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  Vyšlápněte si s námi za zdravím a poznáním! 

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

 

 
 

 

O předposledním srpnovém víkendu zavítáme na další z nejkrásnějších vrchů bavorské části Šumavy, 

který leží přímo na státní hranici. 

Prsa Matky Boží 

Ostrý - Osser 1293 m n.m. 
Šumavská Čertovo a Černé jezero 

21. – 22. srpna 2021 
 

Odjezd busu: Ostrov nad Ohří, Mírové náměstí  6:00; Karlovy Vary, Tržnice 6:25.  

     Návrat v neděli 22. srpna 2021 pozdě večer. 

Ubytování: Chata Slavoj / Železná Ruda – Špičák. Pokoje od 2 do 6 lůžek.  

V přízemí chalupy je sociální zařízení (WC a sprchy), společenská 

místnost s barem, sloužící zároveň jako jídelna. 

Stravování:  Polopenze. 

Cena:   1.150 Kč, nečlenové TJ Slovan Karlovy Vary 1.250 Kč. 

Platba na č. účtu: 16738341/0100, v. s. 4210821, do 10. 8. 2021.    

   V příkazu ve zprávě pro příjemce uveďte prosím své příjmení.  

Vede:   František Wohlmuth – fjw@volny.cz – 603 209 270  

 
 

Sobota 21. srpna 2021: Výstup na Velký Ostrý 1 293 m 
Výrazný dvojvrcholový masiv je tvořen 

Velkým Ostrým (1293 m) a Malým Ostrým 

(1266 m). Vrchol Velkého Ostrého, kde se 

nachází turistická chata Osserschutzhütte, leží  

přímo na česko-německé, nebo přesněji česko-

bavorské hranici. Chata nabízí možnost 

osvěžení s posezením na terase a výhledem na 

masiv Prenetu a Pancíře. Z vyhlídky na 

vrcholu Ostrého se nám otevře výhled na 

masiv nejvyššího vrcholu Bavorského lesa, 

Velkého Javoru.  

K působivé hoře Ostrý se váže několik 

pověstí, z nichž nejznámější vypráví o 

skrýších "zázračného" myslivce, jehož neobyčejné střelecké schopnosti prý pramenily ze spojenectví s 

ďáblem… Pověst je to prastará, ale světově proslulou z ní učinila až slavná opera Čarostřelec, kterou 

zkomponoval německý hudební skladatel Carl Maria von Weber. ... Cesta na vrchol z české strany 

prochází lesní strání Královského hvozdu s krátkou odbočkou k vyhlídce na působivý vodopád Bílá 

strž. Ve skalní rokli spadá voda z výšky asi 13 m a je považován za nejvyšší vodopád na české straně 

Šumavy. Právě v tomto temném úžlabí prý čarostřelec vzýval ďábla o pomoc. Na vrcholku Velkého 

Ostrého hned pochopíme, co bylo inspirací k pojmenování této šumavské hory. V délce více než sto 
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metrů vrcholovou partii totiž tvoří doslova ostrý skalnatý hřeben ze strmě skloněných svorových břitů, 

protkaných velice pevnými křemennými žílami.  

 

Na výstup se vydáme z bavorské strany. Turistická síť značek je tady velmi hustá, stačí si jen vybrat. 

Vždy se jedná o červenou značku. Vymyslet se tady dají zajímavé okruhy, takže není třeba se vracet 

stejnou cestou. Předpoklad je, že busem zajedeme až do osady Lambach, pak by výstupová trasa byla 

dlouhá 4,3 km s převýšením 589 m a trvala by asi dvě hodiny. Cesta z Lambachu v sobě obnáší také 

cestu kolem hradu Geister & Gespensterschloss, který rozhodně stojí za prohlídku a je pěkným 

zpestřením výletu. Výstupy jsou si zde podobné jako vejce vejci, a to jak do charakteru stoupání a krajiny 

lesního porostu, tak do převýšení a délky výstupu. 

 
Budeme procházet přes Osserwanderparkplatz – Sattel, kde je přístřešek, nástěnná turistická mapa 

oblasti Lamer Winkel a tabule se směrovkami, podle nichž si lze vybrat různé turistické cíle v okolí. 

