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Vítejte v Kašperských Horách!

Historické městečko z počátku 14. století se stává 
oblíbenou turistickou lokalitou nabízející návštěvníkům 
řadu služeb po celý rok.

Můžete zde najít perfektní místo pro odpočinek. 
Užijte si čerstvý vzduch, klidné vycházky a tajemná zákoutí 
magických chrámů, které zde stojí po staletí.

Načerpejte zemskou energii v šumavských lázních, ochutnejte 

výbornou kávu v místní pražírně, nebo odrovnejte 

vaše svaly na turistických výletech po okolních kopcích. 

Zamilujte se do panoramatických výhledů, ať už je vidíte za ranní 

rosy, nebo při západu slunce. 

A nezapomeňte si s sebou odvézt nějaký místní suvenýr – 

– šumavských tvůrců je zde mnoho !
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Počátky osídlení zdejších krajů spadají do období 400 let před 

naším letopočtem, kdy byla Šumava osidlována Kelty. Zlatonosná 

lokalita Kašperských Hor už v  té době byla hojně využívána. 

Rýžování zlata v okolních potocích a říčkách vystřídala na přelo-

mu 14. století hlubinná těžba. Od té doby se začínají psát dějiny 

tohoto městečka...

Nejstarší písemná zmínka o sídle je uvedena v  zástavní listi-

ně krále Jana Lucemburského z  10. 7. 1338. Tento dokument 

popisuje Kašperské Hory jako jednu z  nejvýznamnějších lokalit 

dolování zlata v Čechách. 

Vrcholný rozkvět obec zažívala v  prů-

běhu 14. století, kdy za vlády Jana 

Lucemburského postupně získala atri-

buty sídla městského typu a začala 

používat městskou znakovou pečeť 

(po Brnu druhou nejstarší u nás). 

Zvláštní pozornost městu věnoval 

i český král Karel IV., který v letech 1356 

až 1361 nechal vystavět hrad Kašperk. 

V  témže roce se začala zřizovat nová 

obchodní cesta kašperskohorská větev Zlaté stezky vedoucí do 

bavorského Pasova.

V  15. století zde bylo v  provozu téměř 40 větších zlatodolů 

a řada štol.

Prosperita města přetrvávala až do třicetileté války (1618 – 1648), 

poté nastal úpadek s  poklesem těžby zlata. V  průběhu 2. polo-

viny 18. století se v báňské činnosti pokračuje jen na několika 

štolách. Upadající těžba zlata byla nahrazována obchodem, 

sklářstvím, dřevařstvím, papírenstvím a chovem dobytka.

V polovině 19. století se ve měs-

tě rychle rozvíjí společenský ži-

vot. Město se stalo sídlem úřadů 

a škol. Byly založeny první větší 

podniky – hlavně dřevozpracující. 

Lokalita se stala sídlem okresního 

soudu. V roce 1930 žilo ve městě 

2 289 obyvatel, z toho 186 Čechů. V říjnu 1938 byly Kašperské 

Hory na základě Mnichovské dohody připojeny k Velkoněmecké 

říši. Součástí Československa se staly po osvobození americkou 

armádou na počátku května 1945.

Řádky z historie



1   Budova radnice
byla na dnešním místě zřízena někdy ve druhé polovině 16. stole-
tí. Původní objekt si v roce 1539 koupil tehdejší zástavní držitel 
hradu Kašperku Jiří z Lokšan. Dům velkoryse zvelebil a přivedl 
k němu první vodovod. Součástí domu i pozdější radnice bývala 
pivnice, dvůr s  pivovarem 
a zahradou. V  průběhu 
17. – 18. století byla budo-
va radnice přestavěna do 
dnešní renesančně barokní 
podoby.

Víte, že ...
... budova radnice se skládá ze dvou kamenných patrových domů 
z 15. století? Zkuste ještě dnes najít místo jejich napojení.

