Rychlebské stezky
Opis ośrodka
Rychlebské stezky to jeden z najstarszych i największych ośrodków w Czechach, a dzięki
niepowtarzalnej atmosferze i najwyższej jakości tras również jeden z najpopularniejszych. Baza
znajduje się w wiosce Černá Voda, pół godziny jazdy samochodem z miasta Jeseník. Idea wytyczenia
sieci szlaków dla rowerów górskich pojawiła się już w roku 2008 i od razu rozpoczęto prace.

Pierwsze ścieżki powstały na starych chodnikach myśliwskich, a pierwsze trasy otwarto we wrześniu
2009 roku. Każda z tras jest zamkniętą pętlą, pozwalającą zwiedzić ciekawsze miejsca w okolicy.
Traile są zbudowane w oparciu o różne założenia, zróżnicowane pod względem trudności
i przeszkód. Pierwsze trasy Rychlebskich stezek miały raczej techniczny charakter, a nowsze
stawiają na płynną jazdę i nie brak na nich łatwiejszych wariantów, dzięki czemu każdy może tu
spróbować swoich sił. Najwięcej tras wytyczono na Sokolím vrchu, który przecina najbardziej znany
i najpopularniejszy trail w Czechach – Superflow, zbudowany we współpracy z designerem z Walii,
Rowanem Sorrellem. Wokół niego biegnie większość Rychlebských stezek. Wyjątek stanowią traile
wytyczone wzdłuż Černégo potoka, tj. Vidnavský okruh i Trail Lesů ČR, oba łatwe, prowadzące w
drugą stronę od bazy RS. Można nimi spokojnym tempem dotrzeć do wioski Vidnava, albo Velká
Kraš, gdzie znajduje się Dirtpark Zahrádka z pumptrackiem. Niedaleko Vidnavy można potrenować
w leśnym parku Na psích uličkách, w którym Mirek Kopecký zbudował trasę z kilkoma skoczniami.
Rychlebské stezky są na tyle rozległe, że atrakcji, połączonych z podziwianiem pięknych widoków,
wystarczy na kilka dni. Wokół ośrodka są kilometry nieoznakowanych tras, które miejscowi chętnie
pokażą każdemu, kto zgłosi się na ochotnika do prowadzonych co miesiąc prac konserwacji szlaków.
Jazda tutaj jest niezapomnianym przeżyciem, co potwierdzi większość czeskich bikerów. Miesięcznik

rowerowy Velo uznał Rychlebské stezky za najlepszy w swojej kategorii ośrodek w Republice
Czeskiej.
Destynacja

Morawy i Śląsk

Trasa

0 km | 8 Godziny

Nawierzchnia

Trail Dr. Wiessnera – jedyny sztuczny trail podjazdowy, prowadzący na trasy pod
Sokolím vrchem i na Superflow Traile pod Sokolím vrchem – w dużej części
prowadzą po starych chodnikach myśliwskich, charakterystycznym elementem są
wielkie głazy. Z uwagi na wymagający fizycznie i technicznie teren są raczej
wolniejsze. Dużą zaletą jest cały szereg leśnych dróg, pozwalających łączyć i w
różny sposób kombinować trasy. W zależności od wybranego wariantu można
osiągnąć różnicę wysokości do 470 metrów. Wales – najwyżej położony trail, jeden
z najtrudniejszych w całym ośrodku. Pokonywanie technicznych odcinków daje
niemałą satysfakcję, a nagrodą za pot i łzy są piękne widoki gór Rychlebskich i
nizin po polskiej stronie. Velryba – trail wyróżnia się największymi głazami ze
wszystkich Rychlebskich szlaków. Biskupský, Tajemný, Prokletý i Mramorový –
kamienie, piesze ścieżki, kładki, brody na potokach - to wszystko spotka jeźdźców
na trasie. Piękna przyroda jest nieodłącznym elementem jazdy w tutejszych lasach.
Sjezdy – bandy, muldy i nierówności terenu czekają na końcowych odcinkach
"starych" tras pod Sokolím vrchem. Trail wzdłuż Černégo potoku – kopiuje Černý
potok aż do parkingu obok kąpieliska w wiosce Velká Kraš (koło Vidnavy).
Łatwiejszy teren z wieloma punktami widokowymi, optymalny dla początkujących,
rodzin z dziećmi lub kolarzy na hardtailach. Różnica wysokości wynosi ok. 80 m na
odcinku 16 km. Vidnavský okruh – sześciokilometrowa pętla wokół Vidnavy,
dostępna po pokonaniu krótkiego odcinka od Černégo potoku. Łatwy flow trail dla
wszystkich, w tym rodzin z dziećmi. Trail Lesů ČR – najłatwiejsza trasa
Rychlebských stezek, prowadząca z Vidnavy i Velkéj Krašy od Dirtparku Zahrádka
z powrotem do Černéj Vody. Widokowa trasa w przyjemnym, niezbyt wymagającym
terenie. Superflow trail – perła Rychlebských stezek, zbudowana we współpracy z
Walijczykiem Rowanem Sorrellem z firmy Back on Track, autorem najlepszych w
ostatnich latach traili w Anglii. Superflow to mnóstwo band i pofałdowane odcinki,
które można, zależnie od prędkości i doświadczenia pokonywać bez, albo z
odrywaniem obu kół od podłoża. Nawierzchnia jest w miarę stabilna, nie jest
technicznie zbyt trudny, a jazda po nim jest szybka i płynna. Zjazd, mierzący 11
km, wydaje się nie mieć końca. Razem z podjazdem, pokonanie go trwa ok. 2
godzin. Pumptrack + skill centrum – tuż obok bazy można wypróbować i
potrenować pokonywanie najróżniejszych rodzajów przeszkód, występujących na
samych trasach. Nie brak wśród nich mniejszych i większych skoków, band,
drewnianych kładek, ani technicznego, kamienistego odcinka.
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Polecane miejsca
Autocamping Bobrovník, Lipová-lázně: , Tel: +420584411145, Email: camp@bobrovnik.cz,
Adresa: Lipová-lázně, GPS: 50.22464167,17.17430278
Penzion Modrý jelen: , Tel: +420739063806, Email: lapis@seznam.cz, Adresa: Školní 191,
Vidnava, GPS: 50.3706028,17.1844633
Hospoda Modrý jelen : , Tel: +420739063806, Email: lapis@seznam.cz, Adresa: Školní 191,
Vidnava , GPS: 50.3706028,17.1844633
Penzion Vidnava: , Tel: +420725636457, Email: penzion@vidnava.cz, Adresa: Radniční 84,
Vidnava, GPS: 50.3716722,17.1848158
Infocentrum Vidnava: , Tel: +420588517237, Email: infocentrum@vidnava.cz, Adresa:
Radniční 84, Vidnava, GPS: 50.3716722,17.1848158
Penzion U Petra: , Tel: +420604587818, Email: info@upetra.cz, Adresa: Lipovská 328/115,
Jeseník, GPS: 50.2277553,17.1796978

Penzion U Petra - restaurace: , Tel: +420604587818, Email: info@upetra.cz, Adresa:
Lipovská 328/115, Jeseník, GPS: 50.2277553,17.1796978
Schrothovy léčebné lázně: , Tel: +420777457111, Email: recepce@lazne-lipova.cz, Adresa:
Dolní Lipová 382, Lipová-lázně, GPS: 50.2285461,17.1469383
Penzion U Rybníčku: , Tel: +420607055477, Email: info@penzionurybnicku.cz, Adresa:
Horní Lipová 133, Lipová-lázně, GPS: 50.2268561,17.0822047

