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03

Ze Stožce do Bischofsreutu
a Haidmühle

Stručný popis trasy

Parkování: placené parkoviště

Trasu začneme v nejnižším bodě celého okruhu ve Stožci. První metry
jsou zahřívací po rovince na Stožeckých loukách, po necelém kilometru odbočíme vlevo po stopě, která vede přes žlebskou silnici a začne
mírně stoupat po Šumavské magistrále směrem k Českým Žlebům. V
polovině cesty na České Žleby se napojíme na pás po bývalých hraničních zátarasech a vydáme se vlevo. Stoupání začne být trochu ostřejší. Pokud nepotřebujeme nutně občerstvení v Českých Žlebech,
lze tuto osadu objet po stopách jižně a pokračujeme v již mírnějším a
kratším stoupání na Kamennou hlavu. Toto je naopak nejvyšší bod
naší trasy s krásnými výhledy zejména na trojmezenský hřeben. Dále
sjíždíme na rozcestí Mlaka, na hraniční přechod Mechový potok a dále
po bavorské straně stoupáme směrem na Bischofsreut, před ním se
stáčíme vlevo východním směrem, kde později mírným klesáním dojedeme do Haidmühle. Přeneseme dvě silnice v obci a pokračujeme
podél Studené Vltavy na hraniční přechod Nové Údolí a dále do Stožce. Tam již vede souběžně s trasou také železniční trať.

v obci
GPS: 48.8589656N, 13.8194581E
Nástupní místo: cca 100 m od
parkoviště, v obci za mostem přes

Studenou Vltavu (směrem na
České Žleby)
GPS: 48.8594772N, 13.8180419E
Značení: okruh proznačen jako

lyžařská turistická trasa
Časová náročnost: dle sněhových

podmínek 2,5 h – 3,5 h
Fyzická náročnost: středně těžká

trasa
Délka trasy: 20 km
Povrch: pravidelně udržovaná

lyžařská trasa

Výškový profil trasy

Zajímavosti na trase: Kamenná

hlava (výhledy), Mlaka –
Mechový potok, Haidmühle,
Nové Údolí
Občerstvení: Česká Žleby, Hai-

dmühle, Nové Údolí, Stožec
Servis lyží: není k dispozici

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