Seznam lyžařských tras
Upozornění:
Bezpečnost všech účastníků srazu a šťastný návrat domů jsou pro nás prioritou.
Výčet všech tras je orientační, změny tras jsou vyhrazeny. Organizátor srazu si vyhrazuje právo část
trasy změnit, trasu zkrátit nebo úplně zrušit. /Toto může být i na základě doporučení či zákazu ze
strany Horské služby či jiných institucí/. V případě tras, kde jsou již účastníci na trase, má konečné
slovo vedoucí dané trasy, který má taktéž právo trasu kdykoliv ukončit či zkrátit. Pořadatelská služba
je na většině tras zajištěna, přesto na náročnější trasy doporučujeme vyrážet minimálně ve
skupinkách o 3 osobách, dále doporučujeme mít s sebou nabitý mobilní telefon, powerbanku a
v mobilu uloženou aplikaci Záchranka. Nepodceňujte prosím zimní krajinu Jeseníku, naše hory nejsou
vysoké, ale umí být taktéž zrádné. Na delší trasy doporučujeme vhodné oblečení, potraviny a pití na
cestu a čelovku

LX Rejvíz-Skřítek /velmi náročná/ 42 km
Charakteristika trasy: tato trasa je nejnáročnější z celého srazu, vede po značených turistických
cestách - upravovaných i neupravovaných. Jede se odlehlými místy Jeseníků s malou možností
občerstvení. Pro její absolvování je nutná dobrá výbava, dostatek tekutin a svačiny, je třeba mít
zkušenosti z pohybu na lyžích i na neupravených cestách. Odměnou bude poznání málo známých
míst a radost z překonání vlastních limitů
V případě nenadálé změny počasí či technických nebo zdravotních problémů je možné trasu zkrátit.
(Videlský kříž, Ovčárna)
Průběh trasy:
Rejvíz - Opavská chata - Jelení loučky - Videlský kříž/sedlo/ - Švýcárna - (odbočka na Praděd) –
Ovčárna – studánka - Skřítek
Podrobný popis trasy:
Trasa začíná na horské osadě Rejvíz, která je známá především výskytem rašelinišť a jezírek, odkud po
žluté turistické značce vystoupáme přes Kazatelny na Opavskou chatu, dále se pokračuje dalším
stoupáním na Jelení loučky (1 120 m n. m.), poté k přístřešku Lysý vrch rozcestí a klesáním se
dostaneme do Videlského kříže-sedlo. Nyní přichází nejnáročnější část cesty, stoupání po žluté značce
na Švýcárnu, v tomto úseku je možné, že nebude prošlapána stopa a bude nutné si stopu vytvořit. Po
výstupu na chatu Švýcárna, kde je možnost občerstvení, dále již pokračujeme po upravovaných
stopách na Ovčárnu. Dle domluvy je možné ještě před dojezdem na Ovčárnu odbočit a navštívit
nejvyšší horu Jeseníků Praděd (1 492 m n. m.). Z Ovčárny pokračujeme výstupem na Nad Ovčárnou.
Zde začíná tyčové značení a rizikový je pohyb především v případě silného větru, mrazu a sněžení,
dále po hlavním hřebeni na rozcestí Vysoká hole, poté již převážně klesáme, cestou míjíme Kamzičník
a dále pokračujeme až na Jelení studánku. Z Jelení studánky ze začátku výrazněji klesáme po lyžařské
magistrále, a po žluté a červené TZ k bývalé chatě Alfrédka. Pokračujeme po lyžařské magistrále a po
žluté značce na Mravenčí sedlo-Pod Zelenými kameny a Pod Ztracenými kameny. Odtud již klesáme k
cíli naší cesty na sedlo Skřítek.
Délka trasy 42 km, stoupání 1 327 m, klesání 1 240 m
Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/latodefaso

