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Hřebenovka
Pancíř-Můstek-Prenet

Stručný popis trasy
Nástup na tuto trasu je možný přímo ze Špičáckého sedla, kdy použijeme vyšlapané stopy podél silnice Špičák – Hofmanky. Zhruba po 1 km, přímo naproti hotelu Horizont, se vydáme prudším stoupáním vlevo k vrcholu Pancíř a po 300 m se
dostaneme na většinou krásně upravenou Pískovou cestu. Pohodlnější variantou
je zaparkovat na parkovišti na Špičáku, využít sedačkovou lanovku na Pancíř. Z
vrcholu Pancíře je vhodnější absolvovat krátký sjezd po sjezdovce na již zmíněnou Pískovou cestu. Odtud pokračujeme na rozcestí Tomandlův křížek a Habr
rozcestí, trasa neopouští hřebínek Pancíř, Habr, Můstek a Prenet – červená turistická značka. Lyžaře je třeba upozornit na prudší sklon úseku Můstek - Prenet,
zejména v místě příznačně zvaném „Na Sjezdovce“. Z Prenetu se vrátíme zpět a
na rozcestí Na Sjezdovce se dáme vlevo, již mírnou cestou ke kapličce na Suchých Studánkách, kde jsou malebné horské louky s udržovanou kapličkou. Pokračujeme vpravo po upravované trase na rozcestí U Obrázku a dále po široké a
většinou dobře upravované lesní cestě až na louku Nový Brunst Hájovna, někdy
též zvané Stará Hájovna. Zpět na Hofmanky nám již chybí pouze cca 3 km mírného stoupání po vrstevnicové cestě. Odtud se vydáme zpět na parkoviště na Špičáckém sedle.

Výškový profil trasy

Parkování: placené parkoviště na
Špičáckém sedle
GPS: 49.1731111N, 13.2250642E
Nástupní místo: parkoviště
Značení: základní hřebenová trasa
vede z velké části po červené turistické značce, trasa vede také po neznačené lesní cestě tzv. Pískové
Časová náročnost: dle sněhových
podmínek max. 5,5 hod.
Fyzická náročnost: náročná trasa
s poměrně velkým převýšením –
červená až černá
Délka trasy: 28 km
Povrch: po strojově udržovaných
lyžařských trasách, ze Špičáckého
sedla k Hofmankám a od lesní
křižovatky (u nápisu Městišťské
rokle) k Prenetu je tato trasa bez
strojové údržby
Zajímavosti na trase: vrcholy
Můstek, Prenet, Pancíř, Tomandlův
křížek, Suché Studánky
Občerstvení: na Špičáckém sedle
Servis lyží: ve Sportovním areálu
Špičák

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Investice do vaší budoucnosti.
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