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 POKLAD V PTAČÍ BUDCE
Co je to Keška
Hledání kešek se nazývá Geocaching, pokud je hledá jen jedna osoba, říká se jí keškař, 
pokud hledá víc osob, pak to jsou keškaři.
Keška je schránka, do které její zakladatel umístí předměty na výměnu a logbook, což 
je kniha, kam se zapisují ti, kteří ji našli. V této schránce je několik věcí, vy si vždy 
jednu vezmete a jinou (svojí) tam dáte.

1) Kaplička Hory Olivetské (49.1398583N, 13.5504111E)
Kapli najdete na návrší ve svahu nad starou cestou Kašperské Hory – Rejštejn, na 
jihozápadním okraji Kašperských Hor. Podle městské kroniky E. Panni byla kaple od 
neznámého zřizovatele a stála tam od nepaměti s obrazem Spasitele potícího krev. Na 
Velký pátek večer se tu zastavovalo procesí, jdoucí od  kaple Kalvárie a Grantl kaple. 

2) Šibeniční vrch (49.1423886N, 13.5431742E)
Nedaleko Kašperských Hor se táhne hřeben vrcholů a ukončuje ho Šibeniční vrch. Jak už
název napovídá,  v  dávných dobách na tomto vrcholu  stávala  šibenice.  Hrdelní  právo
získalo původní město Kašperské Hory (původní název města byl Bergreichenstein) v roce
1345 za dob Jana Lucemburského. Dodnes můžeme být svědky hromady kamenů, které
jsou zřejmě pozůstatkem popraviště. 

https://www.autovylet.cz/cestovatelsky-slovnik/geocaching/
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3) Pustý hrádek (GPS: 49,164561 13,569188 )
Na zříceninu hrádku Pustý se dostanete kamenitou strmou cestou asi 800 m od hradu
Kašperk.  Dnes zde naleznete jen zbytky předsunutého opevnění hradu Kašperk. Hrádek
sloužil  jako  strategické  zajištění  vyvýšeniny  před  hradem.  Původně  se  jednalo  o
dvoupodlažní stavbu s pětibokou věží. 

4) Vojenské opevnění tzv. řopík  (GPS: 49°9'22.876"N, 13°34'56.546"E )
Bunkr  nebo také řopík  je součástí  Československého lehkého opevnění  z  let  1937-38
vybudované z důvodů zabezpečení ochrany pohraničí. Bunkr se nachází vpravo (směr K.
Hory-Nezdice). Leží nedaleko Žlíbku a naučné stezky Strážců hranic.
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5) Štola naděje (49.1301506N, 13.5813700E)
Štola Naděje se nachází v Amálině údolí jihovýchodně od Kašperských Hor. V této lokalitě
se mělo těžit zlato. Geologický průzkum zdejšího ložiska začal v roce 1982 a trval až do
roku 1998, kdy byl další průzkum zakázán. Hlavní chodba štoly má asi 800 m a výnosnost
žíly měla být 64 g zlata na 1 tunu rudy. Průzkumná štola Naděje je jedním ze zastavení
naučné stezky, která tudy vede.

6) Amálino údolí (49.142682,13.5580616,10.5)
Kaňonovité údolí Zlatého potoka včetně rozsáhlého prameniště na svazích Ždánova je
přírodní rezervace ležící jihovýchodně od Kašperských Hor a v CHKO Šumava. Přírodní
rezervace má nesymetrický a členitý tvar, velká část leží v údolí Zlatého potoka ostře
zaříznuté v rulových stráních. 
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