
Propojovací trasa CZ8  
Bučina – Kašperské Hory
Bučina – Kašperské Hory 
celková délka: 27,5 km
obtížnost: střední
povrch: asfalt, zpevněné cesty, pěšiny
Bučina 0,0 km, Kvilda 9,8 km, Kašperské Hory 27,5 km

Kašperskohorská větev historické Zlaté stezky
Nejmladší větev historické Zlaté stezky, vytyčená v polovině 14. století 
na pokyn císaře Karla IV., vedla z Kašperských Hor přes Kvildu a Freyung 
do Pasova. Pro její ochranu byl vybudován hrad Kašperk. Procházela pře
vážně neosídleným územím a její úseky, dodnes patrné v terénu v podobě 
úvozových cest, jsou nejlépe dochovanými ukázkami středověké Zlaté 
stezky. Česká část trasy je opatřena informačními tabulemi.

Železná opona na Bučině
Z bývalé obce Bučina, v níž počát
kem 20. století žilo téměř 400 oby
vatel, se kvůli zřízení pohraniční
ho pásma po druhé světové válce 
dochovaly jen dvě budovy a kap
lička. Někdejší „železnou oponu“, 
jak se nazýval neprostupný systém 
plotů na  hranici se státy západní 
Evropy, tu připomíná napodobe-
nina signální stěny z  roku 2008 
se strážní věží, ostnatými dráty 
a protitankovými zátarasy. 

k nimž patří například klikva bahenní a  rosnatka okrouhlolistá. Roz
hled po celém území umožňuje 7 m vysoká dřevěná věž. 

Sejpy u Kvildského potoka
Na březích Kvildského potoka, vytékajícího z Jezerní slatě, se dochovaly 
tzv. sejpy čili hrůbata, hromady propraného materiálu po středověkém 
rýžování zlata, jež byly vyhlášeny archeologickou památkou.

Pramen Vltavy
Přírodní památka Prameny Vltavy 
ochraňuje slať v sedle pod Černou 
horou, kterým prochází evropské 
rozvodí mezi Baltským a Černým 
mořem a  v  němž v  nadmořské 
výšce 1  185 m vyvěrají prameny 
české národní řeky. Symbolický 
pramen Vltavy má podobu ka
menné studánky, do  níž je voda 
přivedena dřevěným potrubím.

kamenů, byla původně vysoká až 5 m. S  nadmořskou výškou 940– 
980 m jde o nejvýše položené pravěké hradiště v Čechách. Absence běž
ných archeologických nálezů naznačuje, že zřejmě sloužilo k posvátným 
účelům. V blízkosti se rozkládá kamenné moře. 

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, zalo
žený v polovině 14. století Karlem IV. na ochranu zemských hranic, Zla
té stezky a zlatých dolů. Jeho jádro tvořily dvě 30 m vysoké obytné věže 
a  palác přístupný z  ochozu po  padacím můstku. Areálem procházejí 

Pod Předním kopcem
Propojovací trasa CZ9 začíná 
na turistickém rozcestí Pod Před
ním kopcem, které leží na  státní 
hranici s  Bavorskem. Na  němec
ké straně navazuje trasa do města 
Philippsreut.

Splavské rašeliniště a říčka Řasnice
Mezi Strážným a říčkou Řasnicí se nachází přírodní památka Splavské 
rašeliniště chránící údolní rašeliniště s typickou vegetací a s průměrnou 
mocností do 2 m. 

Alej Smíření – Táflova Huť
Na místě zaniklé osady Táflova Huť (Tafelhütte) byla roku 2002 vysázena 
alej Smíření s lípami a duby, které jako národní stromy Čechů a Němců 
symbolizují někdejší bezproblémové soužití obou národů. Druhou část 
aleje tvoří ovocné stromy. 

dřeva do skláren v Lenoře. Od jezírka vede po obvodu pralesa naučná 
stezka. 

Kubova Huť
Původně sklářská osada, založená počátkem 18. století na úpatí Boubí
na, je dnes střediskem letní a zimní rekreace. Nachází se zde nejvýše 
položená železniční stanice v naší zemi (995 m). V blízkosti obce se za
chovaly tzv. řopíky neboli bunkry, které tvořily linii opevnění budova
ného před druhou světovou válkou. 

Viadukt u Klášterce
Údolí Arnoštského potoka u Klášterce překonává železniční trať Vola
ry–Strakonice po viaduktu nazývaném „Velký Klášterák“. Most se čtyř
mi oblouky, vybudovaný z neomítnutých kamenných kvádrů v alpském 
stylu, byl uveden do provozu roku 1900. 

Kvilda
Nejvýše položená česká obec 
(1  065 m) a  významné středis
ko letní a  zimní rekreace vznik
lo v  druhé polovině 16.  století 
při jedné z  větví historické Zlaté 
stezky. Místní historii připomí
ná expozice umístěná v  budově 
obecního úřadu, představující na
příklad lidový nábytek, řemeslnic
ké nástroje, ukázku školní třídy 
či podmalby na  skle. Kromě no
vogotického kostela sv.  Štěpána 
z let 1892–1894 si zaslouží pozor
nost dřevařské domky z 19. stole
tí v místní části Vilémov.

