
Kašperské Hory
a hrad Kašperk

Užijte si Kašperské Hory

Naučné stezky a vycházkové okruhy

Okolí Kašperských Hor nabízí hned několik zajímavých 
naučných stezek a turistických tras. Mapku těchto tras spolu 
s krátkým popiskem získáte na infocentru nebo je přístupná na  
www.kasphory.cz. 

Komentované prohlídky města Od června do září se konají 
pravidelné prohlídky města s průvodcem. Vstupenky k zakoupení 
v infocentru na radnici.  

Geocaching Pro nadšené hledače skrytých „pokladů“, tajemných 
pověstí a divoké šumavské přírody je v okolí Kašperských Hor 
umístěno 10 dobře ukrytých krabiček. Mapa s indiciemi je 
k dostání na infocentru nebo na www.kasphory.cz.

Galerie na radnici V přízemí radnice je celoročně přístupný jeden 
z největších skříňových betlémů na našem území. Součástí 
galerie jsou také výstavy, jejichž tematika se v průběhu roku 
pravidelně obměňuje.

Muzeum Šumavy Naleznete zde stálé expozice sklářství, těžby 
zlata, o staré Šumavě, vlastivědné a přírodovědné sbírky. 

Expozice české hračky Tato sbírka obsahuje kolem tisíce 
exponátů, které vám připomenou dobu mládí a dětských her.

Muzeum historických motocyklů Navštivte největší soukromou 
sbírku historických motocyklů a jízdních kol v ČR. 

Muzeum seismometrie Muzeum je umístěno v původní budově 
seismické observatoře. Součástí prohlídky je i procházka štolou 
Kristýna v délce asi 200 m.

Multifunkční sportovní hala Nová sportovní hala nabízí možnost 
krátkodobého pronájmu jednotlivých sportovišť. Můžete 
vyzkoušet sporty jako: badminton, tenis, nohejbal, florbal, 
fitness aktivity a mnoho dalších.

Informační centrum Národního parku Šumava Areál nabízí 
interaktivní expozici s informacemi o jedinečnosti šumavské 
přírody, promítací sál,  naučnou stezku a řadu programů pro 
veřejnost.

Tradiční akce ve městě a na hradě

V Kašperských Horách probíhají po celý rok četné kulturní události. 
Mezi pravidelné akce patří Velikonoce, srpnová Kašperskohorská 
pouť Panny Marie Sněžné, zářijové Oslavy města a filmový 
festival v době podzimních prázdnin. 
Během roku jsou realizovány i další aktivity 
v podobě promítání filmů v kině, besedy, 
divadelní představení, hudební vystoupení, 
akce pro děti apod. Vše máte možnost se 
dozvědět v kalendáři akcí na webové stránce 
www. kasphory.cz a na sociálních sítích.

Na Kašperku se pravidelně konají různé kulturní akce, nejvíce 
divadelní představení, koncerty, šermířská vystoupení nebo 
oživená nádvoří. Mezi tradiční akce patří například každoroční 
srpnová divadelní představení Spolku Kašpar z Divadla v Celetné, 
letní noční prohlídky nebo tematické Dny šumavského Trojhradí 
(vzájemná spolupráce hradů Kašperk, Rabí a Velhartice), jež se 
konají v červnu i v září (více na www.trojhradi.cz).

Aktuální program je k dispozici vždy na:

Ubytování, vyžití v zimě

Ubytování v Hostelu Kašperské Hory Sportovní a turistický 
hostel Kašperské Hory je dostupným a kvalitním ubytováním, 
vhodným pro ubytování skupin i jednotlivců.

Horský klub Prostory vhodné pro pořádání rodinných akcí, 
besed, workshopů a přednášek. Pronajmout si zde můžete sál 
s kapacitou 120 osob, kuchyňku nebo klubovny.

Bílá stopa v okolí Kašperských Hor Pro milovníky běžek je za 
příznivých sněhových podmínek upraveno na 20 km běžeckých 
tras kolem města.

