Trasa penzión Pohoda- Hvězda- Praděd- odbočka na Hvězdou- penzión
Pohoda

Trasa začíná u penziónu Pohoda. Po cca 500 m odbočíme doprava a a po značkách
dojedeme po lesních, polních cestách a poslední kilometr po silnici na parkoviště
Hvězda. Výhodou této trasy je, že se prakticky vyhýbá hlavní a relativně dost
frekventované silnici.
Z parkoviště Hvězda je možné zajet do Karlovy Studánky, lázní. Zde je možné
navštívit wellnes v Letních lázních, napít se z pramene zdejší léčivé vody a pokochat
se pohledem na lázeňský komplex. V případě zájmu o čistou cyklistiku bez prohlídky,
je možné pokračovat na Vidly a eventuálně dále.
Pokud pojedeme dle mapy dále na Praděd, musíme u závory počkat na regulovaný
provoz ( v celou nahoru, o půl dolů). Minimálně na jízdu dolů je to výhodnější, neboť
v minulosti zde byly při cyklo sjezdech tragické havárie. Nahoru je to relativně jedno,
neboť pokud nejste opravdu zdatný cyklista, stejně se stoupáním na Ovčárnu budete
chvíli trápit ( 45 min. – 60 min. nebo i déle). Po této době dojedeme na Ovčárnu,

vyhlášené lyžařské a turistické centrum s několika restauracemi a možným
občerstvením.
Po krátkém oddechu můžeme pokračovat směrem na Praděd, po silnice se zákazem
vjezdu motorovým vozidlům. Po dosažení cíle, vysílač, doporučujeme se obléct
případně vyměnit spocené věci za suché, neboť při sjezdu dolů bývá zima i v létě.
Navíc jsme ve výšce 1.492 m n.m. a mnohdy se stává, že přijde mrak znamenající
ochlazení o více stupňů nebo i deštík a mlhu.
Sjezd bývá jednodušší, neboť kolo jede „samo“. Opatrně z Ovčárny na Hvězdu, při
sjezdu je možné nabrat i rychlost kolem 100 km/ hod a v případě pádu nebo srážky
s autem to má fatální následky.
Pokud se rozhodnete je možné cca po 4 km sjezdu z Ovčárny odbočit doprava, jedná
se o asfaltovanou cestu ( podobná odbočka je tam jenom jedna a tento stav je ale jen
cca 500 m). Dále následují různé povrchy. Část je štěrková, lesní i různě ujetá cesta,
z části není značená a v některých místech je hodně strmá, proto doporučujeme jen
pro zdatné cyklisty.
Po příjezdu do Karlova se jede kousek kolem Moravice s cyklohospůdkou a posezením
u řeky. Po nájezdu na silnici se vrátíme zpět na Pohodu.
Kdo nechce absolvovat „průjezd terénem“ může po stejné trase jako nahoru sjet i
zpět.
Délka trasy cca 38- 40 km, pouze pro horská kola a zdatné cyklisty.

