Trasa penzión Pohoda- Hvězda- Karlova Studánka- sedlo- Videlský křížČervenohorské sedlo- Švýcárna- Hvězda- penzión Pohoda

Tato trasa začíná u penziónu Pohoda a trasou na Morávkou se dostaneme na Hvězdu.
Odtud sjezd do Karlovy Studánky rozcestí, potom stoupání směr Vidly. Po dojetí na
sedlo odbočit do leva. Následuje cesta, vesměs po vrstevnici s mírnými klesáními a
stoupáními na Videlský kříž.
Z tohoto bodu je možné jet směrem na Černou Opavu, resp. na Rejvíz, kde se nachází
význačné rašeliniště, které je cílem turistů.
My budeme ale pokračovat směrem na Červenohorské sedlo po Miliónové cestě. Po
několika kilometrech se po pravé straně objeví Vysoký vodopád, který ale ze silnice
není až tolik viditelný a v případě zájmu o shlédnutí je nutné odložit kolo a sejít
k němu.
Následuje stoupání a dále po lesní cestě směrem na sedlo.
Na Červenohorském sedle možné občerstvení, případně by bylo asi možné i přespat
v hotelu. Bohužel možnost stanování tady možná asi není.

Cestu na trase Červenohorské sedlo- Švýcárna nemáme odzkoušenu, ale při návštěvě
chaty Švýcárna jezdili cyklisti směrem sedlo a to znamená, že to tady musí být sjízdné.
Jedná se o běžkařskou trasu, kterou známe, ale na kole jsme ji ještě neabsolvovali a
jedná se o ne strmé, ale o to intenzívní a táhlé stoupání.
Chata Švýcárna znamená jednu z posledních zastávek. Možnost občesrtvení na horské
chatě může být taky zážitek…
Poté se vydáme směrem Ovčárna/ Praděd a po několika stovkách metrů narazíme na
silnici Praděd- Ovčárna, po které sjedeme nejdříve na Ovčárnu a regulovanou
dopravou ( v půl dolů) na Hvězdu. Doporučujeme dodržet toto omezení, neboť kolo
nabere celkem pěknou rychlost a hrozí nebezpečí pádu a eventuálního úrazu.
Z Hvězdy je naznačená trasa již přímo po silnici. Jedná se pouze o cca 65 km, ale
s poměrně velkým převýšením a terénem, proto předpokládáme, že se budeme vracet
již k večeru, kdy provoz na této silnici není už tak velký. Cesty pouze pro horská kola a
zdatné cyklisty.

