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Borová Lada - nástupní místa do běžeckýh stop
Výlety Šumava, Česká Republika
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Výlety Šumava, Česká Republika
Parkoviště Borová Lada (nástupiště)
Parkoviště se nachází u hlavní silnice mezi poštou a Teplou
Vltavou. Do stopy se můžete napojit přímo na parkovišti u
parkovacích hodin. Tato stopa vede směrem na Nové Hutě.
Další nástupní místo naleznete, vydáte-li se do Borové Lady a
v zatáčce pokračujete rovně na Knížecí Pláně. Za bytovkami
se napojíte na stopy směr Knížecí pláně, Bučina, Kvilda. Z
parkoviště ujdete cca 300 m. Borová lada, Svinná Lada,
Šindlov

37 m

Nástupiště do běžecké stopy směr Knížecí Pláně
Pár cenných rad k tomuto místu: Za Borovou Ladou vás čekájí
dvě kratší, nepříjemná stoupání. Na prvním rozcestí v lese
můžete odbočit doprava tzv. Vlasatou cestou směrem na
Kvildu. Odbočíte-li, čeká vás táhlé stoupání, poté sjezd s
nepříjemnou pravotočivou zatáčkou a za ní opět táhlejší
stoupání. Ještě před Kvidlou přijdete na rozcestí (Kvilda
doprava), my doporučujeme odbočit doleva a vcelku
přijatelným stoupáním pokračovat na Bučinu. Z Bučiny máte
možnost sjet strmým sjezdem na Knížecí Pláně a nebo se
vrátit tou samou cestou zpět. Úsek z Knížecích Plání na
Borovou Ladu je pohodový. Jen při výjezdu z lesa je kratší,
přímější sjezd, který jste stoupali na začátku. Variant tras je
více. Odbočíte-li v lese na druhém rozcestí na Židovskou
cestu, která vás dovede na Bučinu, čekejte nekonečné
stoupání. Vydáte-li se na rozcestí v lese na Knížecí Pláně,
nečeká vás cestou již nic nepříjemného.Pokračujete-li z
Knížecích Plání na Bučinu je stoupání velmi ostré a můžete
poktat velmi rychle proti jedoucí běžkaře. Doporučujeme z
Knížecích Plání pokračovat ke Žďáreckému sedýlku a zde si
vybrat směr.

696 m

Nástupiště do běžecké stopy Polka
Od parkoviště se vydejte asfaltkou okolo restaurace k lesu.
Zde nastoupíte do běžecké trasy. Z Borové Lady se na
parkoviště dostanete směrem na Horní Vltavici. Cca po 7 km,
na konci svodidel odbočte doprava.
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