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Stezka korunami stromů Neuschönau

Když se pěší turista rozhodne
u Oberviechtachu pro hřebenovou
variantu, čeká jej trasa podél
německo-české státní hranice,
přes „tisícovky“ Hohenbogen,
Kaitersberg, Velký Javor (Grosser
Arber), Falkenstein, Roklan (Rachel),
Luzný (Lusen) a Třístoličník
(Dreisessel). Na cestě se nachází
několik nejkrásnějších přírodních
lokalit Bavorska. Srdcem trasy je
centrální oblast Národního parku
Bavorský les. Na pomezí tří zemí se
Hřebenová varianta

Kdo se rozhodne pro jižní variantu
a vydá se po lesních a lučních
cestách, bude zaručeně unesen
nádhernými výhledy do okolní
krajiny a za jasných dnů může
dokonce dohlédnout na řetězec
alpských vrcholků od Dachsteinu
až k Zugspitze. Cesta do kopce
střídá chůzi z kopce, dále pokračuje
chráněnou krajinnou oblastí Hölle
(tzv. Peklem) u Falkensteinu.
Ve slunných smíšených lesích
podhůří Bavorského lesa přichází
jaro velmi brzo: kdo pohlédne
z obce Rusel směrem k údolí
Lallinger Winkel, může spatřit
slunečnou stranu Bavorského
lesa. Dále trasa vede regionem
Sonnenwald k vrcholu
Brotjacklriegel a pak podél řeky
Ilz přezdívané „černá perla“ až
do Pasova.
Jižní varianta
otevře široký výhled přes Dunajské
údolí a oblast Mühlviertelu, než se
doputuje do města Pasov.

Idylické stezky a dech beroucí
výhledy, tak se představuje
Zlatá stezka v Bavorském lese.

BAVORSKÝ LES

Na několika místech křižuje Zlatá
stezka Sklářskou cestu – využijte
proto této příležitosti a zastavte
se ve sklárně. Můžete zde objevit
skvělé nápady na dárky, případně
se občerstvit v některém
z hostinců. Více informací na
www.die-glasstrasse.de
Sklářská cesta

Náš tip na dárek
v Bavors kém les e
Bayerischer Wald-Verein
www.bayerischer-wald-verein.de
Další možnost k etapě Velký
(Grosser) Falkenstein – Luzný
(Lusen) nabízí méně náročná
trasa na okraji národního parku,
která vede přes Zwiesel, Frauenau,
Spiegelau, Neuschönau a Mauth.
Turista se může vydat na
jednodenní etapu působivou
krajinou od Hohenbogenu přes
Velký Ostrý (Grosser Osser) a odsud
případně pokračovat až na Velký
Javor (Grosser Arber).

Bezplatná objednávka
prospektů na
www.bayerischer-wald.de
Díky dalšímu doplnění sítě cest
Zlaté stezky o Bavorskou a Českou
cestu, Vintířovu stezku a o Zlatou
(Prachatickou) cestu je přechod
mezi severní a jižní variantou ještě
snadnější.

Alternativní trasy

Příčná propojení

Existují dvě varianty, které nabízejí
lákavou alternativu k hlavní trase.

Možné je i střídání mezi severní
a jižní variantou, a sice od Prölleru
k Arberu (St. Englmar – Arnbruck),
resp. od Ilztalu k Haidelu
(Fürsteneck – Hinterschmiding).
Obě varianty doporučujeme!

Ubytování pro unavené nohy
a mnoho dalších turistických
tipů najdete v Katalogu hostitelů
a v Turistickém magazínu
Oberpfälzer Wald.

Hornofalcký les charakterizuje drsný
ráz přírody, kdo se však jednou
do této oblasti vypraví, toho krajina
již nepustí a musí se vrátit.

Oberviechtach. Krátce poté, jižně
od rašeliniště Prackendorfer Moos,
se Zlatá stezka rozděluje do dvou
variant:

Více možností naleznete
na této Přehledné mapě
a v Etapovém průvodci na
www.goldsteig-wandern.de.

