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Na rozhlednu Na Sedle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Stručný popis trasy 

Na cestu se vydáme z Albrechtic, kde zanecháme auto na parkovišti na 

jihozápadním okraji obce. Z parkoviště vyrazíme jižním směrem po červe-

né TZ, povede nás přímo do kopce kamenitou lesní pěšinou. Ve druhé 

půlce si užijeme krásné výhledy na oblast Sušicka a Horažďovicka, v po-

vzdálí je viditelný hrad Rabí. Také skalní útvary v okolí cesty lákají ke zdo-

lávání. Kousek pod vrcholem kopce Sedlo se nachází rozhledna, vysoká 

27,75 m. Je celoročně volně přístupná, ale pouze za denního světla. Na 

vrchol rozhledny vystoupáme po dřevěném točitém schodišti (138 scho-

dů). Otevřený ochoz se nachází v 7. nadzemním patře a je odsud krásný 

výhled na celou Šumavu. Hrad Kašperk je coby kamenem dohodil. Důleži-

té body jsou graficky zobrazeny na panelech umístěných pod střechou po 

celé šíři rozhledny. K autu se vydáme po stejné trase. Pokud si chcete 

udělat náročnější výlet, tak se můžete vydat na rozhlednu po červené tu-

ristické značce ze Sušice přes Žižkův vrch, Šibeník, Záluží a Albrechtice a 

zpět, celková délka cca 15 km, převýšení 509 m. 

Při průzkumu všech skalních útvarů buďte opatrní, obzvláště po deš-

ti jsou kameny velmi kluzké!  

Výškový profil trasy  

 
 

 
 
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální  
rozvoj. Investice do vaší budoucnosti. 

 
Parkování: parkoviště v obci 
Albrechtice 
GPS:49.1900986N, 13.5690614E 

 
Nástupní místo: na jižní hraně 
parkoviště, kde jsou umístěny 
rozcestníky 

 
Značení: celá trasa vede 

po červené turistické značce 

 
Časová náročnost: cca 1,5 

hodiny 

 
Fyzická náročnost: střední, 
vhodné i pro rodiny s dětmi, 
nevhodné pro kočárky 

 
Délka trasy: 3 km 

 
Povrch: lesní kamenitá pěšina 

 
Zajímavosti na trase: zajímavé 

skalní útvary a výhledy 

 
Občerstvení: ne, pouze vlastní 

  

 
Zajímavosti v okolí: kostel v 
Albrechticích, Žihobce, Strašín, 
Sušice 
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