
Hlavní trasa Prachatice – Kašperské Hory
Prachatice – Kašperské Hory 
celková délka: 52,3 km
obtížnost: střední
povrch: asfalt, zpevněné cesty, pěšiny
Prachatice 0,0 km, Husinec 5,0 km, Vimperk 24,5 km, Stachy 36,7 km, 
Kašperské Hory 52,3 km

Prachatice
Nejstarší část města se nachází 
v  okolí Velkého náměstí, které 
lemují hodnotné historické budo‑
vy. V renesančním Sitrově domě 
s  fasádou od prachatického malí‑
ře Šebestiána Hájka lze navštívit 
Prachatické muzeum s  expozi‑
cemi věnovanými historii města 
a  jeho největšímu rozkvětu v ob‑
dobí renesance, dále historické 
Zlaté stezce, životu prachatického 
rodáka sv.  Jana Nepomuka Neu‑
manna a  podobě muzea v  obdo‑
bí Rakousko ‑Uherska. Expozice 
Muzea české loutky a  cirkusu 
představují historii českého lout‑
kářství od  lidových tvůrců přes 
rodinná a  spolková divadla až 
po  profesionální scény a  prostředí cirkusu, varieté a  kouzelnického 
umění. Muzeum krajky v blízké Poštovní ulici vystavuje sbírku repre‑
zentující vývoj české krajky od počátků až po současnost. Na Kostelním 
náměstí stojí pozdně gotický kostel sv.  Jakuba Většího s  různě vyso‑
kými věžemi; 53 m vysoká jižní věž nabízí výhled na historickou část 
města, v nižší severní je pak umístěn zvon vyrobený roku 1521 mistrem 
Bartolomějem z  Nového Města pražského. Severně od  historického 
centra se nachází Žižkova skalka, přírodní památka ochraňující vypre‑
parovaný výchoz křemenné žíly a zároveň historická lokalita, z níž při 
obléhání města roku 1420 velel Jan Žižka a přesně o 200 let později i cí‑
sařský generál Karel Bonaventura Buquoy. Od Žižkovy skalky vede Sva-
topetrská stezka, lemovaná kapličkami a božími mukami, ke hřbitov‑
nímu, původně románskému kostelu sv. Petra a Pavla, jenž je nejstarší 

Vodní nádrž Husinec
Nádrž byla vybudována v  letech 1934–1939 kvůli ochraně města Hu‑
sinec před častými povodněmi na  řece Blanici. Hráz s  pěti poli bez‑
pečnostního přelivu je v koruně dlouhá 197 m a zadržuje vodní plochu 
o rozloze až 61 ha. Slouží též jako zásobárna pitné vody pro Prachatice, 
k rekreačním účelům a od dokončení malé hydroelektrárny s výkonem 
190 kW roku 1954 též k výrobě elektřiny. 

Rodný dům mistra Jana Husa
Nejznámější památkou města Husinec je rodný dům mistra Jana Husa, 
původně gotické stavení, které během historie prošlo řadou přestaveb. 
Dnes je součástí Centra Mistra Jana Husa. Najdete zde tzv. Huso‑
vu světničku a expozici, která představuje životní příběh reformátora, 
dobu, v níž působil, a zachycuje reflexi jeho osobnosti a odkazu.

Vimperk

Nepřehlédnutelnou dominantou města ležícího na úpatí Boubína je zá-
mek, jenž vznikl dvěma renesančními přestavbami původního hradu 
pánů z Janovic. Současný vzhled dostal po požáru roku 1857. V areálu 
zpřístupněném dvěma prohlídkovými okruhy sídlí Muzeum Vimperska, 
kde najdete expozice věnované šumavské přírodě a tradičním vimper‑
ským řemeslům – knihtisku a sklářství. Z někdejších čtyř městských bran 
se dochovala pouze Černá brána 
z roku 1479. Na náměstí Svobody 
poutá pozornost pozdně gotická 
městská zvonice z  doby kolem 
roku 1500, později upravovaná, 
a  kostel Navštívení Panny Ma-
rie, založený ve  14.  století, s  do‑
chovaným fragmentem nástěnné 
malby z  15.  století představující 
10 000 mučedníků. V Pivovarské 
ulici stojí renesanční dům U  Je-
lena s  arkýřem, ozdobený jelení 
hlavou a  freskou znázorňující le‑
gendu o sv. Hubertovi. V Inocen‑
cově ulici se zachovala jedinečná 
ukázka šumavské lidové architek‑
tury v podobě srubových domů ze 
17. století.

