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Hofmanky z Gerlovy Huti

Stručný popis trasy
Z parkoviště se k nástupnímu místu přesuneme asi 300 m ke křižovatce
Gerlova, musíme přejít pěšky přes silnici I. třídy Klatovy – Železná Ruda.
Výlet začneme u rozcestníku Gerlova Huť, po rovince do údolí pod Pancířem zvané Nový Brunst, zde je zachovalé stavení v místě bývalé sklářské
huti, dále nás trasa mírným stoupáním přes les zavede na sousední o něco výše položené louky, kde se stáčí jihozápadním směrem a pokračuje
dále vzrostlým lesem až na Hofmanky. Cestou křižuje průsek elektrického
vedení na vrchol Pancíře, vede kolem odbočky na prameniště Řezného
potoka až na Hofmanky rozcestí, kde je zachovalé stavení. To již jsme
cca 0,5 km před cílem našeho výletu Hofmanky – mezistanice sedačkové
lanovky Špičák – Pancíř. Za dobrého počasí jsou krásné výhledy jižním
směrem. Návrat začíná stejnou cestou zpět, na odbočce na Prameny
Řezné pak můžete jet přes louky na prameništi (žlutá turistická značka),
kde i horší kvalita úpravy není na závadu, neboť trasa stále mírně klesá.
Vrátíme se přímo k hlavní silnici na Gerlovce.

Parkování: parkoviště na
Gerlově Huti
GPS: 49.1629347N, 13.2816339E

Nástupní místo: u rozcestníku
Gerlova Huť, u dřevěného
přístřešku
GPS: 49.1651831N, 13.2784044E

Značení: celá trasa vede po
zelené turistické značce
Časová náročnost: dle
sněhových podmínek max. 2,5 h
Fyzická náročnost: lehká, mírný
profil, vhodné pro rodiny s dětmi
Délka trasy: 9,5 km
Povrch: cesta tam je pravidelně
udržovaná, cesta zpět z
Prameniště Řezné na Gerlovu
Huť (žlutá turisticky značená
trasa) bez strojové údržby

Výškový profil trasy

Zajímavosti na trase: Černé
jezero, výhledy do údolí Úhlavy
Občerstvení: možné pouze ve
výchozím a cílovém místě –
Špičáckém sedle
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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