2    Radniční sklepení
Sklepní prostory sloužily původně jako sklad a lednice pro potřeby 
domu. Pověst vypráví o labyrintu temných chodeb, které údajně 

vedou až na samotný hrad Kašperk. Dnes 
tyto prostory slouží jako zimoviště netopý-
rů, z  tohoto důvodu je podzemí veřejnosti 
přístupné od června do září.

Víte, že ...
... od budovy radnice je vy-
tvořena netopýří stezka smě-
rem ke kostelu sv. Mikuláše? 
Dozvíte se na ní spoustu 
informací nejen o nočních 
tvorech, ale i další fauně žijící 
v našem okolí.

3  Kašperskohorský Betlém
Dalším unikátem radnice je nej-
větší skříňový Betlém v Čechách. 
Tento ručně vyřezávaný a malovaný 
skvost je dílem místních řezbářů. 
Vidět jej můžete po celý rok ve vý-
stavní síni na radnici.

Víte, že ...
... některé postavičky z Betléma zachycují přímo zajímavé osobnosti 
kašperskohorského života; slyšeli jste o některých?

4    Městský pivovar 
vznikl v 16. století v místě dnešního Parkhotelu Kašperské Hory 
a patří mezi nejstarší pivovary v  západočeském regionu. Kolem 
roku 1654 bylo v Kašperských Horách 116 právovárečných měšťa-
nů. V 18. století byl do kamenného podloží pivovaru ručně vyte-
sán rozměrný pivovarský sklep, který má podobu ohromné jeskyně 
o úložné ploše 140 m2. Pivovar zanikl v roce 1947.

Víte, že ...
... v  pivovaru bylo za jeden rok uvařeno zhruba 40 várek piva? 
Spočítáte, za jak dlouho si každý z právovárečných měšťanů přišel 
uvařit svoji várku ?

5    Kostel sv. Markéty
původně zasvěcený sv. Linhartu byl vybudo-
vaný v polovině 14. století. Trojlodní gotická 
bazilika v  sobě ukrývá především barokní 
interiér z  18. století. Krásné vyřezávané 
lavice a oltář jsou prací místních řezbářů. 
Zajímavá je i celková výmalba kostela.
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Víte, že ...
... při poslední přestavbě v  19. století byla ke kostelu dostavěna 
50 m vysoká věž? Naleznete zde přesný rok její výstavby?

6    Domov sester Notre Dame
V roce 1907 koupila kongregace starý dům č. p. 7 na náměstí, dala 
jej zbořit a vystavěla nový. Secesní novostavba od roku 1925 slou-
žila jako škola ručních prací a řečí. K tomu byla zřízena i mateřská 
škola. Po roce 1946 zde byla zahájena výuka hudby a jazyků.

Víte, že ...
Výstavba školy navazovala svým secesním laděním na soudobou 
přestavbu další místní budovy? Naleznete na kašperskohorském 
náměstí tento objekt?

7    Madonka
Dům č. p. 11 patří k nejvýznamnějším městským památkám v Kaš-
perských Horách. Stavba je gotického původu. Fasáda má ve svém 
středu plasticky rámovaný nástěnný obraz Panny Marie s Ježíškem. 
Dnes dům patří soukromým majitelům.

7
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8    Kašna a socha sv. Jana Nepomuckého
Na kruhové kašně s kamennou zárubní je vyznačen rok 1899. 
V  jejím sousedství je umístěn sokl s  datací do r. 1861, nesoucí 
římsovaný pilíř s litinovou sochou sv. Jana Nepomuckého.

9    Kohoutí kříž
zvaný též Kříž Arma Christi se zná-
zorněním nástrojů Kristova umučení. 
Obliba tohoto náboženského námě-
tu lidového umění se v  našem kraji 
prosadila zejména v  19. století pod 
vlivem sousedního Bavorska.

