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TRASA L6: Z Lázu až k Litavské studánce a k prameni Litavky
Náš dnešní výlet vede po této trase:
Z horního parkoviště u Pily v Lázu vyražte lesem vzhůru k počátku Perkanské lesní cesty, spojující
Láz se Skelnou hutí.
U hájenky Láz odbočte vlevo a podél hrany Lázské nádrže pozvolna stoupejte až na Skelnou huť.
Právě na Skelné huti narazíte na zcela novou,
turistickou značku. Po Brdecké lesní cestě vyražte
vlevo, k masivu Brdců (839 m). Po 1,2 km dorazíte na první T křižovatku v ohbí výrazné zatáčky:
Rozcestí pod Brdci.
Zde odbočte opět vlevo (lesní cesta Havelská, stále po
turistické značce) a pokračujte k
otevřené Litavské studánce, chcete-li prameni.
Odbočka není značená, na betonovém mostku však najdete malou modrou šipku, s označením
pramene. Sejděte z vaší asfaltové cesty a úzkou pěšinou v lese pokračujte ještě150 m ke zmíněné
studánce (prameni).
Po osvěžení nejchutnější vodou bez jakýchkoliv přísad a chemie (!) se vráťte zpět na cestu a
pokračujte stále dále po Havelské lesní cestě (po
turistické značce) přes Rozcestí na Havelské
až téměř k červené ocelové závoře, pod svahy Hradiště a Malého Toku.
Zde, po 1 km (opět u dalšího mostku) odbočte z asfaltové cesty (tentokráte vpravo) a sotva znatelnou
lesní cestou (dvě málo znatelné vyjeté koleje) vystoupejte 250 m pozvolna vzhůru ke
skutečnému prameni Litavky. Čeká vás nevýrazný mokřad, nečekejte tak vydatný chrlič
vody jako u Litavské studánky. Že jste správně, poznáte podle krásného velkého kamenného mužíka
(mohyly).

Číslo trasy: L6
Určeno pro: chodce, běžce, cyklisty, běžkaře
Start a cíl: Láz, parkoviště (pila)
13° 54' 16.70" E
49° 39' 27.51" N
Délka trasy: 10,0 km
Orientační čas: chodec 180 min., běžec 90 min., cyklista
70 min., běžkař 130 min.
Značení trasy: po Modré značce, neznačenou cestou
Lesní cesta: Perkanská, Brdecká, Havelská, Třetí vrata
Povrch: asfalt 70%, šotolina, lesní cesta 30%
Vhodné pro děti: Ano
Hodnocení trasy: 100%

