CZ

naučné stezky
a vycházkové okruhy
v okolí Kašperských Hor
1. Kolem pranýře za výhledy
Červené značení, délka 5,5 km (2 h), převýšení 130 m, povrch: asfalt, lesní cesty a pastviny
Vycházkový okruh přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti střední Šumavy a Pošumaví směřuje k lesní
kapli Panny Marie Pomocné a odtud zpět kolem kostela sv. Mikuláše do Kašperských Hor.
Zajímavosti: kamenný pranýř z roku 1630, stopy povrchového dolování, lesní kaple Panny Marie Pomocné a možnost prohlídky kostela
sv. Mikuláše s průvodcem – gotická trojlodní bazilika z období před
rokem 1330.
Upozornění: U lesní kaple se stezka otáčí a vrací cca 300 m po
stejné cestě ven z lesa (viz mapa).

2. Šumavskými vesnicemi
Zelené značení, délka 9,5 km (cca 3,5 h), převýšení 260 m,
povrch: asfalt, lesní cesty a pastviny
Vycházkový okruh kaštanovou alejí do Tuškova, přes Opolenec do sedla
pod hradem Kašperkem a zpět do Kašperských Hor. Cestou krásné
výhledy na údolí Otavy, Mouřenec, Hartmanicko a hrad Kašperk.
Zajímavosti: pozůstatky linie opevnění československé armády
z druhé poloviny 30. let 20. století (tzv. řopíky), v osadě Opolenec
čp. 4 rodný dům spisovatelky a badatelky Marie Frankové a návesní
kaple sv. Michaela.
Pro
doporučujeme cestu do Tuškova jít po silničce bez
zkrácení zatáčky přes pastviny a na zpáteční cestě za mostem přes
Opolenecký potok v údolí pod hradem Kašperkem odbočit vpravo za
hájenkou po cestě k asfaltce spojující Kašperské Hory – Tuškov.

3. Vlastivědný okruh
Žluté značení, délka 8 km (3 h), převýšení 230 m, povrch:
asfalt, lesní cesty
Vycházkový okruh kolem kostela sv. Mikuláše, lesní kaple Panny
Marie Pomocné do Rejštejna a odtud zpět do Kašperských Hor.
Zajímavosti: kostel sv. Mikuláše – gotická trojlodní bazilika z období před rokem 1330; lesní kaple Panny Marie Pomocné; Klášterský
Mlýn – bývalá světoznámá sklárna; sklářská secesní vila (L. Bauer
1903); kostel sv. Bartoloměje v Rejštejně se hřbitovem, kde je pohřbena matka spisovatele Karla Klostermanna; poutní kostel Panny
Marie Sněžné v Kašperských Horách.
Upozornění: Příkré klesání do údolí řeky Otavy nad Rejštejnem.

pokračováním po hlavní cestě vedoucí od mostu po pravém břehu
Zlatého potoka až k Mlýnu na rybníce (viz. mapa).
Pro
doporučujeme vyhnout se úseku ke štolám západně
od „Mlýna na rybníce“ (viz. „Upozornění“) a dále na křižovatce
„Mlýn na rybníce“ opustit naučnou stezku a do Kašperských Hor se
vrátit po modré turistické značce.

7. Stezkou strážců hranice

Modré značení, délka 8 km (cca 3 h), převýšení 260 m,
povrch: asfalt, lesní cesty a pastviny
Vycházkový okruh přes Žlíbek a Pustý hrádek na Kašperk a zpět
přes Kavrlík do Kašperských Hor nabízí alternativu pro výlet na
hrad Kašperk.
Zajímavosti: Pustý hrádek – pozůstatek bašty, předsunutého opevnění hradu Kašperku; hrad Kašperk – nejvýše položený královský
hrad v Čechách, pozůstatky linie opevnění československé armády
z druhé poloviny 30. let 20. století (tzv. řopíky).

Zelené značení, délka 19,5 km (cca 6,5 h), převýšení
600 m, povrch: asfalt, lesní cesty a pěšiny
Naučná stezka po linii lehkých vojenských opevnění, tzv. řopíků, vás
zavede údolím Zlatého potoka do Řetenic, kde stoupá po úbočí hory
Ždánov až na louku zmizelé osady stejného jména a odtud dále přes
Pustý hrádek na hrad Kašperk. Závěrečná část okruhu vás zavede k řopíkům nad osadou Tuškov, kde se otáčí zpět do Kašperských Hor.
Zajímavosti: pozůstatky linie opevnění československé armády
z druhé poloviny 30. let 20. století (tzv. řopíky); stopy hlubinného i povrchového dolování zlata; Pustý hrádek – pozůstatek bašty,
předsunutého opevnění hradu Kašperku; hrad Kašperk – nejvýše
položený královský hrad v Čechách.
Upozornění: V případě přílišné náročnosti okruhu lze stezku zkrátit
před osadou Žlíbek návratem po okruhu “Přes Nebe Peklo na Ždánov” nebo od hradu Kašperku okruhem “Na Kašperk jinak”.

5. Přes Nebe a Peklo na Ždánov

8. Kašperskohorská větev Zlaté stezky

Červené značení, délka 8,5 km (cca 3 h), převýšení 210 m,
povrch: asfalt, lesní cesty, horské louky
Vycházkový okruh přes hájenku Nebe, kolem vrchu Chlum do bývalé
osady Ždánov, přes Kavrlík zpět do Kašperských Hor. Cestou výhledy na město a šumavské vrcholy.
Zajímavosti: na louce zmizelé osady Ždánov stával pod zalesněnou
mezí až do roku 1947 statek Peklo (Höllhof); pozůstatky linie opevnění československé armády z druhé poloviny 30. let 20. století (tzv.
řopíky), zbytky zlatodolů na jižním svahu hory Ždánov.

Specifické značení, délka 24 km (cca 8 - 9 h), převýšení
650 m, povrch: asfalt, lesní cesty a pěšiny
Trasa vede z Kašperských Hor do Amálina údolí, dále přes Malý
Kozí Hřbet, Zhůří, Huťskou horu, Horskou Kvildu, Kvildu na hraniční
přechod Bučina. Nejde o okruh.
Zajímavosti: vybrané úseky kašperskohorské větve ZS v podobě
úvozových cest jsou dodnes zřetelně zachované a téměř v původním vzhledu. Krásné výhledy do okolí z vrchů Kozího Hřbetu, Zhůří,
Huťské hory. Stezka doplněna informačními tabulemi.
Upozornění: stezku je možné projít pěšky, případně na kole (s náročnějšími úseky, kdy je třeba kolo vést), cesta není přizpůsobená
kočárkům, proto ji nedoporučujeme z důvodů náročného terénu.

4. Na Kašperk jinak

6. Cestou zlatokopů
Zelené značení, délka 7,5 km (cca 2,5 h), převýšení 200 m,
povrch: asfalt, lesní cesty a pěšiny
Naučná stezka do Amálina údolí vás provede jádrem nejvýznamnějšího zlatonosného revíru předhusitských Čech s četnými památkami dolování od 14. do 20. století. Stezka je doplněna informačními panely.
Zajímavosti: stopy hlubinného i povrchového dolování – šachty,
štoly a pinky; zbytky středověké úpravny zlaté rudy na jihovýchodním okraji Kašperských Hor.
Upozornění: Úsek stezky od mostu ke štolám západně od Mlýna na
rybníce vede po úzké pěšině strmou strání. Úseku se lze vyhnout
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