Víte, že ... 
... kříž umístěný na stěně kostela sv. Markéty původně pochází od 
Nicova? Tam je dnes umístěna jeho kopie.

10    Č. p. 17
je budova, o níž se domníváme, že původně 
sloužila jako solnice. Je jednou z nejstarších 
budov v  Kašperských Horách pocházející 
z roku 1387. Sklepy solnice sloužily pro skla-
dování soli, která sem byla přepravována po 
Zlaté stezce z  Bavorska. V  současné době 
slouží objekt soukromé-
mu majiteli.

11    Úpravna zlaté rudy
V  roce 1988 se podařilo odkrýt část výrobních 
objektů starých havířů. Jedná se o kamenné zákla-
dy dřevěné stavby. Dle nálezů spadá její založení 

na přelom 13. – 14. století. Úpravna sloužila k pražení zlaté rudy, která 
odtud mohla být dále dopravována k drtírnám a zlatomlýnům.

Víte, že ...
... v peci docházelo k tepelnému 
zpracování šedobílého křemene 
s obsahem zlata? Aby zlatonos-
ná ruda snáze pukala do menších 
kousků, byla nejprve po několik 
hodin zahřívána, poté na kamen-
ných plotnách polévána vodou 
z cisterny.

12  Kostel Panny Marie Sněžné
 a kaple Panny Marie Klatovské
Poutní kostel je nejmladším ze tří kašperskohorských kostelů. Byl 
postavený v novorománském slohu v letech 1850 – 1867. Sousední 
kaple P. M. Klatovské, zvaná Grantl, vznikla z důvodů tradice ko-
nání mariánských poutí. Její kapacita však postupem času nestačila 
velkému přílivu poutníků, a proto se přistoupilo ke stavbě nového 
kostela v její blízkosti.

Víte, že ...
... pouť Panny Marie Sněžné se každoročně koná první srpnový 
víkend? Patří mezi velké církevní, ale i světské  slavnosti města.

9
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Muzeum Šumavy a Galerie
K nejcennějším exponátům Muzea Šumavy patří soubor pozdně 
gotických plastik z přelomu 15. – 16. století, zejména dřevořezby 
anonymního tvůrce Mistra Oplakávání ze Zvíkova, které patří 
k tomu nejlepšímu z odkazu české pozdní gotiky, dále kolekce šu-
mavského skla se secesními vázami sklárny v Klášterském Mlýně 
u Rejštejna. Stálý obdiv sklízejí lidové podmalby na skle z Kvildy, 
originální lidové dřevořezby či unikátní šumavská umrlčí prkna.

Stálá přírodovědná expozice prezentuje vedle exponátů z oborů 
zoologie, botaniky, geologie a ochrany přírody jednotlivá přírod-
ní prostředí (biotopy) šumavské krajiny. V historické expozici je 
zvláštní pozornost věnována památkám zemědělství, dřevařství, 
sklářství, zlatorudného hornictví, lidové výrobě, kultuře a umění. 

Zvláštností jsou památky těžby a zpracování zlata, výroby dřevě-
ného drátu nebo lidového betlémářství.

Muzeum pořádá pravidelné tematické sezonní výstavy.

Muzeum Šumavy Kašperské Hory
Náměstí 140, Kašperské Hory
tel.: 376 582 226, 376 528 850
e-mail: horpeniak@sumavanet.cz
www.muzeum.sumava.net
GPS: 49°8‘36.041“N, 13°33‘21.022“E

13    Pranýř
z  roku 1630 původně stával přímo na náměstí v  Kašperských 
Horách a byl místem veřejného trestání a hanby. Až teprve 
v 19. století byl kamenný pranýř přenesen za město pod Šibeniční 
vrch a přeměněn na Boží muka.

Víte, že ...
... spravedlnost ve městě byla vykoná-
vána hned na několika místech? Nebyl 
jím pouze pranýř – Kašperské Hory měly 
i svoji šibenici a také popraviště v městské 
části Cikánka.

