
  

Doporučené okruhy kolem Modravy

1  Modrava – Březník – Cikánská slať – Modrava

Délka: 15 km    

Od rozcestníku u Dřeváku se vydáme jižním směrem po asfaltové lesní cestě podél 
Modravského potoka. Po necelých dvou kilometrech přijdeme na rozcestí Modravský 
potok, kde se rozchází modrá a červená značka. Modrá pokračuje na Březník, červená 
vede k Prameni Vltavy. Pokračujeme po modré proti proudu Modravského potoka 
a po třech kilometrech dorazíme k rozcestníku Na Ztraceném. Zde cesta odbočuje 
do Filipovy Hutě k Prameni Vltavy, ale my se vydáme dále po modré proti proudu potoka 
a cesta nás po dvou kilometrech zavede do jednoho z nejkrásnějších údolí Šumavy, 
kterému vévodí bavorská hora Luzný, z levé strany je ohraničeno vrcholy Malé a Velké 
Mokrůvky a z pravé strany Hraniční horou, Špičníkem a Blatným vrchem. Odtud tři sta 
metrů stoupáme ke schwarzenberské hájovně na Březník. Z Březníku se do Modravy 
vracíme nejdříve po asfaltové tzv. Starobřeznické cestě, která pozvolným stoupáním 
vede po úbočí Studené hory. Pod jejím vrcholem klesá kolem Tramphusova křížku, kde 
se mění na štěrkovou cestu až k Cikánské slati. Přes Cikánskou slať vede mírně stoupající 
cesta po dřevěném povalovém chodníku. Nejdříve krátkým stoupáním obejdeme vrchol 
Modravské hory a pak prudce klesáme do Modravy. Z Březníku je to do Modravy zhruba 
sedm a půl kilometru. 

2  Modrava – Rybárna – Javoří Pila –  
Tříjezerní slať – Rybárna – Modrava  

Délka: 12,5 km    

Od rozcestníku u Dřeváku se vydáme přes most na Roklanském potoce a nad penzionem 
Arnika odbočíme vlevo směrem na lesní asfaltovou cestu, která nás proti proudu 
Roklanského potoka dovede po dvou a půl kilometrech k bývalé schwarzenberské 
hájovně s názvem Rybárna. Pokračujeme dále proti proudu Roklanského potoka až 
po zhruba pěti kilometrech dojdeme na rozcestí turistických cest, kde v minulosti 
stávala osada Javoří Pila. Odtud odbočíme vpravo, mineme rozcestí Pod Oblíkem 
a po zhruba dvou kilometrech přijdeme na rozcestí u Tříjezerní slatě. Zde začíná naučná 
stezka Tříjezerní slať, která ukazuje romantické šumavské vrchoviště se třemi malými 
slatinnými jezírky. Od rozcestí Tříjezerní slatě odbočíme vpravo a prudkým klesáním 
dojdeme po necelém kilometru k Rybárně. Za Rybárnou odbočíme vlevo na štěrkovou 
cestu, která nás po jednom a půl kilometru zavede přes les do horní části Modravy, zvané 
Vchynice. Odtud klesáme po místní komunikaci zhruba půl kilometru zpět do Modravy.

3  Modrava – Filipova Huť – Modrava

Délka: 4 km    

U Penzionu Zlatá stezka odbočíme vpravo po kamenném mostku přes Filipohuťský 
potok. Dále pokračujeme stoupáním po lesní pěšině proti proudu Filipohuťského potoka, 
kudy zhruba po dvou kilometrech dojdeme do Filipovy Hutě. Zde přejdeme státní silnici 
a dále pokračujeme mírným klesáním po lesní asfaltové cestě k lesním školkám. Odtud 
cesta pokračuje jako lesní pěšina až k hotelu Klostermannova chata do Modravy. Trasa 
Modrava – Filipova Huť je vybavena naučnými panely o šumavské vodní fauně, lesní flóře 
a flóře šumavských horských luk. 

4  Modrava – Hradlový most – Modrava 

Délka: 5 km     
Naučná stezka

Z parkoviště pod penzionem Arnika se vydáme údolní nivou Roklanského potoka 
k soutoku s Modravským potokem, počátkem řeky Vydry. Dále pak pokračujeme 
rostlým terénem a povalovým chodníkem přes zamokřená místa podél řeky Vydry 
až k Hradlovému mostu. Odtud vystoupáme krátkým stoupáním na stezku z Rokyty 
přes Vchynicko-tetovské louky do Modravy, kde odbočíme vlevo.
Na naučné stezce jsou instalovány 4 informační tabule, které upozorňují na přírodní 
fenomény, kterými naučná stezka prochází. Na řeku Vydru, na živočichy žijící místních 
vodách, na rostlinstvo rostoucí v přilehlých zamokřených lokalitách a na geologické 
procesy, kterými vznikly ojedinělé kamenné útvary.
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Kříž – Cross – Kreuz
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Kemp – Camp – Campingplatz

Významný strom – Significant Tree – Naturdenkmal Baum

Parkoviště – Parking – Parkplatz

Informace – Information
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