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Na Kašperk jinak 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Stručný popis trasy 
 Z náměstí se vydáme po hlavní silnicí - Vimperskou ulicí. Přibližně 
po 1 km míjíme vlevo kapli Dvanácti apoštolů, cca 150 m za ní, u 
stavebnin, odbočíme z hlavní silnice vlevo na cestu vedoucí do ob-
ce Kavrlík. Před osadou Kavrlík jdeme vpravo (rovně) po lesní ces-
tě do kopce. Na horizontu u křížku se napojíme na červenou turis-
tickou značku, po které odbočíme vlevo. Směřujeme do osady Žlí-
bek. Odtud pokračujeme vlevo souběžně se žlutou turistickou 
značkou. Cesta lesem nás přivádí na Pustý Hrádek (925 m n. m.). 
Dále pak sestupujeme lesem do sedla u hradu Kašperku. Doporu-
čujeme prohlídku tohoto nejvýše položeného královského hradu 
v Čechách. Z hradu se vrátíme zpět na rozcestí u turistické mapy a 
vydáme se souběžně se zelenou turistickou značkou dolů (směrem 
na Kašperské Hory). Po 100 m, na křižovatce cest, odbočíme vlevo 
a jdeme lesní cestou až do osady Kavrlík. V Kavrlíku odbočíme na 
návsi vpravo (rovně) dolů. Jdeme přes pastvinu a Opolenecký po-
tok zpět ke kapličce Dvanácti apoštolů v Kašperských Horách. Po 
silnici se vracíme do města.  

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 modré značce 

 
Časová náročnost: 3 hod. 

 
Fyzická náročnost: náročnější trasa, 
větší stoupání v první polovině cesty 

 
Délka trasy: 8,5 km 

 
Povrch: asfalt, lesní cesty a pastviny 
 

 
Zajímavosti na trase:  Pustý 
hrádek; hrad Kašperk – nejvýše 
položený královský hrad v 
Čechách, pozůstatky linie 
opevnění čs. armády z druhé 
poloviny 30. let 20. st. (tzv. řopíky) 

 
Občerstvení: v Kašperských Horách, 
na hradě Kašperku 

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