14   Kostel sv. Mikuláše
 a kaple sv. Anny
Dvě stavby ukrývající se 1,5 km od centra města. V raně gotickém 

kostele sv. Mikuláše naleznete fresky z  počátku jeho výstavby 

i krásný malovaný trámový strop podbíjený prkny z  roku 1700. 

Mohutná trojlodní bazilika okouzlí svou starobylostí, strohostí 

i jedinečnou akustikou.

 Víte, že ...   kostel sv. Mikuláše je 
veřejnosti přístupný při 
bohoslužbách, koncer-
tech nebo formou ko-
mentovaných prohlídek 
s průvodcem? 

14
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Muzeum historických motocyklů
Soukromá sbírka motocyklů a jízdních kol patří mezi jednu z největ-
ších expozic historických motocyklů v České republice. Můžete zde najít 
mnoho světových unikátů, často dochovaných v jediném exempláři, jako 
např. JAC 500, motocykl Wagner, uvidíte i nejdelší motocykl Čechie pro 
3 osoby. Sbírka je doplněna i kolekcí historických jízdních kol, nechybí 
ani vysoké jízdní kolo firmy Kohout z roku 1870. Muzeum je umístěno 

v atypickém prostoru staré půdy s výškou krovu 
až 14,5 m, která ukazuje špičkovou práci sta-
rých šumavských tesařů.

Expozice české hračky
Jako při objevování kouzelného světa staré 
půdy si budete připadat při návštěvě sou-
kromé sbírky expozice hraček. Spojení ne-
tradičních výstavních prostor a hraček vám 
připomenou dobu mládí a dětských her. 

Tato sbírka obsahuje kolem tisíce exponátů, 
mezi kterými naleznete pokojíčky pro panen-

ky, auta, vláčky a další. Součástí expozice je také rozsáhlá sbírka 
plechových a plastových modelů traktorů Zetor a celá řada loutko-
vých divadel a samostatných loutek. Další část expozice je věnována 
ukázce tradiční výroby hraček v  obci Skašov. Tato tradice je stará 
podle některých pramenů více než 200 let.

Expozice české hračky • Vimperská 12, Kašperské Hory • tel.: 731 510 734, 
e-mail: RBrand@seznam.cz, www.expozicehracek.sweb.cz
GPS: 49°8‘39.740“N, 13°33‘24.172“E

Muzeum historických motocyklů • Vimperská 12, 
Kašperské Hory • tel.: 606 737 041
e-mail: moto-muzeum.zdenek.balek@seznam.cz, 
www.historicke-moto.cz
GPS: 49°8‘39.740“N, 13°33‘24.172“E

Hrad Kašperk
Nejvýše položený královský hrad v Čechách 
s nejkrásnějším výhledem na Šumavu nesmíte 
při své návštěvě Kašperských Hor rozhodně 
minout.

Hrad Kašperk je bezesporu dominantou 
okolních šumavských kopců. V nadmořské výšce 
886 m se gotický hrad majestátně vypíná 
nad krajinou.



Hrad Kašperk • Žlíbek 55, Kašperské Hory
tel.: 376 582 324, e-mail: info@kasperk.cz • www.kasperk.cz
GPS: 49°9‘57.837“N, 13°33‘49.154“E (Hrad Kašperk),
49°09‘53.7“N, 13°34‘51.2“E (Hradní parkoviště, cca 1,5 km od hradu)

duben víkendy 10.00 – 17.00

květen – červen denně mimo pondělí 10.00 – 17.00

červenec – srpen pondělí 10.00 – 18.00

úterý – neděle   9.30 – 18.00

září denně mimo pondělí 10.00 – 17.00

říjen denně mimo pondělí 10.00 – 16.30

úterý – pátek prohlídky v těchto časech:
10.30, 12.00, 13.30, 15.00

28. 12. – 1. 1. denně 10.00 – 16.30

Poslední prohlídka začíná 1 hodinu před zavírací dobou (mimo říjen)!

