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Vlastivědný okruh okolím 
Kašperských Hor 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Stručný popis trasy 
Z náměstí vycházíme západním směrem, souběžně se žlutou turistic-
kou značkou, Sušickou ulicí. Na první křižovatce se dáme do leva a 
pokračujeme Smetanovou ulicí stále rovně asi 1 km až ke kostelu sv. 
Mikuláše a kapli sv. Anny. Zde opustíme žlutou turistickou značku a za 
kostelem odbočíme vlevo. Jdeme po lesní cestě asi 2 km, až ke kapli 
Panny Marie Pomocné. Od kaple pokračujeme pěšinou rovně. Cesta 
se dále svažuje do údolí a dovede nás až do osady Rejštejn. V osadě 
jdeme přes kamenný most stále rovně až na náměstí. Z náměstí vede 
cesta ke kostelu sv. Bartoloměje, který stojí za prohlédnutí. Na vý-
chodní straně kostela naleznete hrob matky a bratra spisovatele Karla 
Klostermanna. Vrátíme se zpátky na náměstí a pokračujeme na za-
čátku náměstí, kde souběžně s modrou turistickou značkou, odbočíme 
vlevo, dále přes potok a rovně. Modré turistické značky se už držíme 
až do cíle, na konci Rejštejna odbočíme vlevo a stoupáme po asfalto-
vé cestě asi tři kilometry až do Kašperských Hor. Cestou se můžeme 
kochat nádhernými výhledy na Rejštejn a okolí. 

Upozornění: Na trase je příkré klesání do údolí řeky Otavy nad Rej-
štejnem.  

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 žluté značce 

 
Časová náročnost: 3 hod. 

 
Fyzická náročnost: nenáročná trasa 
se stoupáním v poslední třetině cesty 
 

 
Délka trasy: 8 km 

 
Povrch: asfalt, lesní cesty 

 
Zajímavosti na trase: kostel sv. Miku-
láše, kaple Panny Marie Pomocné, , 
kostel sv.Bartoloměje v Rejštejně, a 
poutní kostel Panny Marie Sněžné v 
Kašperských Horách. 

 
Občerstvení: : v Kašperských 
Horách, v Rejštejně 

 
Zajímavosti v okolí:  Klášterský Mlýn 
v Rejštejně  – bývalá světoznámá 
sklárna, Muzeum Šumavy, K.H.; 
Muzeum historických motocyklů, K.H.; 
Expozice česká hračka, K.H.;  
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