Zlatá stezka přicházející
od Marktredwitzu vede nejprve
po hradní stezce Steinwald
se strohou hradní zříceninou
Weissenstein, „krajinou tisíce
rybníků“ a romantickým divokým
údolím řeky Waldnaab. Turistu
na cestě doprovází neutichající
klokot vody a fascinující
skalní útvary. Následuje
Windischeschenbach, „hlavní
město piva Zoiglbier“. K návštěvě
vybízí město Neustadt an der
Waldnaab s muzeem skla stejně
jako Weiden i.d. Opf. s historickým
centrem. Pozoruhodný je
i středověký hrad Leuchtenberg
ležící přímo na Zlaté stezce, kde se
každoročně konají hradní divadelní
slavnosti. Dál pokračuje stezka
údolím Pfreimdtal, prochází kolem
hradu Trausnitz do města zlatokopů

První trasa vede husitským městem
Neunburg vorm Wald a městem
Bodenwöhr do údolí Regental,
odkud turista zamíří přes výšiny
Bavorského lesa směrem na Pasov.

www.oberpfaelzerwald.de

Četné přírodní trasy Zlaté stezky
v Hornofalckém lese včetně stezky
Nurtschweg s certifikátem kvality
se dají společně s hlavní trasou
hravě kombinovat jako jedno či
několikadenní výlety.
Rozmanitost pro pěší turisty
v Hornofalckém lese
Druhá varianta, tzv. hřebenová
trasa, se ubírá nejprve směrem
na Rötz a turistický region
Waldmünchner Urlaubsland. Poté
míjí jednu „tisícovku“ za druhou,
než dorazí do města tří řek,
do Pasova.

Hornofalcký lesní spolek:
www.oberpfaelzerwaldverein.de

Zdolávání vrcholů, nebo rodinný výlet:
pěší turistika v Hornofalckém lese je stejně
rozmanitá jako jeho krajina!
Zřícenina hradu Weissenstein

Selský hostitelský servis na idylických
místech, organizovaný pro turistické skupiny, rodiny nebo i pro dvě
osoby. Bližší informace na: www.
oberpfaelzerwald.de,
Tourismuszentrum Oberpfälzer
Wald, Tel. 09433 203810
Piknikový servis ve volné přírodě
Co pro region Wachau znamená
mladé víno, to pro pivní region
Hornofalcký les představuje pivo
Zoigl. Jednoduše je vyzkoušejte:
čerstvě načepované ze sudu
v hostincích rozpoznatelných
podle vývěsního štítu „Zoigl“
ve formě šesticípé hvězdy.
www.zoiglinfo.de
Pivo Zoigl

Zážitkové tipy
v Hornofalckém les e

HORNOFALCKÝ LES

Výhled na malé Javorské jezero

Přírodní park Steinwald je se svou
rozlohou 23,3 ha nejmenším bavorským přírodním parkem, přesto
nabízí hned dva druhy přírodních
krajin: rozmanitou středohorskou
krajinu a poklidné území plné lesů
a jezer.
www.naturpark-steinwald.de
Horské pláně, kaňonovitá údolí
s divokými toky řek, vřesoviště
nebo vltavské luhy – Národní park
Šumava nabízí životní prostředí nejrůznějším druhům zvířat a rostlin.
www.npsumava.cz

Další partneři: Bavorské státní lesy,
www.baysf.de
Přírodní park Bavorský les, největší
přírodní park v Německu, se táhne
od Dunaje až k českým hranicím
a je součástí největšího souvislého
lesního území ve střední Evropě.
www.naturpark-bayer-wald.de
Přírodní park Hornobavorský les je
jedním z nejrozmanitějších národních parků v Německu – od údolí
řeky Regen s nadmořskou výškou
340 m nad mořem až k 1 380 m
vysokému Malému Javoru.
www.naturpark-obw.de

Zelená střecha Evropy: tak je
označováno největší souvislé lesní
území střední Evropy. Táhne se
od Hornofalckého lesa a Českého
lesa přes Bavorský les a Šumavu.
A právě tudy vede Zlatá stezka!
Prochází šesti přírodními a dvěma
národními parky. Je to jedinečný
turistický zážitek!