L1 Malá Morávka, parkoviště Hvězda - Rýmařov /náročná/ 38,5 km
Charakteristika trasy: Trasa náročná především svou délkou, vedena především po upravených
lyžařských stopách a značených cestách. Možnosti občerstvení po trase jsou omezené /Karlov/
Podrobný popis trasy:
Trasa začíná na parkovišti Hvězda, po zimní TZ modrá, upravovaná cesta, jedeme až na rozcestí pod
Vápennou, zde navážeme na zelenou zimní TZ a k rozcestí Karlov - Moravice. Dále projdeme
Karlovem kolem vodárny, kde již navážeme na upravenou lyžařskou trasu, vydáme se na rozcestí pod
Kloboukem /alternativně je možné z Karlova dojít na rozcestí pod Kloboukem po zelené TZ/ a dále po
magistrále na Mravencovku. Zde po Jesenické magistrále červená zimní TZ na Alfrédku, dále po
magistrále přes rozcestí pod Josefínkou k přístřešku pod Zelenými kameny, a dále po magistrále až ke
křížení s červenou turistickou značkou / blízko Žlutého potoka/, a dále po magistrále až k rozcestí U
škaredé Jedle, dále po magistrále přes Starou Ves, Janovický les do Rýmařova, kde je cílem výchoziště
lyžařských stop.
Délka trasy 38,5 km, stoupání 720 m, klesání 984 m
Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/pujokukele

L2 Ovčárna - Skřítek – Rýmařov /náročná/ cca 30 km
Charakteristika trasy: trasa náročná svou délkou, místy vyšší stoupání a především prudší sjezdy, v
místě hlavního hřebene. Od Ovčárny na Jelení studánku tyčové značení, rizikové především při
špatném počasí a sněžení. Možnosti občerstvení na trase omezené (Skřítek).
Podrobný popis trasy:
První polovina trasy je identická s trasou LX, z Ovčárny stoupáme na rozcestí nad Nad Ovčárnou. Zde
začíná tyčové značení a rizikový je pohyb především v případě silného větru, mrazu a sněžení, dále po
hlavním hřebeni na rozcestí Vysoká hole, poté již převážně klesáme, cestou míjíme Kamzičník a dále
pokračujeme až na Jelení studánku. Z Jelení studánky ze začátku výrazně klesáme po lyžařské
magistrále, a po žluté a červené TZ k bývalé chatě Alfrédka. Pokračujeme po lyžařské magistrále a
žluté TZ na Mravenčí sedlo-Pod Zelenými kameny a Pod Ztracenými kameny. Odtud již výrazněji
klesáme na sedlo Skřítek, kde je i možnost občerstvení. Ze Skřítku se kousek vracíme po stejně cestě,
na rozcestí nad Skřítkem, dále po lyžařské magistrále, červená TZ a současně zimní značení,
dostaneme se kousek nad rozcestí Žlutý potok, cesta dále identická s trasou L1. Pokračujeme dále po
magistrále až k rozcestí U Škaredé Jedle, po magistrále přes Starou Ves, Janovický les do Rýmařova,
kde je cílem výchoziště lyžařských stop.
Délka trasy cca 30 km, stoupání 286 m, klesání 978 m
Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/cahezesupe

L3 Ovčárna - Červenohorské sedlo-Ovčárna /středně náročná/ 23 km
Charakteristika trasy: trasa vedoucí ve vrcholových partiích Jeseníků s předpokladem dobrých
sněhových podmínek, z větší části strojově upravována, je zde pravděpodobnost pohybu vysokého
počtu lidí. Stopy na Výrovku nejsou strojově upravovány.
Podrobný popis trasy:
Start trasy na Ovčárně, pokračujeme po frekventované lyžařské magistrále, stopy strojově upraveny
na Švýcárnu, dále po hlavní hřebenovce, přes Výrovku na Červenohorské sedlo, trasa tyčově značena,
zpět z Červenohorského sedla po lyžařské magistrále, na Švýcárnu a dále na Ovčárnu.
Délka trasy 23 km, stoupání 568 m, klesání 564 m
Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/bukojemoma

