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TRASA L3: Z Lázu až na vrchol Žernováku (675 m)
Od hospůdky U Dubu v Lázu zamíříme vpravo, okolo Mateřské školy na protější  silnici  v obci,  s
cyklostezkou č. 8198 (trasa Láz-Obecnice). Pozor! Nesplést si cestu s cyklostezkou č. 8190, která
probíhá před restaurací po silnici  vedoucí z Příbrami přes brdský Nepomuk až do Rožmitálu pod
Třemšínem..

Stoupáme  po  silnici  s  č.  8198  stále  vzůru,  až  k  odbočce  U  obrázku.  Zde  vlevo  opouštíme
zmíněnou cyklostezku  a  po  necelých  250 m přijdeme k  místní  Pile  (2.  možné,  malé  záchytné
parkoviště). Odtud stoupáme vzhůru, lesní cestou až téměř k Hájence Láz (původní část Žernová).
Levou silničkou (lesní cesta Perkanská) 50 m až k místu viditelné lesní cesty, odbočující opět vlevo.
Vstoupíme již vlevo do lesa a pozvolna stoupáme pod jižním svahem vrcholu. Vrchol obejdeme opět
zleva, od krásného borového háje. Odtud je to již 100 m přímo na vrchol Žernováku (675 m).

Vrchol Žernováku je na brdské poměry trochu zvláštní: tradiční brdskou monukulturu smrku tu v plné
síle vystřídá dub, borovice a v létě neskutečně husté a na plody velmi bohaté trsy borůvčí.
Vrchol, který vidíte severozápadním směrem, jsou Brdce, 839 m (3 km vzdušnou čarou).
Žernovák také hojně vyhledává brdská zvěř, ve sněhu zde najdete patrné stopy zejména spárkaté
zvěře. A také místy jejich odpočinkové noční "pelíšky", proto opatrně: kdo potichu nakračuje, více
uvidí..

Zpět můžeme opět nejlépe stejnou cestou (opět 2 km). Pokud vám zbyde čas, pokračujte z vrcholu
Žernováku dolů a dále vlevo, po Perkanské lesní cestě až ke Skelné huti (rybníček, zaniklá
obec, + 2,0 km)

 

Víte že..
Původně byla tu osada L á z bez označení H o r n í  a  D o l n í, např. v popisech r. 1379 a
1390 a ještě r. 1654. Již v XIV. stol. dělila se však ve dvě části, jež náležely dvěma různým
vrchnostem, jak se tehdy stávalo.

Část  při  horním  toku  potoka,  nazvaná  proto  v  stol.  XVIII.  H  o  r  n  í  Láz,  náležela  k  panství
rožmitálskému (páni z Rožmitála), pak rytíři Grispekové a od r. 1623 arcibiskupové pražští), část níže
při potoku, nazvaná proto D o l n í Láz, měnila častěji své pány.

Počítaly se však stále za jednu osadu, ač patřily i k různým krajům. S hranicemi panství byly zde
totožné i  hranice krajů,  prachenského a podbrdského,  nazvaných pak písecký a berounský kraj.
Myslivna Bor počítala se k Lázu, nyní k Nepomuku. Od r. 1379 máme jen skrovné zprávy o H. i D.
Lázu, neboť staré zápisy z těch dob se ztratily.Teprve od r. 1565 můžeme nepřetržitě až na naše časy
sledovati vývoj obou obcí a sepsati dějiny starých gruntů.



Číslo trasy: L3
Určeno pro: chodce, běžce

Výchozí bod: Hospůdka U Dubu (Láz)
49° 39' 8.88" N
13° 54' 45.88" E

Cílový bod: Žernovák, 675 m (vrchol)
49° 39' 33.32" N
13° 53' 59.95" E

Délka trasy: 2,0 km
Orientační čas: chodec 0 min., běžec 0 min.
Značení trasy: neznačenou cestou, podél cyklotrasy

Lesní cesta: Perkanská
Povrch: 80% asfalt, 20% lesní cesta

Vhodné pro děti: Ano
Hodnocení trasy: 0%


