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Z Modravy na Březník 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stručný popis trasy 

Zaparkujeme na centrálním parkovišti na Modravě, nejprve vyrazíme vpravo 
asi 70 metrů a zde u turistického rozcestníku směr Březník odbočíme vlevo. 
Asi po 150 metrech začínají krásně upravené stopy na ploše vpravo od ces-
ty. Výlet podél Modravského potoka na hájenku Březník je pro lyžaře běžce 
opravdu ideální.  Cesta neustále mírně stoupá, sněhové podmínky jsou zde 
ty nejlepší na Šumavě. Po zhruba 7 kilometrech nenáročné jízdy se náhle 
úzké údolí otevře a my se octneme na horské louce snad přímo uprostřed 
Šumavy.  Z jihu na nás dohlíží nedaleký vrchol Luzný 1373 m n. m., na proti-
lehlé stráni poslední z dochovaných domů dřívější lesnické osady - hájenka.  
Rozjímání i radost z dosaženého cíle pomůže zpříjemnit návštěva v již zmí-
něné hájence. Zpět na Modravu můžeme pohodlně dojet stejnou trasou ne-
bo zvolíme delší variantu a vydáme se pravou odbočkou na rozcestí Na 
ztraceném a okruhem přes Lovčí skálu a Filipovu Huť.  

  

Výškový profil trasy 

 
 
 
 

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

 

Parkování: centrální parkoviště ve 
středu obce Modrava 
GPS  49.0237550N, 13.4965786E 

Nástupní místo: z parkoviště 
vpravo asi 70 m, u rozcestníku směr 
Březník odbočíme vlevo, asi po 
150m začínají upravené stopy 

Značení: první část cesty nevede 
trasa přímo po značené modré 
turistické cestě, ale po souběžném 
průseku vedle cesty, od rozcestí 
Modravský potok pak již stopy vedou 
přímo po lesní cestě. 

Časová náročnost: dle sněhových 
podmínek základní trasa 2-2,5h, 
objížďkou přes Filipovu Huť 3-3,5h 

Fyzická náročnost: základní 
varianta – lehký profil snadné – 
modrá (profilově vhodné i pro rodiny 
s dětmi. Delší varianta – středně 
těžké – červená 

Délka trasy:  základní trasa – 16km, 
delší trasa 18 km 

Povrch: pravidelně udržován 

Zajímavosti na trase: hájenka 
Březník, Luzenské údolí 

Občerstvení: na Modravě 

Servis lyží: na Modravě není k 
dispozici 
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