Křemen utváří ráz přírodního
parku Severní Hornofalcký les:
jeho nejpůsobivějším přírodním
útvarem je 38 m vysoká skála
z růžovcového křemene, nacházející
se mezi městem Pleystein
a městysem Parkstein. Je považován
za nejkrásnější čedičový kužel
v Evropě. www.naturpark-now.de

Národní park Bavorský les je
největším zalesněným národním
parkem Německa. Zde se příroda
volně rozvíjí podle vlastních zákonů
a hesla „nechat přírodu přírodou
rozvíjet“.
www.nationalpark-bayerischerwald.de

Pro Hornofalcký les jsou
charakteristické dvě věci – lesy
a voda: četné rybníky a tři chráněná
krajinná území nabízejí dokonalou
romantiku.
www.naturpark.landkreisschwandorf.de

ZELENÁ STŘECHA EVROPY

Hrad Murach, Oberviechtach

www.goldsteig-wandern.de

ZLATÁ STEZKA
PŘEHLEDNÁ
MAPA
ZLATÁ STEZKA
PŘEHLEDNÁ
MAPA
www.zlatoustezkou.cz

Hrad Kašperk

ZLATÁ STEZKA V ČECHÁCH
Trasy mezi Bavorskem a Čechami
jsou nyní propojeny
Na hraničním přechodu Mlaka /
Bischofsreut vstupuje Zlatá stezka
do jižních Čech. Ubírá se po historické trase staré obchodní cesty
se solí územím Národního parku
Šumava přes České Žleby, Stožecká
luka a vesničku Dobrá do horského
městečka Volary s jeho typickými
roubenými domy. Z Volar Zlatá stezka pokračuje k městu Prachatice,
renesanční perle na Zlaté stezce.
Cestou míjí zříceninu hradu Hus
a Libínské sedlo. Nedaleká rozhledna
Libín nabízí jedinečnou vyhlídku
na panorama Šumavy a při dobré
viditelnosti dokonce i na Alpy.
O cestě bílého zlata, jak se obchod
se solí v minulosti nazýval, se nejvíce
dozvíte v Prachatickém muzeu díky
interaktivní expozici Zlaté stezky.

stezka vydává dále na západ mírně
zvlněnou šumavskou krajinou,
přes Zdíkov, Stachy a Úbislav až
do Kašperských Hor, kde vstupuje
do Plzeňského kraje.
Někdejší královské horní město
Kašperské Hory je díky malebnému
okolí a nedaleké dominantě hradu
Kašperk jedním z klenotů Šumavy.
Kromě oku lahodících přírodních
scenerií nabízí město i kulturní
vyžití v podobě Muzea a Galerie
Šumavy. Z Kašperských Hor
pokračuje Zlatá stezka přes Dobrou
Vodu do Hartmanic.
Dále se trasa ubírá do Javorné
a do Nýrska. Po cestě míjíme

zaniklé obce a osady mlčenlivě
dokládající pohnutou historii
pohraničí.
Zlatá stezka pozvolna opouští
Šumavu a přechází do Českého
lesa. Dalším významným bodem
na trase je město Kdyně, odkud
trasa pokračuje do srdce svébytného a okouzlujícího Chodska
– Domažlic, kde se v Muzeu
Chodska mohou zájemci seznámit
s tradicemi a zvyky obyvatel tohoto
zajímavého regionu. Chodský hrad
s vyhlídkovou věží nabízí rozhled
do šumavských kopců na jedné
straně a do hvozdů Českého lesa
na straně druhé.

