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 inter-
aktivními prvky Přírodního parku Bavor-
ský les zaměřenými 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 
přednášková místnost, kinosál a historická 
restaurace.

www.naturparkwelten.de, 
www.npsumava.cz, +420 376 387 060, 
+49(0)9925 902430

KUNS(T)RÄUME GRENZENLOS 
BAYERISCH EISENSTEIN
Galerie výtvarného umění se nachází  
v budově bývalé pošty v Bavorské Železné Rudě  
a na ploše víc než 600 m² představuje umělce 
z celého regionu mezi Dunajem a Vltavou. 
Součástí budovy je i galerijní obchod se 
sortimentem regionálních produktů.
www.kunstraeume-grenzenlos.de, 
+(49)9925/18297-52

LOCALBAHNMUSEUM
BAYERISCH EISENSTEIN

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

NATIONALPARK ZENTRUM/
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 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 

WALDMUSEUM ZWIESEL
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 

SAKRÁLNÍ PAMÁTKY
KOSTEL PANNY MARIE 
POMOCNÉ Z HVĚZDY  
V ŽELEZNÉ RUDĚ

KOSTEL NEPOSKVRNĚNÉHO 
POČETÍ PANNY MARIE  
V HOJSOVĚ STRÁŽI 

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

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

MUZEUM DR. ŠIMONA  
ADLERA, KOSTEL SV. VINTÍŘE 
DOBRÁ VODA
Staré poutní místo se studánkou s léčivou 
vodou a několika domy, které nebyly zni-
čeny během vojenských výcviků za doby 
komunismu. Součástí je také barokní kostel 
sv. Vintíře, v minulosti devastován a později 
rovněž zrekonstruován. Kostel má skleněný 
oltář výtvarnice Vladimíry Tesařové, křížo-
vou cestu a sochu sv. Vintíře. Vedle kostela 
se nachází muzeum představující život Židů 

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

SKLÁRNY
SKLÁRNA ANNÍN
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,
+420 731 362 233 

PASK – PAVILON SKLA
KLATOVY
Moderní atraktivní galerie s obsáhlou sbírkou 
výrobků sklárny Lötz Klášterský Mlýn, která 

SKLÁŘSKÁ MANUFAKTURA 
FREIHERR VON POSCHINGER
FRAUENAU
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, +49 9926 94010

JOSKA KRISTALL BODENMAIS
Největší výrobce skleněných trofejí. Prohlídka 
sklárny, brusírny i dalších oddělení. Možnost 
vyzkoušení si foukání skla. Součástí je velký 

Šumavy. 
www.muzeum.sumava.net, 
+420 376 397 319

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,
+420 721 194 365

Foto: Kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy

v regionu v rodném domě rabína Šimona 
Adlera.  www.vintir-dům.eu,
+420 777 784 347

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, +49 992 51376

Foto: Sklárna Annín

Foto: Sklářská manufaktura Freiherr von Poschinger 

Foto: Oltář kostela Dobrá Voda

Foto: Localbahnmuseum Bayerisch Eisenstein

Foto:  Kuns(t)räume Grenzenlos Bayerisch Eisenstein

Foto: Synagoga v Hartmanicích

Foto: Expozice Environmentálního centra

Foto: Muzeum Šumavy Železná Ruda

Foto: Budova muzea Naturpark Welten
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jednotlivých ekosystémů-les, louka, křoviny, 
výstavu týkající se vlivu člověka na vývoj lesa  
a další zajímavosti.
www.waldmuseum.zwiesel.de,
+49 9922 50706
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Foto: Pask - Pavilon skla Klatovy

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

areál zahrady s dětským koutem a restaurací.
www.joska.com, +49 9924 7790. 

Foto: Joska Kristall Bodenmais

Foto: Kostel Hojsova Stráž
Foto: Sklárna Annín
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ŠUMAVSKÉ HRADY
HRAD A ZÁMEK VELHARTICE
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

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

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

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

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

Foto: Hrad a zámek Klenová

Foto: Hrad Velhartice

Foto: Hrad Kašperk

Foto: Hrad Rabí
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