Skiareál na Lišáku Skiareál Kašperky nabízí 4 denně upravované 
a kompletně zasněžované sjezdovky.

Zajímavosti z blízkého okolí

Královský kámen a Kohoutí kříž u Nicova (8 km) skalní útvar 
s vyhlídkou nedaleko Nicova

Obří Hrad (8 km) keltské hradiště

Mouřenec (8 km) románsko-gotický kostel sv. Mořice s hřbitovem 
a kostnicí z 18. stol.

Rozhledny – Sedlo 902 m n. m. (7 km), Javorník 1065 m n. m. 
(14 km), Svatobor 871 m n. m. (20 km), Poledník 1315 m n. m.  
(30 km)

Čeňkova pila (16 km) soutok Vydry a Křemelné, vodní elektrárna 
s možností prohlídky

Hrady Rabí (26 km) a Velhartice (26 km) jsou součástí 
Šumavského Trojhradí

 Osada Opolenec



Město Kašperské Hory
Kašperské Hory jsou přirozeným 
centrem střední Šumavy 
a nejvýše položeným gotickým 
městem v Čechách (758 m 
n. m.). Během 14. století zde 
došlo k významnému rozvoji 
hlubinné těžby zlata. Význam 
lokality ocenil sám císař Karel 
IV., mimo jiné vytyčením 
přeshraniční obchodní Zlaté 
stezky a založením královského 
hradu Kašperk.

Historické památky

Arciděkanský kostel sv. Markéty 
Gotická trojlodní bazilika 
z poloviny 14. století. V roce 1883 
byla po rozsáhlém požáru města přestavěna do novogotického 
slohu a přistavěna byla nová věž v západním průčelí.

Hřbitovní kostel sv. Mikuláše Nejstarší dochovaná stavba v místě 
původní a zaniklé středověké obce. Gotická trojlodní bazilika 
zdejších horníků pochází z období před rokem 1330, v kostele se 
mimo jiné dochovaly nástěnné malby ze 14. století. S kostelem 
sousedí hřbitovní kaple sv. Anny, podle tradice staré poutní místo. 

Radnice Budova 
renesančního původu 
se třemi zdobenými 
barokními štíty ze 
17. století. V přízemí 
se nachází městské 
kulturní a informační 
středisko.

Poutní kostel Panny Marie Sněžné Kostel v novo-románském 
slohu z let 1850 až 1867 leží jihozápadně od městského jádra. Pod 
kostelem se nachází poutní kaple Panny Marie Klatovské zvaná 
Grantl. 

Kamenný pranýř Pochází z roku 1630, dnes se nachází na 
Šibeničním vrchu, odkud jsou výtečné výhledy na město a na 
hrad Kašperk. 

KUDY NA HRAD KAŠPERK
1   Autem Po silnici směrem na město Vimperk. Na konci Kašperských Hor je odbočka mírně 

doleva na vedlejší silnici (ukazatel na Hrad Kašperk a směr Nezdice na Šumavě). Přibližně 
po třech kilometrech je po levé straně parkoviště.  Poté následuje 1,5 km pěšky po zelené 
turistické. Pro držitele ZTP a ZTP/P je možnost využít parkoviště pod hradem. Pouze po předchozí 
telefonické domluvě na tel. 724 850 932.

Pěšky Z náměstí vedou dvě pěší trasy na hrad Kašperk.
2   Zelená turistická (3 km, 1 hod)  Trasa směřuje na horní část náměstí k hotelu Modrásek 

(modrá fasáda). U hotelu zahněte doleva do užší uličky a dále pokračujte po zelené turistické 
značce. Trasa směřuje 1 km do údolí a poté následuje 2 km stoupání přímo až k hradu.