města s řadou památek. Odtud
Zlatá stezka zamíří do Přimdy, nad
níž se tyčí zřícenina stejnojmenného strážního hradu. Členitou
krajinou Českého lesa vede stezka
přes Staré Sedliště do Tachova.
Historické centrum města vybízí
k návštěvě Muzea Českého lesa
nebo prohlídce zámku. Poslední
úsek Zlaté stezky míří do Chodové
Plané, kde se turista může osvěžit.
www.zlatoustezkou.cz

Z Domažlic stezka uhýbá směrem
do městyse Klenčí pod Čerchovem,
poté příkře stoupá na vrch Sádek,
odkud prudce klesá přes Postřekov
do Poběžovic. Trasa pokračuje do
Bělé nad Radbuzou, historického

Prášily

Z Prachatic míří Zlatá stezka přes
Husinec, rodiště Mistra Jana Husa,
do Vimperka, dalšího cíle karavan
soumarů se solí. Vimperský zámek,
původně hrad, vysoko nad městem
i samotné město s malebným
náměstím a zbytky středověkých
hradeb láká k prozkoumání, ale
i odpočinku. Z Vimperka se Zlatá

Rozhledna na vrcholu Poledník

Stonehenge Holašovice

PROPOJOVACÍ TRASY
NA ZLATÉ STEZCE

CZ 1: Bärnau – Tachov
Propojovací trasa z Bärnau do Tachova vede částečně po historické
Zlaté cestě, která byla významnou
obchodní spojnicí české země se
západní Evropou.
CZ 2: Walddorf – Bělá nad
Radbuzou
Jižní varianta trasy míří z hraničního
přechodu Železná k zaniklé obci
Walddorf dále směrem do Bělé nad
Radbuzou. Severní část propojovací
trasy vede z hraničního přechodu
Pleš a s jižní trasou se setkává
na turistickém rozcestí u zaniklé
obce Walddorf a dále pokračuje
do Bělé nad Radbuzou.
CZ 3: Ovčí Vrch – Domažlice
Z Bavorska směřuje trasa přes Ovčí
Vrch do České Kubice. Dále pokračuje přes rekreační středisko Babylon
a krajinou malebných Zelenovských
rybníků až na poutní místo Vavřineček. Trasa se na hlavní trasu Zlaté
stezky napojuje v samotném srdci
Chodska – Domažlicích.

CZ 4: Všeruby – Kdyně
Nejkratší propojovací trasa (9,9 km)
vede ze Všerub do Kdyně převážně
po jižní variantě historické poutní
Svatojakubské cesty.
CZ 5: Ostrý – Nýrsko
Nejdelší propojovací trasa (19,2 km)
vede z majestátního vrcholu Ostrý
(1 293 m n. m). Po trase je možné
obdivovat malou vodní elektrárnu
Bílý potok v Hamrech či rozpoznávat
v krajině zaniklé obce a osady.
CZ 6: Železná Ruda – Javorná
Propojovací trasa z Železné Rudy
přes Hofmanky do Javorné se
prolíná s naučnými stezkami
Sklářská a Utajená obrana
železné opony. V Železné Rudě
se k prohlídce nabízí Muzeum
Šumavy.

CZ 8: Bučina – Kašperské Hory
U hraničního přechodu Bučina
/ Finsterau se nenechte zastavit
ostnatým drátem, je to jen
připomínka železné opony, která
v době totality po dlouhou dobu
rozdělovala české a bavorské
území. Z Bučiny se můžete volně
vydat přírodou šumavského parku
k pramenům řeky Vltavy a od nich
do Kvildy, kde se nezapomeňte
občerstvit. Na další cestu se vydejte
kolem Jezerní slati, přes Vydří
most, do Horské Kvildy a odtud
do Kašperských Hor.
CZ 9: Přední Kopec – Vimperk
Z hraničního přechodu Přední Kopec
/ Vorderfirmiansreut se vydejte
po Vimperské stezce. Historická
Zlatá stezka kdysi procházela pod

CZ 7: Gsenget – Hartmanice
Trasa vstupuje do Česka u bývalé
obce Gsenget a vede přes Prášily
a Dobrou Vodu do Hartmanic
po historické obchodní Vintířově
stezce. V blízkosti lze navštívit
Vchynicko-tetovský plavební kanál
nebo rozhlednu na Poledníku.

