
OTEVÍRACÍ DOBA HRADU 

duben 

pondělí - pátek zavřeno 

sobota - neděle 10:00 - 17:00 

květen - červen 

Pondělí zavřeno 

úterý - neděle 10:00 - 17:00 

červenec - srpen 

pondělí 10:00 - 18:00 

úterý - neděle 09:30 - 18:00 

Září 

pondělí zavřeno 

úterý - neděle 10:00 - 17:00 

říjen 

pondělí zavřeno 

úterý - neděle 10:30 - 15:00 
 

 

KAŠPERSKÉ 
HORY A HRAD 
KAŠPERK 

  

 

17 km od Adamova 
Dvora Kraj Anděla páně a Policie Modrava  

 

Viděli jste film Anděl Páně? Tak přesně zde se natáčel. 

Zřícenina hradu Kašperk a okolní lesy vytvořily ideální 

kulisy pro putování Uriáše s Petronelem a i vám jistě vytvoří 

skvělé prostředí pro vaše zážitky. V nedalekých 

Kašperských horách se zase natáčel seriál Policie Modrava, 

takže jak vidno, filmaři to tu berou útokem a turisté 

jakbysmet… Kašperské Hory mají navíc tu přednost, že se 

zde kromě celé řady kaváren a restaurací nachází i 

muzeum motocyklů a hraček. Takže výborný tip na výlet s 

rodinou, i když právě není ideální počasí. A když se počasí 

opravdu zblázní, krytý bazén, či kino v nedaleké Sušici to 

jistí.  



Kašperské Hory a hrad Kašperk 

 

Stránka 1 

Pokud Kutná Hora bývala stříbrnou pokladnicí českého království, 

pak Kašperské Hory byly jeho zlatým pokladem. Připomínkou těchto 

dob jsou především zbytky dolů, královský hrad Kašperk, dva gotické 

kostely a náměstí s barokní radnicí, která patří k nejhezčím v Česku. 

Místní hrad pro návštěvníky připravuje prohlídky zaměřené na 

každodenní život na hradě i speciální prohlídky pro děti. Na 

soutěživé a odvážné na nádvoří čeká zkušený lučištník, který vás v 

létě denně a o některých víkendech naučí střílet luku nebo kuše. 

Vyzkoušet si můžete také chůzi na chůdách, anebo příjemně 

posedět s jídlem a pitím v hospůdce na hradním nádvoří. 

Na Kašperk se dostanete buď po 1,5 km dlouhé, mírně stoupající 

stezce vedoucí z parkoviště ve vesničce Žlíbek nebo po strmější,  

3 km dlouhé cestě vedoucí přímo z Kašperský Hor.  

Pěkná procházka je i na nedaleký Pustý hrádek, odkud můžete z 

nově zbudované vyhlídkové plošiny obdivovat jedinečný pohled na 

hrad Kašperk a široké okolí. 
 

 

 

http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/zricenina-pusty-hradek-u-kasperka.aspx