Pro výstup na Velký Ostrý zvolíme červenobílou značku L1/3, po níž se dostanete po 2,3 km na 

vrchol. Po téže značce je možno s odbočením na Malý Ostrý pohodlně zvládnout nejen oba vrcholy, 

ale také si vychutnat zážitek z impozantní Osserwiese. Trasa se tím prodlouží o pouhých 600 m, takže 

zdatnějším doporučuji, určitě za to stojí. Pod vrcholem na bavorské straně je chata horské služby s 

heliportem. Bavorská horská služba (Bergwacht Bayern ZSA) prošla více jak stoletou historií, na 

vrcholu Malého Ostrého je pod vrcholovým křížem umístěna pamětní deska jejím padlým a zemřelým 

členům. 

 

Künische Kapelle (Královácká kaple) byla postavena v sedle mezi Velkým a Malým Ostrým 

Bavorským lesnickým spolkem z 

Lamu v roce 1986 na památku 

zesnulým členům tohoto spolku. 

Uvnitř svatyně je socha „Česká 

Madona“, kterou vyřezal řezbář Otto 

Kollross ze smrkového kmene z lesů 

pod Ostrým. Každoročně se zde první 

neděli v srpnu koná pouť, při níž se 

před kaplí slouží mše. Jako stavební 

materiál bylo použito dřevo a kámen z 

okolí, čímž kaple také symbolizuje 

Künisches Gebirge (Královský 

hvozd). Tak se nazývaly zdejší severní 

svahy Šumavy. Název sahá až k 

tehdejším obyvatelům – královským 

svobodným sedlákům. Tito bavorští osadníci byli ve 12 st. povoláni českým knížetem Vratislavem na 

mýcení lesů. Za to jim byla udělena přímo králem rozsáhlá privilegia, která byla osvobozena od všech 

knížecích lén. Museli ale za to zajišťovat a bránit hranice. Historický tereziánský hraniční kámen s 

erbem bavorské šachovnice na jedné straně a českého lva na druhé, který je umístěn před kaplí, 

pochází z roku 1772 a byl sem přemístěn z blízké česko-bavorské hranice. 

Osserwiese je horská louka na svahu Malého Ostrého, 

dříve byla využívána jako pastviny mladého dobytka v 

letním období. Protože docházelo k jejímu postupnému 

zarůstání, byly rámci projektu Ekoregion Lam – Lohberg 

dřeviny vykáceny, a tak zůstala Osserwiese zachována. 

Otevírá se odsud nádherný pohled do údolí Weießer 

Regen. Strmý svah využívají pro lety na závěsném 

padáku paraglidisté. Pokud budeme mít štěstí sledovat 

jejich start (pro lety platí určitá pravidla a omezení) 

odneseme si odsud ještě silnější zážitky. 
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Neděle 22. srpna 2021: Čertovo a Černé jezero 
 

Busem dojedeme na Špicácké sedlo (974 m). Odtud budeme pokračovat celou cestu po žlutě značené 

Jezerní cestě. Postupně projdeme kolem pamětní desky prof. Komárka, Vyhlídkového místa, 

pramene Svobody, Boží skalky, až po necelých 4 km dorazíme k břehu Černého jezera. Celá trasa je 

poměrně rovinatá, převýšení činí jen 60 m.  Po krátké procházce po břehu jezera nás ceká 1,2 km 

strmý výstup s převýšením 150 m k evropskému Rozvodí (mezi Černým a Severním mořem). Po jeho 

zdolání budeme zase naopak 1,2 km sestupovat k Čertovu jezeru. Od něj pořád po žluté a potom po 

modré se dostaneme ke spodní stanici lanovky na Špičák. Následně kolem železniční stanice Špičák 

dojdeme na parkoviště k autobusu. Trasa je dlouhá cca 10 km s ꜛ190 m a ꜜ340 m. Po krátkém pobytu 

v Železné Rudě bude následovat návrat domů.  