Zdíkov
Zámek vznikl v  druhé polovině 19.  století novogotickou přestavbou 
renesanční tvrze; dnes slouží jako ubytovací zařízení. Kostel sv. Lud-
mily s  osmibokou věží pochází z  dvacátých let 20.  století. Při silnici 
na  Masákovu Lhotu za  západním okrajem obce vede Zdíkovská alej 

Amálino údolí
Jižně od Kašperských Hor se táhne hluboké údolí Zlatého potoka se što‑
lami, sejpy a dalšími pozůstatky po těžbě zlata, které je od roku 1994 
chráněno jako přírodní rezervace. Územím vedou naučné stezky Ces‑
tou zlatokopů a Stezka strážců hranice. Ve štole Kristýna je od roku 1960 
v provozu seismická stanice. 

Kašperské Hory a hrad Kašperk

Dominantami Náměstí jsou renesanční radnice, která vznikla roku 
1597 přestavbou domu místokancléře Českého království Jiřího z Lok‑
šan a  v  18.  století byla barokně upravena, a  původně gotický kostel 
sv. Markéty ze 14. století s novogotickým vzhledem z doby po požáru 
roku 1883. U východní stěny kostela stojí tzv. kohoutí kříž z Nicova 
s  nástroji Kristova umučení, vytvořený roku 1890 z  kovaného železa 
a  plechu. Expozice Muzea Šumavy představuje barokní plastiky, bet‑
lémy, umrlčí prkna, přírodovědné sbírky, řemeslné výrobky a šumavské 
sklářství. Muzeum historických motocyklů a jízdních kol nabízí pro‑
hlídku asi 70 strojů, dále je zde k vidění expozice hraček a pivovarnictví. 
Západně od města stojí hřbitovní kostel sv. Mikuláše s dochovanými 
gotickými freskami, severně na kopci se pak vypíná hrad Kašperk, za‑
ložený v polovině 14. století Karlem IV. na ochranu zemských hranic, 
Zlaté stezky a zlatých dolů. Jeho jádro tvořily dvě 30 m vysoké obytné 
věže a palác přístupný z ochozu po padacím můstku. Areálem prochá‑
zejí dva prohlídkové okruhy zaměřené na život jeho někdejších obyvatel 
a na stavbu středověkého hradu.

dochovanou prachatickou památkou. Současnou podobu získal při raně 
gotické přestavbě v druhé polovině 13. století a pozdějšími barokními 
úpravami.

Chlumany
Na místních farmářských trzích se mimo jiné nabízejí i produkty ze 
zdejší certifikované přírodní zahrady Ky.By, v níž se na rozloze 2 ha 
pěstují desítky druhů léčivých rostlin a zeleniny, ale též jahody na svě‑
toznámé marmelády Blanky Milfaitové ze Srní. Výpěstky mají certifikát 
ŠUMAVA originální produkt. U Chlumanského rybníka v jihovýchod‑
ní části obce se nachází volnočasový areál sloužící ke koupání a pořá‑
dání různých akcí.

Mářský vrch
V horní části výrazného Mářské‑
ho vrchu (907 m) je od roku 1989 
vyhlášena stejnojmenná přírod‑
ní památka ochraňující kamen-
né moře s  rozměry 150 x 40 m. 
V  blízkosti vrcholu se nachází 
pozoruhodná rozhledna s  kaplí 
sv.  Václava rotundovitého tvaru, 
postavená v  letech 1935–1936 
podle projektu architekta Ludvíka 
Krejsy. Ke kapli vede křížová ces-
ta. Z  ochozu rozhledny se kvůli 
vzrostlé vegetaci nabízí výhled jen 
severozápadním směrem na Stra‑
konicko a  některé šumavské 
vrcholy.

s  mohutnými lipami, javory a  jasany, vysázená v  letech 1882–1884 
okrašlovacím spolkem.

Stachy
Původně farní pozdně barokní kostel Panny Marie Bolestné, jehož 
stavbu si v osmdesátých letech 18. století vymohli stašští králováci tou‑
žící po vlastní farnosti, přestal v první polovině 19.  století dostačovat 
počtu věřících a jeho funkci převzal nový empírový kostel Navštívení 
Panny Marie na návsi. V jeho blízkosti leží hřibová rezervace ochra‑
ňující lokalitu, na  níž od  roku 1961 pravidelně rostou zejména hřiby 
smrkové a hřiby koloděje. Houby není dovoleno sbírat.

