Železná Ruda
Kraj: Plzeňský

Okres: Klatovy

Správní obvod: Klatovy

GPS souřadnice: 49.137434N, 13.235200E

Nadmořská výška: 754 m n. m.

První pís. zmínka: 1569 (453 let)

Počet obyvatel: 1 504

PSČ: 340 04

Adresa URL: www.zelezna-ruda.cz

Okolí a příroda Železná Ruda
V okolí se nachází například nejvyšší šumavský vodopád Bílá strž, Černé a Čertovo jezero a
hora Špičák (1202 m).
Černé jezero
Černé jezero je rozlohou největší na Šumavě. Plocha hladiny je 18,93 ha, hloubka 40,6 m (největší hloubka
jezera na naší straně Šumavy) a leží ve výšce 1008 m n. m. Vzdálenost od hráze k Jezerní stěně je 800
m.
Své jméno dostalo od zdánlivě černé barvy vody jezera, vznikající odrazem okolních hustých lesů. Nad
jezerem se zvedá 330 m vysoká skalní stěna Jezerní hory (1343 m).
Kamenité dno jezera je pokryto několik metrů hlubokou vrstvou pylu okolních jehličnanů, ukládaného zde po
statisíce let.
Hráz je zpevněná a hluboko pod hrází, v údolí Úhlavy, byla postavena v letech 1929-30 přečerpávací
elektrárna, dnes technická památka (první přečerpávací elektrárna v ČSR, vybudovaná Škodovými
závody Plzeň pro ZČE).
Černé jezero inspirovalo řadu významných umělců a spisovatelů - Antonína Dvořáka, Jana Nerudu, A.
V. Šmilovského, J. Vrchlického, A. Heyduka, ...
V roce 1965 byly v jezeře objeveny údajné písemnosti říšského bezpečnostního úřadu v
Berlíně, které zde údajně zanechala ustupující německá armáda. Akce však byla fingována a jednalo se
o provokaci a nepovedenou frašku inscenovanou STB. Vyloveny byly předem potopené bedny prázdného
papíru a archiválie ze zdrojů KGB se na cestě z Moskvy opozdily ... :-)
Pro biology : v jezeře porosty šídlatky jezerní a zevaru splývavého. Na stěně exponované k severu
arktoalpinské rostliny. Žijí zde vzácné druhy bezobratlých.
Jezero leží uvnitř přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero (175 ha), vyhlášené již roku 1911
tehdejším majitelem tohoto panství knížetem Hohenzollernem.
Mezi jezery probíhá hlavní evropské rozvodí, zatímco vody z Černého jezera odtékají do Vltavy a Labe
a pak do Severního moře, vody z Čertova jezera míří do Dunaje a do Černého moře.
Čertovo jezero
Jezero leží na jižním svahu Jezerní hory ve výšce 1030 m n. m., jeho plocha činí 10,3 ha a největší
hloubka je 36,7 m.
Je napájeno dvěma malými potoky a vytéká z něj Jezerní potok, který patří do povodí řeky Řezné
v Bavorsku a tím patří k černomořskému úmoří. O odtoku z jezera se povídá, že "pulsuje", jedná
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se o jev, jež je způsobený větry.
Podle lidových báchorek je zde utopen ďábel s kamenem na ocese uvázaným od dívky, kterou chtěl stáhnout
do pekla. Při tom vyryl dolinu ve kterém je jezero. Dodnes se prý z jezera vynořují podivné postavy a
skřeti.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/3872/zelezna-ruda/okoli-priroda/

Strana 2/2 , Vytisknuto: 28.9.2022 06:18:22