Provozní doba
Prohlídkové okruhy

• Stavba hradu – návštěva 
 gotického staveniště na konci 
 15. století s unikátní audio- 
 vizuální projekcí

• Život na hradě – seznámení 
 se s životem na středověkém 
 hradě s rekonstrukcí jednoho 
 konkrétního dne

• Interaktivní prohlídky pro děti 
 6 – 11 let (nutná rezervace 
 předem)

Kudy na hrad

Pěšky: • pěší trasa po zeleném turistickém značení vycházejí-
cí přímo z náměstí (3 km) 

	 • procházka po modrém vycházkovém okruhu Na 
Kašperk jinak, přes zříceninu opevnění Pustý hrádek 
s překrásným výhledem do okolí i na samotný hrad 
Kašperk (4 km)

Autem: • autem k hradnímu parkovišti po silnici č. 1458 
směrem na Nezdice na Šumavě, odtud pěšky necelý 
1,5 km bez výrazného převýšení až ke Kašperku 

Na kole: • z náměstí přes osadu Kavrlík a dále neznačenou 
lesní cestou k hradu (4 km) 

	 • vystoupat po silnici č. 1458 k rozcestí u Žlíbku, 
zde se napojit na cyklostezku č. 1140 (5,5 km)



Další nabídka ve zkratce
vycházkové okruhy a naučné stezky po okolí: značené trasy 
vycházejí od turistického rozcestníku umístěného na náměstí 
v Kašperských Horách

cyklovýlety: kolem města vede několik 
číslovaných cyklostezek, krásné okruhy 
se dají naplánovat i mimo značené trasy

programy a výlety s  průvodcem NP 
Šumava: zajímavé akce pořádá Informační 
středisko NP
www.npsumava.cz

paintball: trochu adrenal inu nabídne
paintbal lové hřiště 
www.paintballsumava.cz

dětské hřiště: pro rodiny s dětmi se nachází v ulici Smetanova

dětská herna se zahradou: součástí kavárny Nebespán je vnitřní 
i venkovní herna pro děti • www.nebespan.cz

programy pro děti: bohatou nabídku programů pro děti po celý 
rok nabízí Sporthotel Rilancio • www.hotelrilancio.cz

šumavské bylinné lázně: součástí Parkhotelu Kašperské Hory 
je moderní balneo provoz nabízející bylinné procedury, koupele, 
zábaly nebo masáže • www.sumavskelazne.cz

restaurace, kavárny, cukrárna, pražírna kávy: velký výběr 
stravovacích zařízení s dětskými koutky, zahrádkami a kvalitními 
surovinami

lyžařský areál a zimní běžecké trasy: www.bilestopy.cz

Městské kulturní a informační středisko

Mapky vycházkových okruhů, tipy na cyklovýlety, 
další rady a doporučení naleznete přímo v kancelá-
ři Městského kulturního a informačního střediska, 

které sídlí v budově radnice na 
náměstí v Kašperských Horách. 
Informace také naleznete na 
našich webových stránkách 
www.sumava.net/ickhory.

Služby turistického
informačního centra:

•	 základní informační materiály o městě

•	 turistické informace o atraktivitách města a okolí

•	 informace o kulturních, sportovních a společenských akcích 
ve městě

•	 informace o ubytovacích a stravovacích možnostech

•	 průvodcovská činnost

•	 prodej suvenýrů

•	 internetové služby pro veřejnost



Městské kulturní 
a informační středisko Kašperské Hory
Turistické informační centrum

Náměstí 1, Kašperské Hory
tel.: 376 503 411, 376 503 412
e-mail: informace@kasphory.cz,
kultura@kasphory.cz
www.sumava.net/ickhory
www.pamatkykasphory.cz
GPS: 49°8‘38.690“N, 13°33‘15.091“E
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