3   Modrá naučná stezka (4 km, 1 hod) 4.  Trasa vede po silnici směrem na Vimperk. Půjdete 
kolem školy, dále sejdete z kopce a odbočíte vlevo na vedlejší silnici směrem osada Kavrlík 
(odbočka cca 150 m za zatáčkou s kapličkou). Před osadou Kavrlík odbočuje modrá trasa ze 
silnice a vede do kopce po lesní cestě směrem doprava. Poté dále pokračujte do kopce a po 
modré značce. Do kopce se jde cca 1 km, poté následuje příjemná cesta. Trasa vede přes 
Pustý hrádek, kde na vás čeká krásný výhled na hrad Kašperk a do širokého okolí..

Hrad Kašperk
3 km severně nad Kašperskými Horami se vypíná majestátní 
gotický hrad Kašperk, který v roce 1356 založil český král 
a římský císař Karel IV. Se svou nadmořskou výškou 886 m n. m. 
představuje Kašperk nejvýše položený královský hrad v Čechách.

Kašperk je vzácně dochovaným příkladem hradního stavitelství 
Karla IV. Hrad nebyl od konce 15. století výrazněji upravován, a tak 
je na něm dodnes viditelná řada původních gotických stavebních 
prvků a konstrukcí. Na západní věži se například dochovala 
unikátní cihlová střecha vystavěná z původních a tvarově 
atypických cihel. 

Popis nabízených prohlídkových okruhů

Kašperk nabízí dva prohlídkové okruhy, které vždy obsahují 
jedinečnou vyhlídku na Šumavu při návštěvě některé z věží. 

Komentovaná prohlídka Život na hradě se zaměřuje na všední 
a hospodářský život na hradě, obeznámí například s přípravou 
jídla, očistou a hygienou ve středověku. Okruh vede purkrabstvím, 
palácem a východní věží a například i prostorami bývalé hradní 
kaple. Na závěr se návštěvník seznámí formou originální 
videoprojekce s naší představou o životě na středověkém hradě.

Prohlídka Proměny hradu 
v sobě pojímá stavebně-
historický vývoj, od založení 
a středověké výstavby, po 
akce obnovy v nedávné 
minulosti. Okruh vede 
tesařskou a kamenickou 
dílnou, zříceninou hradního 

paláce a západní věží vzhůru na vyhlídku do 
kraje z prostor dochované původní cihelné 
helmice. K vidění je také videoprojekce 
v západní věži, v níž se před zraky 
návštěvníků postaví, vybaví nábytkem, 
a nakonec i zanikne středověká komnata

V roce 2021 se vracejí obnovené oblíbené 
Dětské prohlídky, a to buď pro menší děti 
(první stupeň ZŠ), jejichž úkolem bude 
vysvobodit zakletou postavu, i větší školáky 
(2. stupeň ZŠ), kteří budou zábavnou formou 
zasvěceni do tajů a zajímavostí stavebního 
umu našich předků.
Doporučujeme rezervaci předem na info@kasperk.cz.

Hradní občerstvení a dostupné služby

Kašperk je průsečíkem turistických tras pro pěší, cyklisty 
a v zimě i pro běžkaře. Na hrad směřuje Stezka strážců hranice, 
vlastivědný okruh a řada značených turistických tras pro pěší.

Hradní nádvoří je volně přístupné, 
k dispozici jsou zde bezbariérové WC 
pro veřejnost. V areálu nádvoří si lze 
vybrat z pestré nabídky občerstvení, 
u něhož je dbáno na lokální šumavský 
původ. Ať už je to leccos k snědku z 
nabídky grilu nebo k osvěžení a uhašení 
žízně. Mezi oblíbené produkty patří 
limonáda Šumavěnka (dostupná 
v sedmi příchutích), káva z místní 
pražírny Rósta Kafe nebo originální 
výčepní pivo Šplhavec 10°, jež je 
speciálně pro hrad Kašperk vařeno 
v Kašperskohorském pivovaru. 

Městské kulturní a informační středisko 
Kašperské Hory
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory

tel: 376 503 413 
e-mail: informace@kasphory.cz

www.kasphory.cz ı www.kasperk.cz 
www.pamatkykasphory.cz
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V těsné blízkosti kostela 
Panny Marie Snežné se 
nachází poutní kaple 
Panny Marie Klatovské 
zvaná Grantl.


