
Popis trasy:    náročnost 3/5,  délka  25km, čas: 4h 45min, převýšení: 430m 

Okruh bývá pravidelně protažený rolbou. Trasa začíná na parkovišti na Gerlově Huti, odtud mírným stoupáním 

přes Nový Grunt na rozcestí (bod č.3). Zde na křižovatce mírně doleva k rozcestí U obrázku. Od obrázku doleva 

po severním úbočí hory Jedlová na vrchol Můstku. Z vcholu můstku jsou výhledy na hřeben Ostrého a dále na 

trase i směrem do české nížiny. Z můstku střídavým klesáním kolem vrcholu Pancíře na Hofmanky. Zde je 

možnost občerstvení v hotelu Horizont. Odtud zpět na rozcestí (bod č.3) a sjezd zpět na parkoviště. 

Popis trasy:    náročnost 2/5,  délka  19km, čas: 4h, převýšení: 430m 

Okruh bývá pravidelně protažený rolbou. Trasa začíná na parkovišti na Gerlově Huti, odtud podél silnice na 

rozcestí Popelné domy, kde se uhne doprava.  Následuje stoupání lesem na Rudskou křižovatku. (Zde je možné 

po neprojeté stopě udělat odbočku jezeru Laka, odtud se dá vrátit zpět na trasu zkratkou přímo k rozcestníku 

V zátočině.) Od Rudské křižovatky přes zátočinu stoupáme až k přístřešku Pod Polomem. Následuje  200 

výškových metrů sjezd k Zámeckému lesu. Po cestě bývájí krásné výhledy směrem k Vekému Javoru. Od 

zámeckého lesa 6km poslední etapa zpět na parkoviště. 

Roklansk? kaple

Popis trasy:    náročnost 3/5,  délka  27km, čas: 5h 15min, převýšení: 490m 

Okruh bývá pravidelně protažený rolbou. Trasa začíná na parkovišti na Nové Hůrce, odtud po běžkařské trase 

víceméně kopíruje silnici do Prášil. Profil trati je mírný. V Prášilech je možnost se posilnit v restauraci U Michala 

nebo v cukrárně. Je zde také možnost prodloužit si trasu až na vrchol Poledníku a zpět do Prášil. Z Prášil vede 

krásná cesta údolím podél Prášilského potoka, za Frantovým mostem se cesta stáčí vpravo a začíná stoupat až 

do sedla Zlatý stoleček. Následuje sjezd k jezeru Laka. Odtud dále klesání zpět do Nové Hůrky. 

Popis trasy:    náročnost 3/5,  délka  15km, čas: 3h 10min, převýšení: 410m 

Okruh bývá denně protažený rolbou. Trasa začíná na parkovišti Bretterschachten. Po příjezdu se v automatu 

kartou platí parkovné – příspěvek na údržbu tratí 6 Euro.  Je zde k dispozici šatna a občerstvení. Trasy jsou 

jednosměrné. Je zde více okruhů. V mapě vybraná trasa vede přerušovaným stoupáním až k horské chatě pod 

Malým Javorem. Po cestě jsou krásné výhledy, při dobré viditelnosti až na Alpy. Ještě před Chatou je možnost si 

trasu výrazně prodloužit k 10km vzdálené chatě Schreben. Chata pod Malým Javorem má autentickou horskou 

atmosféru. Je zde možnost poobědvat. Cesta zpět na parkoviště vede jinou cestou, většina trasy je z kopce. 
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