PUTOVÁNÍ POD RYCHLEBSKÝMI HORAMI
ANEB STÁLE NA SEVER
Náročnost
Délka
Typ kola
Trasa

: střední náročnost ,vlnitý kopcovitý terén
: cca 50 km /jeden směr/
: všechny
: Jeseník – Lipová lázně - Na pomezí/jeskyně/ - Vápenná –Žulová – Vlčice –
Uhelná – Javorník – Rychleby - Javorník - Bílá Voda

Datum : duben 2008
Pro děti od 13 let., zkušenosti nutné.
Z nádraží v Jeseníku vyrážíme do Lipové .Jedeme okolo lázeňských domů a penzionů po rovině
a pak na odbočce vyrazíme na směr Javorník.Již vidíme,že půjde o náročný stoupák na Pomezí.
Cesta kopcem se vine okolo zajímavé továrny na zpracování kamene a již sjíždíme dolů.Na svahu je
umístěna jeskyně Na Pomezí,kterou doporučuji navštívit.Pozor na teplotní rozdíly!
Délka chodeb 530m/vstup 60kč./.Projíždíme Vápennou přes mírně vlnitý terén a dostáváme se do
Žulové.Na první pohled vás v krásné obci upoutá nezvyklý kostel vybudovaný na místě
hradu/kostelní zvonice jako nástavba hradní válcové věže/.Nad obcí se nachází Boží hora s
kostelíkem a kalvárií.Po dešti zde můžete najít granáty.V okolí se nacházejí četné lomy.
Některé jsou zatopené a skýtají opravdu vynikající osvěžení –koupání.Při Vápenné se nachází
lom Vycpávek a Arcibiskupský.Směrem od Žulové na Červenou vodu je snad nejkrásnější lom
Rampa.Vyjíždíme ze Žulové a pokud si chcete prohlédnou Nýznerovské vodopády vydejte se vlevo
/cca 6 km/ po modré/lze k nim dojet na kole/.Projíždíme Bergovem a Vlčicemi.Zde si dejte
pauzu.Tato obec má svoje kouzlo,zvláště horní část,zámek se zahradou.
Z rovinatých luk je krásný pohled na hory.Pokračujeme přes Uhelnou /poblíž je velký rybník
Pelnář vzniklý po těžbě uhlí/.Před Javorníkem je odbočka vlevo do Račího údolí.Doporučuji tuto
zajížďku /cca 3 km/.Je zde bývalá tančírna s arboretem.Kousek dál je přírodní impozantní vyhlídka
Čertova kazatelna.Ještě dále je zřícenina hradu/tu ale už nedoporučuji/.Vjíždíme do Javorníku na
náměstí.Hned nás uchvátí zámek na vysoké skále s výstupem po schodech Jánský Vrch,který stojí za prohlídku /2 okruhy prohlídek na 80 min /,pěkná expozice dýmek
a příslušenství zámku.Zámek je na základech starého hradu z 13 stol. V Javorníku se rozhodneme
pro typ jízdy pro náročný - na Travnou,nebo pohodový na Bílou Vodu.Osobně
doporučuji ten náročný,protože v Travné ve pěkný poutní kostel a kaplí,kde poblíž je i radioaktivní
pramen s zajímavou kalvárií 14 zastavení.Zde nedbáme na modré značení a jedeme dál po krásné
asfaltce příkře vzhůru na přechod Travná převýšení je 666m!/pěkný pohled do PL/.Můžeme se vydat
na rozhlednu Borůvková Hora. Pokud se vydáte na Bílou Vodu pojedete víceméně po rovině až na
konci příkře vzhůru do obce.Je to nejsevernější obec Moravy.Zvlášť působivé jsou pohledy na
severní svahy hor.Je zde klášter s gymnáziem,škola a kostel.Obec je velmi idylická a
poklidná.Chcete tip?Nesjíždějte na Moravu,ale jak z Travné tak z Bílé Vody je vám otevřená cesta do
Polska a vy můžete pokračovat na překrásné Zlaté hory,Stolové hory a Bystřické hory a vyhnout se
nebezpečné zpáteční cestě přes Šumpersko.
Pokud se budete vracet stejnou cestou udělejte si čas na prohlídku Jeseníka s Vodní tvrzí a
návštěvou mnoha studánek a pramenů.
Upozornění : jsou zde problémy s čepování benzínu /daleko od sebe a nemají nonstop provoz –
proto by měl mít doprovod rezervu!Ubytování je dost a dá se smlouvat/dobré ceny –lidi z toho tady
žijí a jsou hodní /.
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