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Unsere Wanderung beginnt auf dem Stadtplatz
der malerischen Kleinstadt Kašperské Hory, die
dafür bekannt ist, dass hier früher Gold abgebaut
wurde. Entlang des blau markierten Lehrpfades mit
der Bezeichnung „Na Kašperk jinak“ („Ein anderer
Weg auf Kašperk“) besichtigen wir zunächst das
Rathaus, welches zu den schönsten Rathäusern
Böhmens zählt, und die Perle des Städtchens, die
Kirche der heiligen Margarethe. Der Lehrpfad führt
uns an der Kapelle in der Gemeinde Žlíbek entlang,
bevor wir durch den Wald zum höchsten Punkt
der Strecke, der Ruine Pustý hrádek, gelangen.
Diese diente früher als Befestigungsanlage für die
Burg Kašperk. Von hier aus eröffnet sich uns ein
herrlicher Blick auf die umliegende Landschaft
und die nahe Burganlage, die wir über einen
steinigen Pfad erreichen. Die sagenumwobene Burg
Kašperk ist die höchstgelegene Königsburg in Böhmen und wurde auf Geheiß Karls IV.,
König von Böhmen und römischer Kaiser, errichtet. Auf der Burg werden verschiedene
Besichtigungsrundgänge angeboten. Für Kinder gibt es spezielle interaktive Rundgänge.
Von der Burg führt uns ein Waldweg durch die Gemeinde Kavrlík zurück nach Kašperské
Hory. Für Familien mit Kinderwagen bietet sich der deutlich bequemere und kürzere, nur
1,5 km lange Weg vom Parkplatz der Burg an.

K pohádkovému hradu Kašperk
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Kašperské Hory
49°08‘38“N, 13°33‘17“E

3

Pustý hrádek
49°09‘54“N, 13°34‘10“E

2

Žlíbek
49°09‘47“N, 13°34‘34“E

4

Burg / hrad Kašperk
49°09‘58“N, 13°33‘49“E

Náš okruh začíná v malebném šumavském městečku Kašperské Hory, známém svou
bohatou historií těžby zlata. Celou cestu se budeme držet modře značené naučné trasy
„Na Kašperk jinak“ začínající na náměstí, kde si můžeme prohlédnout jednu z nejkrásnějších
radnic v Čechách či dominantu města, kostel sv. Markéty. Naučná stezka nás povede
kolem kapličky v osadě Žlíbek. Lesem poté vystoupáme na nejvyšší bod naší trasy,
k Pustému hrádku, který býval představěným opevněním hradu Kašperk. Odtud se nám
nabízí nádherný pohled do kraje a na blízký hrad, ke kterému sestoupíme po kamenité
pěšině. Hrad Kašperk, ke kterému se váže řada legend, je nejvýše položeným královským
hradem v Čechách. Byl postaven na
příkaz českého krále a římského císaře
Karla IV. Na hradě si můžeme vybrat
z řady prohlídkových okruhů, pro děti jsou
připraveny speciální interaktivní prohlídky.
Po prozkoumání hradu sejdeme po lesní
cestě přes vesničku Kavrlík zpět do Kašperských Hor. Rodiny s kočárky mohou
využít také zkrácenou variantu výletu
bez výraznějšího převýšení, a to 1,5 km
dlouhou procházku z hradního parkoviště.
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