Cyklotrasa Pohoha- Mravencovka- Pohoda
Cyklotrasa začíná přímo u penziónu POHODA směrem na Karlov. Přibližně 4 km
vedou po silnici, která však nebývá příliš frekventovaná, navíc je slepá. Trasa přivede
cyklistu do údolí, které z levé strany obklopují lyžařské svahy a z pravé strany přilehlé
kopce. Po 2 km jízdy je možné využít In- line a cyklo okruhu, který je rovněž vybaven
venkovními posilovacími stroji. V létě slouží k procházkám, in- line bruslení nebo
posilování a cvičení, v zimě je na něm udržovaná běžkařská dráha. Toto zařízení je
bezplatné a je provozováno obcí Malá morávka.
Po dalším kilometru cesty se dostanete do oblasti, kde je možné ve stáncích zakoupit
občerstvení. Příjemné posezení pro cyklisty naleznete v hospůdce u řeky Moravice
pod hlavní silnicí.
Poslední lyžařský svah a poslední lanovka znamená opuštění Karlova. Trasa následně
malinko stoupá, a pokračuje prakticky po zpevněné lesní cestě dále podél Moravice
jesenickými lesy. Pod Mravencovkou následuje prudká zatáčka doleva a relativně
solidní stoupání.
Na Mravencovce je možné si odpočinout a rozmyslet se kam pokračovat. Jedna
z variant je naznačena mapou, viz níže. Další, nenaznačená, je trasa na Alfrédku.
V minulosti to bývala horská chata, provozovaná již začátkem minulého století a
zřejmě i dříve sudetskými Němci. Po odsunu v roce 1945 byla chata přavzata českými
provozovateli a nutno podotkonout, že od té doby dvakrát vyhořela a dále ji nikdo
neprovozuje. Znamená to tedy, že po dosažení tohoto místa, pokud budete mít štěstí,
bude otevřen stánek s občerstvením, ale je možné odpočinout na několika lavicích.
Trasa je poměrně adrenalínová a doporučujeme ji pouze zdatným cyklistům (
případně je možné kolo vést). Odtud je pak možné pokračovat dále na Skřítek, kde je i
restaurace. Vzhledem k tomu, že největší stoupání máme za sebou, je trasa AlfrédkaSkřítek téměř po vrstevnivi.
Po načerpání sil na Mravencovce se pokračuje směrem na Novou Ves výhradně lesní
zpevněnou trasou až k chatě Na Vyhlídce ( prudká odbočka doleva). Zde je možné se
také občerstvit a pokračovat podobnou cestou směrem na Malou Morávku. Tato část
trasy je téměř neustále z kopce a není teda fyzicky tolik náročná.
Na křižovatce s hlavní silnicí je možné buď jet po této směrem do leva k penziónu
Pohoda. Další variantou je přejet silnici a pokračovat kolem benzínové pumpy ( po
pravé straně) a po cca 200 m odbočit doleva. Po několika stech metrech je konec
cyklistické trasy v Malé Morávce. Jakmile skončí je možné jet po silnici nebo širokém
chodníku směrem k penziónu.

Trasa je vhodná pro jízdu na horském kole, ale je možné také kolo silniční. Dle
našeho názoru je možné trasu absolvovat i s dětmi.

