
5.FALKENSTEIN - PŘEHRADA FRAENAU - SCHWELLHAUSL

6.VELKÝ JAVOR - JAVORSKÁ JEZERA

Popis trasy:    náročnost 5/5,  délka  60km, čas: 5h 30min, převýšení: 1500m 

Trasa vede přes Železnou Rudu, bývalou pohraniční rotu k hraničnímu přechodu ve Ferdinandově údolí. Zde je 

možné před dlouhým stoupáním udělat krátkou oddychovou odbočku k malému jezírku. Následuje výšlap 700 

výškových metrů na vrchol Falkensteinu, kde si výletník na terase chaty zaslouží jedno „od cesty“. Vrchol je 

skalnatý s krásnými výhledy do Německa. Následuje delší etapa lesem na hráz přehrady Fraenau. Celou vodní 

plochu přehrady je možné objet. Dále lesem a pláněmi k Zwieslu, k říčce Řezné. Odtud mírným stoupáním 

podél Řezné k centru národního parku Falkenstein. Zde je možné zdarma navštívit moderní vzdělávací centrum 

s expozicí a výběhy rysů, vlku a praturu. Následuje cesta podél potůčku k vyhlášenému hostinci s pivní terasou 

na břehu rybníčka Schwellhusl. Poslední etapa po takřka povinném občerstvení vede přes les do sedla a dolu do 

Bavorské Rudy. 

Popis trasy:    náročnost 5/5,  délka  51km, čas: 4h 40min, převýšení: 1280m 

Trasa vede přes Železnou Rudu a Bavorkou Rudu po cyklostezce nejdříve podél Řezné, následně stoupáním 

lesem k Velkému Javorskému jezeru. U jezera je velká restaurace, možnost půjčení lodičky nebo pěšího výletu 

kolem jezera. Následuje stoupání, nejdříve po silnici následně po cestě lesem do sedla mezi Velkým a Malým 

Javorem. Odtud je možné udělat ještě odbočku k horské chatě pod Malým Javorem a pěší výšlap na Malý Javor. 

Ze sedla vede cesta na vrchol Velkého Javoru. Je zde možnost vystoupat pěšky i na vedlejší skalnaté vrcholy 

hory. Z vrcholu krátkým klesáním do restaurace na sjezdovce s velkou terasou s výhledy. Následuje prudký sjezd 

k malému Javorskému jezeru, kde je taktéž chata s restaurací. Odtud malé stoupání do sedla Brennes a dolů do 

Železné Rudy. Pro ty, kteří ještě nemají dost se nabízí varianta návratu z Alžbětína po červené přes Čertovo 

jezero a zasloužené pivo na hotelu.  

Malé javorské jezero

Sjezdovka na Javoru

Malé javorské jezero

Vrchol Falkensteinu

Hostinec Schwellhausl

Chata na Falkensteinu


