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Kolem pranýře za výhledy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stručný popis trasy 

Vycházíme z náměstí západním směrem, souběžně se žlutou turis-

tickou značkou, Sušickou ulicí. Na první křižovatce se dáme dole-

va a procházíme Smetanovou ul icí. Za budovou barokního Špý-

charu opustíme žlutou turistickou značku, zahneme vlevo na polní 

cestu a stoupáme kolem pranýře na Šibeniční vrch. Pokračujeme 

po polní cestě, asi  1, 5 km, stále rovně po hřebeni Šibeničního 

vrchu a vrchu Vinice k  lesní kapli Panny Marie Pomocné. Celou 

cestu po  hřebenech vrchů až k hranici lesa se  můžeme kochat 

nádhernými panoramatickými výhledy. V místě, kde polní cesta 

vchází do lesa se na křižovatce dáme rovně. Po cca 350 metrech 

dojdeme ke kapli Panny Marie Pomocné. Od kaple se vrátíme zpět 

na hranici lesa. Odbočíme vlevo a po 700 m procházíme kolem 

kostela sv. Mikuláše a kaple sv. Anny. Odtud pokračujeme po as-

faltové cestě, stále rovně, až do Kašperských Hor. 

Výškový profil trasy 

 

 
Parkování: parkoviště v 
Kašperských Horách (odstavná 
plocha v Sušické ulici – zdarma, 
parkoviště na Žižkově náměstí – 
zdarma, parkování na náměstí – 
placené) 
GPS: 49.1440786N, 13.5547039E 

 
Nástupní místo: rozcestník na 
náměstí (před budovou Coop) 
GPS:  49.1438469N, 13.5545536E 

 
Značení: celá trasa vede  
po červené značce  

 
Časová náročnost: 2 hod. 

 
Fyzická náročnost: nenáročná tra-
sa s lehkým stoupáním na Šibeniční 
vrch 

 
Délka trasy: 5,5 km 

 
Povrch: asfalt, lesní cesty a pastvi-
ny 
 

 
Zajímavosti na trase: kamenný 
pranýř z roku 1630, stopy 
povrchového dolování, lesní kaple 
Panny Marie Pomocné a kostel sv. 
Mikuláše – gotická trojlodní bazilika 
z období před rokem 1330 

 
Občerstvení: v Kašperských Horách      

 
Zajímavosti v okolí: Hrad Kašperk; 
Muzeum Šumavy, K.H.; Muzeum 
historických motocyklů, K.H.; 
Expozice česká hračka, K.H.; Obří 
hrad, Popelná;  Vodní elektrárna 
Čeňkova Pila; Sklárna Annín 
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