ochranou hradu Kunžvart, který
připomínají nyní již jen ruiny a valy.
Nenechte si na této trase ujít
zachovalé pozůstatky historické
Zlaté stezky. Přes Horní Vltavici vede
stezka do Kubovy Huti pod vrchol
Boubína. Přes Solnou Lhotu se pak
dostanete až do Vimperka.
CZ 10: Černý Kříž – Prachatice
CZ 10a: Nové Údolí – Černý Kříž
Na hraniční přechod Nové Údolí /
Haidmühle můžete dojet nejlépe
šumavskou lokálkou. Odtud se
již vydejte pěšky po značených
lesních cestách do Stožce
a na Černý Kříž. Cesta vede dále
přes Pěknou a Horní Sněžnou
do Zbytin. Přes Libínské sedlo se
pak dostanete do Prachatic.
CZ 10b: Trojmezí – Černý Kříž
Z Trojmezí, hraničního místa 3 zemí
(Čechy, Bavorsko, Horní Rakousko)
se vydejte na vrchol Plechý
s nepřekonatelným výhledem
do vnitrozemí a na vodní nádrž
Lipno. Odtud je to jen kousek
na Plešné jezero a přes Hučinu
a po Medvědí stezce přijdete
do Černého Kříže. Po cestě můžete
obdivovat unikátní zachovalou
stavbu Schwarzenberského kanálu.
Z Černého Kříže pak vede stejná
cesta do Prachatic jako u trasy Nové
Údolí – Prachatice.

PŘIVÁDĚCÍ TRASY
CZ 11: Strakonice – Vimperk
Když už si dosyta užijete město
Strakonice i jeho hrad, vydejte se
ze Strakonic směrem na jih údolím
říčky Volyňky. Čeká vás cesta
krásnou přírodou přes Radošovice
a Nemětice do městečka Volyně,
které ukrývá historickou tvrz či
synagogu a židovský hřbitov.
Židovské památky naleznete
i na dalším místě na trase ve Čkyni.
Přes Mařský vrch a Svatou Maří
s jedinečným poutním kostelem
pak dojdete až do Vimperka.

CZ 12: České Budějovice –
Prachatice
České Budějovice se mohou zdát
trochu stranou od přírody Šumavy
a Pošumaví. Ale vězte, že je to
jen 58 km po značených pěších
stezkách a rázem se ocitnete přímo
v srdci Zlatých stezek, městě Prachatice. Vydejte se z Českých Budějovic,
putujte chráněnou krajinnou oblastí
Blanský les, u Slavče si užijte výhled
do krajiny z vrcholu Kluk, v Holašovicích obdivujte jedinečné domy
na historické návsi pod ochranou
UNESCO i menhiry v krajině.
Projděte úrodnou oblastí Lhenicka
a doputujte na Zlatou stezku.

TIP NA KULINÁŘS KÝ
ZÁŽITEK
Jednou ze základních surovin
šumavské kuchyně jsou čerstvé
houby a ovoce z místních lesů.
A protože se říká „polévka je
grunt“, nezapomeňme ochutnat
pravou šumavskou kulajdu nebo
bramboračku. A jako sladkou tečku
tvarohové knedlíky s borůvkovým
žahourem nebo trhanec s lesním
ovocem.

