Modrava
Kraj: Plzeňský

Okres: Klatovy

Správní obvod: Sušice

GPS souřadnice: 49.024065N, 13.499315E

Nadmořská výška: 985 m n. m.

První pís. zmínka: 1614 (407 let)

Počet obyvatel: 91

PSČ: 341 92

Adresa URL: www.sumavanet.cz/modrava

O obci
Obec Modrava je známým centrem celoroční horské turistiky. Obec je tvořena třemi původními osadami:
Modrava, Filipova Huť, Vchynice-Tetov. Místo je známé z románů Karla Klostermanna.

Historie obce
Obec Modrava je tvořena třemi původními osadami, které se jmenovaly Modrava, Filipova Huť,
Vchynice-Tetov. Modrava vznikla jako rybářská osada. První dochovaná zmínka o Modravě se datuje do roku
1614 a je spojena s pronájmem velice dobře zarybněného Modravského potoka.

Ubytování a restaurace
V Modravě nabízí své služby několik penzionů, turistických chat a ubytoven, možné je také ubytování
v soukromí. Občanská vybavenost vesničky je vzhledem k její velikosti dostačující, funguje zde prodejna
potravin.

Okolí a příroda
Leží v nadmořské výšce 985 m na soutoku Modravského, Roklanského a Filipohuťského potoka,
jejichž soutokem vzniká Vydra (někdy se jako část Vydry označuje i Modravský potok a za počátek Vydry je
označován soutok Luzného a Březnického potoka u hájovny Březník).

Současnost obce
V Modravě nabízí své služby několik penzionů, turistických chat a ubytoven, možné je také ubytování
v soukromí. Občanská vybavenost vesničky je vzhledem k její velikosti dostačující, funguje zde prodejna
potravin, bankomat ...

Sportovní možnosti
V současné době je Modrava významným centrem šumavské pěší turistiky a cykloturistiky. V zimě zde lze
běžkovat i lyžovat, v provozu je velké množství vleků, sjezdovek i upravených běžeckých tras.

Památky a zajímavosti
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Na katastru obce se nachází několik zajímavostí, které určitě stojí za návštěvu. Jako rekreační
objekt dnes slouží bývalá tzv. Bienertova pila, v letech 1827–1871 továrna na rezonanční dřevo, ze
kterého se vyrábí hudební nástroje. V roce 1832 ...

Doprava
Do obce vede příjezdová komunikace III/16910.
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