 

 

Černé jezero na Šumavě – největší přírodní jezero České republiky 

Černé jezero je největší karové ledovcové jezero na Šumavě a zároveň i největší jezero v České 

republice, pokud nepočítáme vodní plochy vzniklé s přispěním člověka. Své jméno dostalo podle své 

zdánlivě černé hladiny. Zbarvení způsobuje 9 metrů vysoká vrstva kalu, tvořený pylem z okolních 

jehličnanů, který se na dně jezera ukládá po statisíce let. Lesní porost propouštějící na jezerní hladinu 

jenom minimum slunečního světla pak přirozeně napomáhá dojmu, že jezero je opravdu černočerné 

jako tma. Svým ledovcovým původem patří Černé jezero spolu s ostatními šumavskými jezery mezi 

jediné vodní plochy tohoto typu u nás. Černé jezero nedisponuje žádným viditelným přítokem, 

je napájeno z podzemních pramenů, které vyvěrají na úpatí nedaleké Jezerní hory. Voda z jezera pak 

samostatně odtéká Černým potokem do řeky Úhlavy. Maximální hloubka, zdánlivě bezedného jezera, 

dosahuje úctyhodných 39,8 metrů. Současně je jezero i nejníže položeným ze všech šumavských 

jezer, nachází se v nadmořské výšce 1008 metrů. Mnoho autorů literárních i hudebních děl se nechalo 

inspirovat tajemností zdejší krajiny. Patří mezi ně například Jan Neruda se svou Romancí o Černém 

jezeře, Eliška Krásnohorská nebo Jaroslav Vrchlický. K černému jezeru se váže několik pověstí. 

Traduje se také, že na dně jezera jsou ukryta těla mnohých utopenců. Ta zůstala zachovaná díky 

https://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Narodni-park-Sumava-%E2%80%93-nejvetsi-narodni-park-Ceske-.aspx
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ledové jezerní vodě. Další historka je z roku 1965, kdy Státní bezpečnost nechala vhodit do jezera 

bedny, ve kterých se měl ukrývat "nacistický archiv". Za přítomnosti kamer potom probíhal „výlov“. 

Bohužel ale zásilka, která měla přijít ze Sovětského svazu z archivů KGB, se opozdila. Ze 

zinscenovaného divadla tedy nakonec nebylo nic, protože místo usvědčujících dokumentů vylovili jen 

bezcenný nepotištěný papír. 

 

 

 

                              Čertovo jezero – jediné šumavské jezero náležící k povodí Dunaje 

Pověstmi opředené Čertovo jezero ledovcového původu leží na jihovýchodním svahu Jezerní hory, 

poblíž Železné Rudy. Jako jediné ze šumavských jezer náleží k povodí Dunaje. Jezero je 

součástí Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero. Dolinu, v níž se Čertovo jezero 

nachází, vyryl podle pověsti ďábel, neboť mu dívka, kterou chtěl odnést do pekla, přivázala na ocas 

velký kámen. Dodnes se prý z jezera vynořují skřeti a podivné postavy. Vodní plocha se nachází v 

nadmořské výšce 1030 m, její rozloha je 9,7 ha a hloubka jezera dosahuje místy 36 m. Jezero má dva 

menší přítoky a je odvodňováno Jezerním potokem do Železného potoka, který je přítokem Řezné 

(Regen) a posléze Dunaje. Mezi Čertovým a Černým jezerem probíhá po hřebeni mezi Jezerní horou 

a Špičákem hlavní evropské rozvodí. Voda z Čertova jezera proto odtéká do Černého moře, zatímco 

blízké Černé jezero je odvodňováno do moře Severního. Zajímavostí také je, že jezerní stěny Čertova 

i Černého jezera jsou jedinými místy na Šumavě, kde vznikají laviny. Průměrná hloubka Čertova 

jezera dosahuje 18 metrů, největší naměřená hloubka činila 36 metrů. Většina jezer se v minulosti 

bránila změření své hloubky temnou hrozbou, že měřícího pohltí. Podle legendy mají být 

všechna šumavská jezera propojena velkým podzemním jezerem.  

 

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/cerne-jezero
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/sportovni-areal-spicak