Zámek Vimperk

PROPOJOVACÍ TRASY

trasa

a přiváděcí trasy v Čechách
trasa
CZ1
CZ2
CZ2a
CZ2b
CZ3
CZ4
CZ5
CZ6
CZ7
CZ8
CZ9

PĚŠÍ TURISTIKA BEZ HRANIC

CZ10
CZ10a
CZ10b
CZ11
CZ12

na Zelené střeše Evropy
Zlatá stezka se stala mezinárodní
trasou: v rámci projektu Interreg
vznikla na české straně její paralela
(203 km v Plzeňském kraji, 86 km
v jižních Čechách). Propojovací
trasy spojují úseky na české straně
s německou Zlatou stezkou: takto
lze na celkem 13 místech překročit
hranici. Na německé straně jsou
k tomu využívány již stávající

turistické stezky, dodatečně
označené modrým „S“ a zapojené
do konceptu Zlaté stezky.
V Bavorském lese byla síť Zlatých
stezek rozšířena o historické
obchodní cesty – Bavorskou cestu
(107 km), Českou cestu (51,7 km),
Vintířovu stezku (71,8 km)
a prachatickou větev historické
Zlaté stezky (39,1 km) o celkové
délce 270 km. V Hornofalckém lese
umožňují propojení již existující
modré propojky, jako např.
Nurtschweg.

1
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1b
2
2a
2b
3
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3b
4
4a
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5
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6
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PĚŠÍ TUR IST IKA
SNADNĚ JI

VYSVĚTLIVKY
hlavní trasa Zlaté stezky v Německu
hlavní trasa Zlaté stezky v Česku
propojovací a přiváděcí trasy
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a alternativní trasy v Německu

Zlatá stezka patří mezi 15 nejlepších
turistických tras Německa a je
certifikovaná Německým spolkem
pro pěší turisty.

Plánovač tras na internetové
stránce Zlaté stezky vám umožní
připravit výlet podle vlastních
představ. Pro každou etapu zde
naleznete údaje o výškových
profilech, délce a charakteru cesty.
Kromě toho si můžete data
jednoduše stáhnout do svého
GPS přijímače. Více informací na:
www.goldsteig-wandern.de/
tourenplaner
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PŘÍPOJKY, OKRUŽNÍ TRASY

Na české straně rovněž existuje hustá
síť propojovacích cest. V plzeňském
regionu je to sedm přeshraničních
přechodů, v jižních Čechách je jich
pět a k tomu dvě přiváděcí trasy. Tak
je možné podle chuti a nálady přejít
ze Zlaté stezky na bavorské straně
na českou trasu s celkovou délkou
289 km a samozřejmě se i po této
trase vrátit.

Více informací týkajících se Zlaté
stezky najdete na internetových
stránkách, facebooku a instagramu.

Bärnau – Tachov (Zlatá cesta)
Walddorf – Bělá nad Radbuzou
Eslarn – Železná – Walddorf
Friedrichshäng – Pleš – Walddorf
Furth im Wald – Schafberg – Ovčí Vrch – Domažlice
Eschlkam – Všeruby – Kdyně (Svatojakubská cesta)
Grosser Osser – Ostrý – Nýrsko
Zwiesel – Zwieslerwaldhaus – Železná Ruda – Javorná
Zwiesel – Gsenget – Hartmanice (Vintířova stezka)
Mauth – Bučina – Kašperské Hory
(historická Zlatá stezka – Kašperskohorská větev)
Philippsreut – Přední Kopec – Vimperk
(historická Zlatá stezka – Vimperská větev)
Černý Kříž – Prachatice
Haidmühle – Nové Údolí – Černý Kříž
Lackenhäuser – Dreiländereck – Trojmezí – Černý Kříž
Strakonice – Vimperk
České Budějovice – Prachatice

Zlatá cesta

Česká cesta
Vintířova stezka

Foto: Archive des Tourismusverbandes Ostbayern e.V., der Bezirke Pilsen
und Südböhmen, Tourismuszentrum
Oberpfälzer Wald, Marco Felgenhauer
(www.woidlife-photography.de),
Titulní foto: Tourismusverband Ostbayern e.V., Andreas Hub

historická Zlatá stezka – Kašperskohorská větev

Tisk: ASTRON print, s. r. o., Praha

Svatojakubská cesta

Všechny údaje byly v terénu ověřeny
a zapracovány do textů. Změny ve vedení tras
zůstávají vyhrazeny. Jakákoliv mechanická,
fotografická nebo elektronická reprodukce
publikace, nebo její části, je možná jen
s písemným souhlasem vydavatele.

