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TRASA L8: K Poustevníkovi kolem tří studánek
Vydejme se od hájenky v Lázu po cestě Struhy, po cyklotrase č.8198. U chatové oblasti na
koci Lázu odbočte vlevo na lesní šotolinovou cestu. Cesta Vás spojí s rozcestím na Perkanské,
které je již nedaleko od Poustevníka. 

Dorazili jsme na asfaltovou cestu Perkanskou, ta je značena . Vykročte vlevo do mírného kopce do
pravotočivé zatáčky. Po 200 m narazíte po pravé straně na lesní cestu. Ta Vás po dalších 200
m dovede k vysněnému jezírku u Poustevníka. 

Lesní cesta pokračuje za jezírkem dál. Po pár metrech se stáčí prudce vpravo. Následně vkročíte do
nízkého smrkového porostu. Po cca 100 vyjdete na menší paseku a po levé straně
nepřehlédněte dřevěný přístřešek studánky Maruška. 

Stejnou cestou se kolem Poustevníka vrátíte na Perkanskou cestu. Po  s klesáním a překročením
Pilského potoka dorazíte k Pilské studánce.

Nyní se po  a  vydejte směrem k Pilské nádrži. Za rozcestím U Pilské studánky cca po
200 dorazíte k louce s pozůstatky stavení. Pokračujte opět 200 m k další louce. Na ní se
vpravo, podél porostu, dostanete na spodní hranici louky. Projděte vpravo přes malou loučku
do lesa směrem k nádrži. Zde již sledujte, kam šlapete. Po pár metrech narazíte na kamennou
studánku Nad Pilkou. 

Vraťte se zpět na asfaltovou cestu a po  se dostanete k Pilské nádrži. Podél hráze a cestě
Struhy s cyklistickou trasou 8198 se vrátíte do Lázu. 

Číslo trasy: L8

Určeno pro: chodce, běžce, cyklisty, běžkaře

Start a cíl: Hájenka Láz

13° 54' 13.68" E
49° 39' 35.20" N

Délka trasy: 10,1 km

Orientační čas: chodec 170 min., běžec 100 min., cyklista
47 min., běžkař 120 min.

Značení trasy: po Modré značce, neznačenou cestou,
podél cyklotrasy

Lesní cesta: Perkanská, Obecnická, Struhy

Povrch: 70% asfalt, 20% šotolina, 10% lesní cesta

Vhodné pro děti: Ano

Hodnocení trasy: 100%