L4 Stará Ves – Mravencovka - Alfrédka- Stará Ves /středně náročná/ 21,6 km
Charakteristika trasy:
Jedná se o středně náročnou trasu vedenou převážně po upravených stopách. Část trasy vede ve
vyšších polohách, kde je předpoklad dobrých sněhových podmínek. Možnosti občerstvení na trase
jsou omezené.
Podrobný popis trasy:
Start této trasy je ve Staré Vsi, turistický rozcestník Stará Ves- pila, pokračujeme po lyžařské
magistrále (žlutá TZ), před lyžařským areálem Nová Ves červená TZ odpojuje, my pokračujeme dále
po magistrále, projedeme areálem, kde se magistrála opět napojuje na žlutou značku a po ní
dojedeme na Mravencovku. Zde se napojíme na zimní značení a po něm dojedeme až na Alfrédku. Z
Alfrédky se klesáním vracíme po magistrále (červená TZ) zpět do Staré Vsi.
Délka trasy: 21,6 km - stoupání 498 m, klesání 480 m
Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/hokupabaco

Trasy L5-L7 nebudou nejspíše zajištěny přímou pořadatelskou službou, podrobnosti doplníme.

L5 Rýmařov – Ždárský potok- Rýmařov /lehká/ 18,2 km
Charakteristika trasy: trasa vede po upravovaných stopách, v okolí Rýmařova, nenáročné.
Podrobný popis trasy:
Výchozím místem je Rýmařov - výchoziště lyžařských tras, po upravované stopě se vydáme přes
Janovický les do Staré Vsi. Zde na chvíli opustíme upravenou stopu, přejdeme ulici Dlouhá a Potočná
a opět se napojíme na upravovanou stopu a pokračujeme Směrem na Žďárský Potok, dále po
magistrále na Čertův kámen, poté přes Stříbrné hory, pokračujeme stále po magistrále, projedeme
Stráleckým údolím a poté již pokračujeme zpět k výchozímu bodu naší trasy v Rýmařově.
Délka trasy 18,2 km, stoupání 315 m, klesání 312 m
Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/nagerecasa

L6 Okolo Rýmařova 1 /lehká/ 18 km
Charakteristika trasy: nenáročná trasa v okolí Rýmařova, využívající především upravené stopy.
Podrobný popis trasy:
Start v Rýmařově, stejná jako u trasy L5, pokračujeme po lyžařské magistrále, napojíme se na trasy ve
Stráleckém udolí, z trasy krátká odbočka na rozcestí pod Strálkem a zpátky na trasu v údolí,
pokračujeme dále po magistrále na Hornoměstskou zatáčku, po magistrále přes Osadu Skály, kolem
Stříbrných Hor a dále kolem Čertova kamene. Dále se držíme magistrály a přes Janovický les se
vracíme zpět do Rýmařova.
Délka trasy 18 km, stoupání 383 m, klesání 387 m
Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/lahatazeke

L7 Okolo Rýmařova 2 /lehká/ 16 km
Charakteristika trasy: lehká trasa vedoucí kolem Rýmařova s nevelkým převýšením, po upravovaných
stopách.
Podrobný popis trasy:
Start stejný jako trasa L5, L6, pokračujeme po magistrále po upravené stopě přes Janovický les, dále
na Starou Ves, objíždíme Ptáčník, projíždíme Starou Vsí a Ždárským Potokem, dále po magistrále na
turistický rozcestník Pod Výhledy, dále po magistrále kolem Kamenné hory, zpět k přístřešku
v Janovickém lese a poté již míříme zpět do výchozího bodu trasy.
Délka trasy 16 km, stoupání 265 m, klesání 269 m
Zobrazení trasy: https://mapy.cz/s/pusojokuva