Dunajská stezka

historická Zlatá stezka – Vimperská větev
historická Zlatá stezka – Prachatická větev
Hradní stezka
cesta Nurtschweg

trasa

km

Waldsassen – Waldmünchen (Nurtschweg)
Marktredwitz – Waldsassen
Waldershof – Walbenreuth
Burgruine Weissenstein – Waldeck – Hessenreuth –
Parkstein – Neustadt a. d. W.
Waldeck – Burgruine Weissenstein
Parkstein – Neustadt a. d. W
Falkenberg – Griesbach (Nurtschweg)
Tirschenreuth – Griesbach (Nurtschweg)
Tirschenreuth – Falkenberg (Goldsteig)
Silberhütte – Plössberg – Neuhaus
Siberhütte – Plössberg
Plössberg – Neuhaus
Silberhütte – Floss – Wilchenreuth
Ritzlersreuth (Doost) – Neustadt a. d. W.
Weiden Nord – Goldsteig – Weiden
Weiden Nord – Wilchenreuth
Weiden Süd – Muglhof (Goldsteig)
Eslarn – Moosbach – Elm (Goldsteig)
Wernberg/Köblitz – Pfreimdtal
Pfreimd – Trausnitz
Nabburg – Stadlern (Venezianersteig)
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9a Nabburg – Obermurach
9b Goldsteig – Oberviechtach – Schönsee – Stadlern
(Nurtschweg)
9c Neudeck – Frauenhäusl – Goldsteig
9d Ebermannsdorf – Wutzschleife (Opf. Seenweg)
10 Waldmünchen
11 Reiseck – Ränkam – Arnschwang – Goldsteig
11a Arnschwang – Goldsteig
11b Reiseck – Ränkam – Arnschwang
11c Steinbruchsee – Goldsteig
12 Neukirchen – Forstdiensthütte Hohenbogen
13 Hohenbogen – Lam – Osser – Lohberg – Kleiner Arber
14 Bad Kötzting – Reitenberg (Goldsteig)
15 Arrach – Goldsteig
16 Arnbruck/Höbing – Eck
17 Drachselsried – Heugstatt
18 Bodenmais – Chamer Hütte
19 Bayerisch Eisenstein – Zwiesel – Frauenau – Spiegelau
– Sankt Oswald – Riedlhütte – Neuschönau – Mauth
20a Herzogsreut – Leopoldsreut (Haidel)
20b Hinterschmiding – Leopoldsreut (Haidel)
21 Grainet – Kohlstattbrunn
22 Altreichenau – Dreisessel
23 Neureichenau – Dreisessel
24 Bodenwöhr Rundweg
24a Bodenwöhr Nord – Blechhammer
24b Bodenwöhr Süd – Birkhof
25 Nittenau Rundweg
25a Nittenau Nord – Goldsteig
25b Nittenau Süd – Waldhaus Einsiedel
26 Brennberg – Höllbachtal
27a Blumern – Haibach – Elisabethszell – Konzell
27b Elisabethszell – Redlmühl
27c Haibach – Blumern
27d Elisabethszell – Maibrunn
27e Elisabethszell – Maibrunn – St. Englmar – Pröller – Käsplatte – Elisabethszell
28 Viechtach – Pröller
28a Viechtach – Arnbruck (propojka jih-sever)
29 Neukirchen/Haggn – Maibrunn – St. Englmar
30 Grandsberg – Hirschenstein
31 Zenting – Ranfels – Manzenreuth
32 Saldenburg – Thurmansbang
33 Fürsteneck – Aumühle
33a Fürsteneck – Ringelai – Freyung – Hinterschmiding –
Goldsteig (propojka jih-sever)
34 Ruderting – Fischhaus
35 Schöfweg – Brotjacklriegel
36 Buchet – Kalteck
37 Falkenfels – Riedelhänge
38 Hohenwarth – Kaitersberg
39 Grafenwiesen – Goldsteig
40 Runde Schaufling
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