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Na Zlatý stoleček
okolo jezera Laka

Parkování: parkoviště v obci Prášily
GPS: 49.1055600N, 13.3787211E

Stručný popis trasy
Na trasu se vydáme za bývalým kostelem vpravo, po zelené turistické
trase, stoupáním na bývalý Formberg, odtud po průseku pod elektrickým vedením až na cestu Vysoké Lávky – Hůrka. Dále pokračujeme
vlevo po lyžařské trase až na louky v okolí Hůrky. Pokračujeme vlevo
proti proudu Jezerního potoka po modré TZ k Jezeru Laka, které je
téměř na trase a jeho vynechání by bylo velkou chybou. Následuje
nejtěžší asi 2 km dlouhé stoupáním na Zlatý Stoleček (1200 m n.m.) sedýlko mezi Plesnou a Ždánidly. Odtud je trasa velice příjemná, nejprve ostřeji klesá v levotočivé zatáčce, pak se srovná a čeká nás již
jen kraťoučký výjezd na Horní Ždánidla. Následuje bezlesý Gsenget,
pak sjedeme k Prášilskému potoku a do Prášil dojedeme po proudu
tohoto toku přes rozc. Frantův most (5km). Celá tato trasa je v provozu
pouze do poloviny března.

Nástupní místo: cca 50 m od
parkoviště za bývalým kostelem
Značení: začátek trasy vede po
značené lyžařské trase zelená
turistická, poté po průseku bez
barevného označení až na Hůrku,
odtud cca 2 km po modré k jezeru
Laka a dále až do cíle po červené
turistické značce
Časová náročnost: dle sněhových
podmínek 2,5-3,5h
Fyzická náročnost: trasa díky
vzdálenosti i převýšení patří k těm
náročnějším - červená
Délka trasy: 17 km

Výškový profil trasy

Povrch: pravidelně strojově
udržovaná lyžařská trasa
Zajímavosti na trase: bývalá osada
Formberg, Hůrka, Horní Ždánidla a
Gsanget, jezero Laka
Občerstvení: možné pouze ve
výchozím a cílovém místě
v Prášilech
Servis lyží: není k dispozici,
případně v nedalekém SA Špičák
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Investice do vaší budoucnosti.
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