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Stručný popis trasy 
Od rozcestníku na náměstí se vydáme východním směrem, podél kostela sv. 
Markéty, do ulice Bohdana Týbla. Ulici projdeme rovně a na jejím konci 
odbočíme vlevo dolů do ulice Na Prádle, na cyklotrasu 1201. Projdeme kolem 
parkoviště u Skiareálu a stoupáme do kopce. Po této cestě jdeme asi 2,5 km 
až k rozcestníku Mlýn na Rybníce, kde opustíme cyklotrasu a odbočíme do 
leva na zpevněnou cestu. Projdeme kolem Štoly naděje a držíme se stále 
proti proudu Zlatého potoka, asi 2,5 km. U rozcestníku Plánský Mlýn opustíme 
Zlatý potok a stoupáme do Řetenic. Tam přejdeme silnici a pokračujeme 
cestou vzhůru, držíme se stále vlevo. Po cca 1,5 km se napojíme na 
cyklotrasu č. 1140, kde odbočíme opět do leva a po dalších cca 600 m se 
připojí i červená turistická značka. Pokračujeme souběžně s nimi, míříme na 
západ až do osady Žlíbek. Za ní odbočíme vlevo a po turistické žluté dojdeme 
přes Pustý hrádek až k rozcestníku u hradu Kašperk, kde odbočíme po 
turistické zelené vlevo, dolů z kopce (směrem na Kašperské Hory). Po cca 
500 metrech opustíme turistickou zelenou značku a pokračujeme na 
křižovatce rovně. Další tři kilometry se držíme stále rovně, až dojdeme na 
asfaltku, vedoucí z Tuškova do Dlouhé Vsi. Zde odbočíme vlevo a 
pokračujeme po silnici přes Tuškov, stále rovně. Za Tuškovem je možné si 
cestu do kopce zkrátit polní cestou, poté se zas napojíme na asfaltku, po 
které pokračujeme až do Kašperských Hor. V Kašperských Horách dojdeme 
až a křižovatku s hlavní silnicí vedoucí do Sušice, zde odbočíme vlevo a po 
cca 100 metrech se vrátíme zpět na náměstí. 

Výškový profil trasy 

 

 

 

 
Parkování: 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 zelené značce 

 
Časová náročnost: 6,5 hod 

 
Fyzická náročnost: náročná  

 
Délka trasy: 19,5 km 

 
Povrch: asfalt, lesní cesty a pěšiny 

 
Zajímavosti na trase:pozůstatky 
linie opevnění (tzv. řopíky); stopy 
hlubinného i povrchového dolování 
zlata; Pustý hrádek, hrad Kašperk  

 
Občerstvení: v Kašperských 
Horách, v Řetenicích, na hradě 
Kašperku 

 
Zajímavosti v okolí: Muzeum 
Šumavy, K.H.; Muzeum historických 
motocyklů, K.H.; Expozice česká 
hračka, K.H.; Obří Hrad; 
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