Návštěvnické centrum Kvilda
Návštěvnické centrum NP Šumava u  Kvildy sídlí v  budově vybavené 
technologiemi příznivými k životnímu prostředí. Začíná zde bezbarié
rový, 2,5 km dlouhý naučný okruh seznamující návštěvníky s vybranou 
faunou a flórou. Prochází jelením výběhem s rozlohou 9 ha, jehož oby
vatele lze spatřit z bezprostřední blízkosti, a kolem rysího výběhu s roz
lohou 0,5 ha, kde je možné šelmy pozorovat z vyvýšené pozorovatelny.

Jezerní slať
Od parkoviště na silnici mezi Kvildou a Horskou Kvildou vede krátká 
naučná stezka k  Jezerní slati, typickému šumavskému vrchovištnímu 
rašeliništi s rozlohou 103 ha a mocností rašeliny až 7,5 m. Z dřevěné
ho chodníku je možné pozorovat místní flóru včetně vzácných druhů, 

Černá hora
Na vrchol zalesněné Černé hory (1 315 m), zdvihající se při hranici s Ba
vorskem, nevedou značené turistické trasy. Po červené značce je možné 
vydat se na jižní svah k vyhlídkovému místu, asi 3 m vysoké dřevěné 
plošině nabízející nádherný výhled, za dobrých podmínek až na vzdá
lené Alpy.

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. 

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 

dva prohlídkové okruhy zaměřené na  život jeho někdejších obyvatel 
a na stavbu středověkého hradu.

Propojovací trasa CZ9  
Pod Předním kopcem – Vimperk
Pod Předním kopcem – Vimperk 
celková délka: 28,0 km
obtížnost: střední
povrch: asfalt, zpevněné cesty, pěšiny
Pod Předním kopcem 0,0 km, Kubova Huť 18,7 km, Vimperk 28,0 km

Vimperská větev historické Zlaté stezky
Pravděpodobně nejstarší větev 
historické Zlaté stezky spojova
la Vimperk s  Pasovem. Kvůli její 
ochraně vznikl kromě vimper
ského hradu ještě hrad Kunžvart 
a  na  německé straně Wolfstein. 
Její trasu víceméně kopírova
la císařská silnice vybudovaná 
v 18. století, dnes ji sleduje silnice 
č. 4. Zajímavosti o  stezce nabí
zí dvanáct informačních panelů 
na  zhruba 30 km dlouhém úseku 
vyznačeném mezi Vimperkem 
a Philippsreutem. 

Hora Strážný a zřícenina Kunžvart
Na východním svahu hory Strážný (1 115 m) se tyčí zřícenina Kunžvartu, 
jednoho z našich nejvýše položených hradů. Vznikl zřejmě počátkem 
14. století na nepřístupném ostrohu v nadmořské výšce 1 032 m kvůli 
ochraně zemské hranice a vimperské větve Zlaté stezky. Jeho jedinou 
zděnou částí byla obytná věž s čtvercovým půdorysem asi 10 x 10 m, 
snad s dřevěnou či hrázděnou nástavbou. Ostroh nabízí pěkný výhled 
na nedaleký Žlíbský vrch či vzdálenější Bobík a Boubín.

Boubínský prales a rozhledna
Na  území pátého nejvyššího vr
cholu Šumavy Boubína (1 362 m) 
je vyhlášena národní přírodní re-
zervace ochraňující původní pra-
les s převahou smrků, jedlí a buků, 
mezi nimiž se vyskytuje řada je
dinců starých několik set let, čas
to s neobvyklými tvary kmenů či 
s tzv. chůdovými kořeny. Posled
ní „Král smrků“, starý asi 260 let, 
padl začátkem roku 2007 za oběť 
orkánu Kyrill. Území bylo chráně
no již od roku 1858 zásluhou kní
žete Jana Adolfa Schwarzenberga. 
Od  roku 2004 stojí na  vrcholu 
dřevěná rozhledna, vysoká 21 m, 
nabízející panoramatický výhled 
na  pásmo Šumavy, české vnit
rozemí a  za  dobrých podmínek 
i na Alpy. Na jižním svahu hory se 
nachází Boubínské jezírko, vybu
dované roku 1836 jako splavovací 
nádrž (klauza) s rozlohou 0,37 ha, 
která se využívala při plavení 

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 Vimper-
ska, kde najdete expozice věnované šumavské přírodě a tradičním vim
perským 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 Marie, založený 
ve  14.  století, s  dochovaným fragmentem nástěnné malby z  15.  století 
představující 10 000 mučedníků. V Pivovarské ulici stojí renesanční dům 
U Jelena s arkýřem, ozdobený jelení hlavou a freskou znázorňující legen
du o  sv. Hubertovi. V  Inocencově ulici se zachovala jedinečná ukázka 
šumavské lidové architektury v podobě srubových domů ze 17. století.

PROPOJOVACÍ TRASA CZ8 
BUČINA – KAŠPERSKÉ HORY
PROPOJOVACÍ TRASA CZ9 
POD PŘEDNÍM KOPCEM – VIMPERK

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.
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Infocentra
Infocentrum Kvilda 
Kvilda 14
384 93 Kvilda
tel.: 388 435 544 
e-mail: iskvilda@npsumava
www.npsumava.cz

Informační středisko Horská 
Kvilda
Horská Kvilda 12
385 01 Horská Kvilda 
tel: 607 952 122 
email: infohorskakvilda@gmail.com 
www.horskakvilda.eu

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

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

Infocentrum Lenora
Lenora 36 
384 42 Lenora 
tel.: 722 498 208 
e-mail: infocentrum@lenora.cz 
www.lenora.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
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