Kohoutí kříž
U  křižovatky v  Úbislavi stojí pozoruhodný kříž s  Kristem zvaný ko‑
houtí. Zdobí jej nástroje, jimiž byl Ježíš umučen, a kohout jako symbol 

Javorník
Nejvyšší vrchol Javornické horna‑
tiny (1 066 m) s oblibou navštěvo‑
val spisovatel Karel Klostermann, 
jenž se svými přáteli navrhl vy‑
budovat na  vrcholu vyhlídkovou 
věž. Realizace se však nedočkal, 
výstavba rozhledny, nesoucí dnes 
jeho jméno, proběhla až 15 let 
po  jeho smrti, roku 1938. V  le‑
tech 2002–2003 byla zvýšena os‑
mibokou nástavbou na  celkovou 
výšku 39,6 m a  dnes opět nabízí 
nádherný výhled na  šumavské 
vrcholy, Horažďovicko, Strako‑
nicko a  za  vhodných podmínek 
i  na  Alpy. Na  východním svahu 
hory stojí od  roku 1940 kaple 
sv.  Antonína Paduánského, no‑
vodobá rotunda s votivními okny 
zobrazujícími Pannu Marii a pat‑
rony České země.

Obří zámek
Na  strmém ostrohu obtékaném říčkou Losenicí se nacházejí zbytky 
hradiště z doby halštatské, které tvoří především ruiny mohutných valů 
s půdorysem 370 x 80 m. Jejich vnější stěna, vytvořená z lícovaných ka‑
menů, byla původně vysoká až 5 m. S nadmořskou výškou 940–980 m 
jde o nejvýše položené pravěké hradiště v Čechách. Absence běžných 
archeologických nálezů naznačuje, že zřejmě sloužilo k posvátným úče‑
lům. V blízkosti se rozkládá kamenné moře. 

HLAVNÍ TRASA 
PRACHATICE – KAŠPERSKÉ HORY

ZLATÁ STEZKA
PĚŠÍ TRASY
Jihočeská část

Od středověku spojovala Čechy s  Podunajím historická Zla‑
tá stezka, která dostala jméno podle bohatství, jež přinášela. 

Systém tras se ustálil v podobě tří hlavních větví: prachatické, vim‑
perské a kašperskohorské. Vydejte se i dnes po stopách těchto his‑
torických stezek a seznamte se s jedinečnou přírodou a unikátními 
pamětihodnostmi „Zelené střechy Evropy“.  Sledujte nově vyzna‑
čené turistické trasy o celkové délce 631 km, které vznikly v rámci 
projektu Interreg a navazují na stejnojmennou síť ve východním Ba‑
vorsku (Goldsteig), s  níž jsou propojeny třinácti přeshraničními 
cestami. Putujte Jihočeským a Plzeňským krajem po trasách, které 
vedou po značených stezkách Klubu českých turistů a jsou vyba‑
veny logem stezky, informačními tabulemi a odpočinkovými místy. 
Využijte také internetové stránky www.zlatoustezkou.cz, kde najdete 
popis všech tras a zajímavostí Zlaté stezky.

Úvod
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Infocentra
Infocentrum Prachatice 
Velké náměstí 1 
383 01 Prachatice 
tel.: 388 607 574 
e-mail: infocentrum@prachatice.eu 
www.kisprachatice.cz

Turistické informační centrum 
Malenice – PRO Šumavsko
Archiváře Teplého 1
387 06 Malenice
tel.: 380 831 059
e-mail: info@prosumavsko.cz
www.prosumavsko.cz 

Turistické informační středisko 
Vimperk 
náměstí Svobody 42 
385 01 Vimperk  
tel.: 388 402 230 
e-mail:  
infocentrum@mesto.vimperk.cz 
www.info.vimperk.cz

Turistické informační centrum 
Stachy 
Stachy 422 
384 73 Stachy 
tel.: 380 120 270 
e-mail: info@rras.cz 
icentrum@isumava.cz 
www.rras.cz

Městské kulturní a informační 
středisko Kašperské Hory 
Náměstí 1 
341 92 Kašperské Hory 
tel.: 376 503 413 
e-mail: informace@kasphory.cz 
www.kasphory.cz

Informační středisko Národního 
parku Šumava 
Sušická 399 
341 92 Kašperské Hory 
tel.: 376 582 734 
e-mail: iskhory@npsumava.cz 
www.npsumava.cz

vzkříšení. Kříž sem v 19. století přivezl z Bavorska místní rolník a po‑
vozník František Šťoural.

Královský kámen
Hora Královský kámen (1 058 m), nazývaná též Královák, je opředena 
mnoha pověstmi. Jedna z nich vypráví o královském vojsku, které spí 
ve zdejším podzemí a pomůže zemi v nejtěžších časech. Do jedné ze skal je 
vytesána kaplička s letopočtem 1899, německými nápisy a obrázky svatých.
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