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Okolí Stožce 
Podél Studené Vltavy k hranici 

Stožec – Nové Údolí – Krásná Hora – České Žlaby – Stožec 
 
Příjezdové míst: Stožec, autobus, vlak,  Možnost občerstvení: Stožec, České 
Trať č. 194.      Žlaby – hotely a restaurace 
Výchozí bod: parkoviště ve Stožci.   Pozoruhodnosti: rašeliniště Spálený 
Délka: 17 km      luh, bývalé osady Nové Údolí a Krásná 
Čas chůze: 5 hod.     Hora, zbytky Zlaté stezky, na bývalé Zla- 
Převýšení: 220 m.     té stezce, 1 km od rozcestí Mlaka je hra- 
Náročnost: Středně náročná trasa   niční přechod České Žlaby – Bischof- 
Nejv. bod: pod Žlebským vrchem, 985 m.  sreut. 
 

 Ze Stožce se vydáme po žluté značce a jižním směrem pozvolna stoupáme po 
asfaltové silnici proti proudu Studené Vltavy. Po necelých 4 km dojdeme na louku se zbytky 
osady Nové Údolí. Končí zde železniční trať z Volar. Při cestě do SRN můžeme použít 
blízkého hraničního přechodu. Je určen pro pěší, cyklisty a motocyklisty do 50 ccm. 
V Novém Údolím narazíme na červenou značku, odbočíme vpravo a klesáme do míst, kde 
Studená Vltava vtéká na naše území. Po pravé straně míjíme nejnižší bod rašeliniště Spálený 
luh. Jdeme mírně zvlněným terénem podél státní hranice až k rozlehlé louce, kde stála osada 
Krásná Hora. Pozvolna stoupáme západním úbočím vrchu Kapraď a po chvilce přijdeme na 
rozcestí značek zvané Mlaka. Odbočíme vpravo a dále pokračujeme po žluté, která nás vede 
po trase bývalé Zlaté stezky. Stoupáme úbočím Žlabského vrchu ( 1080 m) a stále po žluté 
dojdeme až do Českých Žlabů. Kostel sv. Anny se bohužel nedochoval, a tak si alespoň 
prohlédněte upravený hřbitov. Z Českých Žlabů je pěkný výhled na výchozí místo Stožce a 
údolí Studené Vltavy. Odbočíme vpravo a klesáme po modré značce. Po 1 km se oddělíme od 
silnice a obcházíme vrch Spáleniště. U cesty jsou vidět krásné kované železné kříže. Lesem 
sejdeme k místu, kde křižujeme žlutou značku.  

Zde se nabízejí dvě možnosti: 

- odbočíme vpravo a po žluté vyjdeme z lesa. Sejdeme do údolí Mlýnského potoka a 
pokračujeme stromořadím přes horskou louku. Vpravo jsou výhledy zpět na výše 
položené České Žlaby a před námi 
cíl cesty – Stožec 

- pokračujeme dále po modré a 
zvolna stoupáme úbočím Stožce ( 
1065 m). Po chvíli odbočíme vlevo 
a značenou odbočkou dojdeme ke 
Stožecké kapli a na Stožeckou 
skálu s rozhledem. Po prohlídce se 
stejnou cestou vrátíme na rozcestí, 
odbočíme vlevo a do Stožce 
pokračujeme po žluté značce, která 
je popsaná výše. Výstupem ke 
kapli se trasa prodlouží o 5 km ( 1 
½ hod.) a převýšení se zvýší o 170 
m.  

 


