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 (451 let)

Počet obyvatel: 1 511

PSČ: 340 04

Adresa URL: www.zelezna-ruda.cz

Památky a zajímavosti Železná Ruda
K památkám v Železné Rudě patří kostel Panny Marie Pomocné z hvězdy, kaple svatého Antonína a
svaté Barbory, křížová cesta s kaplí Svaté Anny, Muzeum Šumavy Železná Ruda - výstava skla,
hamernictví, měšťanský interiér, historie rodu Abele.
Zámeček v Železné RuděZámek se nachází v severozápadní části centra Železné Rudy, na dohled
od kostela Panny Marie Pomocné z hvězdy. Zámeček z konce 17. stol. po roce 1945 postupně chátral a v
roce 1989 byl dokonce určen k demolici. Jeho zachráncem se stal pan Zdeněk Bálek, který jej v roce 2004
koupil, opravil a provozuje zde Moto muzeum a expozici loutek.
Špičácký železniční tunel - mezi zastávkou Brčálník a stanicí Špičák prochází železniční trať
pod Špičáckým sedlem tunelem dlouhým 1747 metrů.
Rozhledna PancířJednu z našich nejvýše položených rozhleden můžeme již od 20. let minulého století
nalézt na 1214 metrů vysokém Pancíři, šumavské zalesněné hoře nedaleko městečka Železná
Ruda.
Horská chata s dřevěnou vyhlídkovou nástavbou byla na Pancíři zbudována Klubem českých turistů v
roce 1923 a to na místě, kde od roku 1880 stála jednoduchá dřevěná věž zbudovaná Rakouským
turistickým klubem (Der Österreichische Touristenklub). V provozu vydržela zhruba do konce 19. století.
Samotná stavba objektu proběhla poměrně rychle. Jestliže bylo o jejím zbudování rozhodnuto v květnu 1923,
její slavnostní otevření proběhlo již 28. září téhož roku. Chata, kterou navrhl architekt Janovský z
Klatov, byla železnorudským stavitelem Kuchlerem vystavěna za částku mírně přesahující 200 tisíc
korun. Byla pojmenována po propagátorovi turistiky na Šumavě, Jaroslavu Mattušovi. Díky rekonstrukcím
uskutečněným v roce 1964 a v 90. letech 20. stol. se chata těší dobrému stavu.
Kromě chaty je na Pancíři i horní stanice sedačkové lanovky, která sem vede ze Špičáku s mezistanicí
na Hofmankách (v provozu od roku 1970). Nedaleko se nachází novodobý vysílač mobilního operátora a
geodetický bod (za oplocením vysílače).
Za výstup na věž budete odměněni překrásným výhledem na okolní panorama Šumavy - kopce Javorná,
Boubín, Svatobor, Javorník, Poledník, v Německu Falkenstein i nejvyšší hora Šumavy - Javor. Výhled
směrem na sever a západ je částečně kryt okolními vyššími stromy.
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