
Běžkařské stopy 

Okolo Spáleného vrchu 

Stopa začíná asi 350 m od infocentra na Srní (u Spáleného vrchu), vede okolo akumulační nádrže pro 

vodní elektrárnu Vydru, přes obec Sedlo. Dále pokračuje navázáním na Vchynicko – Tetovský kanál. U 

obce Mechov se musí přejít hlavní silnice a asi po 500 m se dát zpětně do leva směrem na Staré Srní. 

Délka trasy: 6 km 

Náročnost: * 

Vchynicko – Tetovský kanál 

Výchozí bod je na parkovišti u obce Mechov. U obce Mechov se musí přejít hlavní silnice a asi po 500 

m se dát do leva směrem na Staré Srní. Po cca 800 m se dát do prava pod Kostelní vrch. Dále stopa 

pokračuje až k Hakešické cestě. Odtud dále po kanálu pouze pěší stezka. (Lze pokračovat dále na 

Javoří Pilu, Tříjezerní stať,…) 

Délka trasy: 5,8 km 

Náročnost: ** 

 

Tříjezerní slať, Modrava 

Ze Srní 0,5 km po  hlavní silnici směr Prášily. Poté až Pod Kostelní vrch. Dále stopa pokračuje až 

k Hakešické cestě. Odtud rovně až k odbočce Pod Oblíkem, kde odbočí do leva. Po 500 m se nachází 

Tříjezerní slať. Lze dále pokračovat na Modravu. 

Délka trasy: 8,2 km; Modrava 11 km 

Náročnost: ** 

 

Poledník 

Z Mechova od parkoviště cca 400 m odbočit do prava směr Zelenohorské chalupy. Ze Zelenohorských 

chalup stále do prava Pod Jezerní hřbet. Poté se odbočí do leva na Bavorskou cestu a z ní po 1,5 km 

odbočit do prava přes Předěl až na Poledník. 

Délka trasy: 8,3 km 

Náročnost: **** 

 

Oblík 

Ze Srní 0,5 km po hlavní silnici směr Prášily. Poté až Pod Kostelní vrch. Dále stopa pokračuje až 

k Hakešické cestě. Odtud rovně až na Javoří Pilu, do prava a odtud prudce do kopce cca 3 km. 

Délka trasy: 10,6 km 

Náročnost: *** 



Antýgl – Turnerova chata 

Z Antýglu vede běžecká stopa k Turnerově chatě po Naučné stezce Povydří. Cestou několik 

informačních panelů. 

Délka trasy: 3 km 

Náročnost: * 

 

Antýgl – Horská Kvilda 

Z Antýglu proti proudu Hamerského potoka přes Pechler vede běžecká stopa na Horskou Kvildu. 

Trasa vede po vrstevnici hory Sokol. (Odtud možno dále na vyhlídku u Jezerní slati.) 

Délka trasy: 4 km 

Náročnost: ** 


