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 Cestou zlatokopů 
 náročná varianta  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Stručný popis trasy 
Z náměstí se vydáme dolů z kopce souběžně s červenou turistickou znač-
kou, kolem poutního kostela Panny Marie Sněžné a kaple Panny Marie Kla-
tovské, do údolí. Po 1 km dojdeme k rozcestníku Zlatý potok. Dáme se vlevo 
a stoupáme strmým kamenitým průsekem po hřebeni Liščího vrchu, až na-
razíme na širokou kamenitou lesní cestu, po níž pokračujeme v přímém 
směru až k okraji lesa, kde odbočíme po stezce vpravo. Po cca 150 m od-
bočuje naše stezka opět vpravo do lesa, kde nacházíme památky po důlní 
činnosti, vyhlídku ze skály a informační panel. Prudce klesající upravenou 
cestou sejdeme až na cestu vedoucí podél Zlatého potoka. Pokračujeme 
rovně, před mostem jdeme stále rovně na úzkou lesní cestu. Stoupáme do 
stráně pod mohutná skalní seskupení s několika vchody k důlním dílům. 
Hledejte značku naučné stezky ukazující směr vzhůru ke skalám. Tento 
úsek stezky vede příkrou strání po úzké pěšince, proto doporučujeme 
dobrou obuv. Stoupáme podél plotu seismické stanice se a napojíme se na 
asfaltovou silnici, po které se dáme vpravo. Přijdeme k rozcestníku Mlýn na 
rybníce, zde se dáme doleva. Dojdeme k průzkumné štole Naděje a pokra-
čujeme krátkým stoupáním po cestě do leva. Po cca 400 m odbočíme dle 
směrníku vlevo ke štole Bedřich (vzdálené asi 200 m.). Od štoly se stejnou 
cestou vrátíme ke směrníku a pokračujeme dále vlevo po značené cestě. Ta 
nás přivede podél starých důlních děl a pinků ke křížku a asfaltové silnici. Po 
ní pokračujeme vpravo do Kašperských Hor. Sejdeme kaštanovou alejí a za 
bývalým koupalištěm, odbočíme vpravo. Přijdeme k archeologické rezervaci 
– středověké úpravně zlaté rudy. Jsou zde k vidění zbytky pícky k žíhání 
křemenů obsahujících zlato. Zde se nachází poslední informační panel na-
učné stezky. Po značení se vracíme zpět na náměstí. 
 

Výškový profil trasy 

 

 
 
 

Parkování: parkoviště v 
Kašperských Horách (odstavná 
plocha v Sušické ulici – zdarma, na 
Žižkově náměstí – zdarma, 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: 2,5 hod. 

 
Fyzická náročnost: náročnější, 
vhodná pevná obuv  
 

 
Délka trasy: 7 km 

 
Povrch: asfalt, lesní cesty a pěšiny 

 
Zajímavosti na trase: stopy 
dolování – šachty, štoly a pinky; 
mlýnské kameny ze zlatorudných 
mlýnů; zbytky středověké úpravny 
zlaté rudy na JV okraji Kašp. Hor 

 
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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