Z POLSKA DO POLSKA PŘES RYCHLEBSKO
Náročnost : 1) velmi náročný směr nahoru na Travnou
: 2) pohodový krásný sjezd z Travné - převýšení je ďábelské – rovných 666 m.
Typ kola
: velmi pěkná silnice, jen od Travné /přechod/ na Borůvkovou horu je kamenitá a lesní cesta.
Délka
: 30km /tam a zpět + oklika přes Žulovou 75 km/
Trasa
: sjezdová trasa – Travná přechod –Borůvková hora – Travná –
Javorník – Bernartice – Vidnava - /Slawniowice/
Datum absolvování : červenec 2007
Pro děti od 13 let, určité zkušenosti nutné.
Je na Vás odkud začnete.Pokud máte rádi pohodový výlet rozhodněte se pro výše uvedený sjezd
z Travné.Pokud si chcete sáhnout na dno a zažít masakr, vyjeďte jako já z Vidnavy/ ty co opravdu chtějí to
pojmout jako trasu z Polska do Polska tak si trasu prodlouží z Slawniowic a skončí v Lutyni v PL.Já se nechal
vyhecovat a vyjel z Vidnavy.
Ve Vidnavě je k vidění sbírka bludných kamenů v parku,kostel Sv.Kateřiny,renesanční zámeček a zbytky
městského opevnění.Vyjíždíme z kóty 233m.nad.m.Jedeme po rovině,kteráže je moc vodorovná/pozor na
vydatné deště –toto je záplavové místo/.Dojedeme
do Bernartic s barokním zámečkem a kostelem sv.Petra a Pavla.Poté stále po otravné rovině
s možností maximální rychlosti až do Javorníku.Zde je k vidění zámek Jánský Vrch na vysokém kopci
s možností prohlídky a rozhledu /jsou tu 2 okruhy prohlídek s celkovou dobou prohlídky 80 min,cena 120
Kč,zajímavá obrovská sbírka dýmek a prohlídka zámeckého příslušenství,kterou jen tak nevidíte/.Zajímavý byl
taky dům marihuany na náměstí.Jedeme dál směr Travná.Začíná pomalý táhlý stoupák.Dojedeme do
obce,která má křesťanský ráz. Je to důležité poutní místo s kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a
kaplí Panny Marie La Salette.Je tu radioaktivní léčebný pramen s kalvárií – 14 zastavení.Velmi dobré
pití na následující výkon i modlitbička stojí zato.Pozor !Je tu modré značení směr Borůvková hora – tuto cestu
zamítni – je strašná a nikomu ji nedoporučuji.Pokračuj po krásné asfaltce s minimálním provozem směr
Travná přechod.Nastává masakr.Jeden z nejhorších stoupáků u nás.S vypětím dojedete k stánku
s občerstvením,zde si vydechněte a kochejte se super výhledem.Pokud se chcete podívat a šlápnout si do
Polska,je to kousek/500m/na vlastní hraniční přechod /nebyl v r.2007 pro auta,jen pro cyklisty a pěší/.Krásný
výhled.Zde máte 2 možnosti výstupu či výjezdu na Borůvkovou horu – rozhlednu.Buď zanecháte kola v hotelu
a půjdete pěšky /doporučuji polské značení –kratší,dobrý terén,jde se podle hraničních patníků/ a nebo jet
kolem na vrchol a prožít druhý masakr.Jede se po modrém a pak po červeném značení /ale je tu i jiné
značení/.Stejně se ale nevyhnete hrubší cestě s kameny,kde ty největší jsou označeny reflexní barvou/ dobré
při návratném sjezdu – viděl jsem 2 dost strašné pády/.
Rozhledna je moc pěkná a výhled stojí za námahu /já osobně zde byl 2x kvůli tomu/.Stavba je 25m vysoká
,nahoře to moc fouká a rozhledna se kýve.Na rozhlednu je nalepená i chata,ta je pořád prý zamčená /má
sloužit k přenocování a klíče má městský úřad v Javorníku/.Z rozhledny je vidět Praděd,Šerák,Otmuchowská
jezera,Kralický Sněžník,Smrk.Pata rozhledny je na kótě 899 m.nad.mořem.Takže jsme dosáhli čertovské
převýšení 666 m.Gratuluji.
No a potom jedeme pořád dolů a dolů,až se z brzd kouří.pokud je chcete zchladit tak doporučuji ještě
maličkou zastávku u Zálesí,kde se těžila uranová a železná ruda.J e tu velmi stará pec na vápno,která se
renovuje.Zálesí - Valdekje obec s masivním vylidněním obyvatel po roce 1945.Dojedeme zase až do
Javorníku a poté do Vidnavy.Kdo by chtěl změnu tak doporučuji z Javorníku uhnout na Žulovou / v okolí super
lomy na koupání/ a přes Smolný vrch ,poblíž jsou Venušiny misky ,jet do Vidnavy. V nedaleké Malé Kraši je
pěkný kemp a koupaliště k přenocování.Pěkné koupání je i ve Stachlovickém lomu a Kaolince.V Źulové
nezapomeňte navštívit kostel přebudovaný z hradu – kuriozita.
PS: V Javorníku je prodejna velopotřeb.Upozornění pro případné motoristy/doprovodné vozidlo/:je tu
problematické sehnat pohonné hmoty,takže náhradní palivo sebou !!!
Benzinka v Javorníku je dokonce umístěna v jakémsi statku.Jsou tu jinak moc ochotní lidé.
Jinak tu prodávají mikropečivo/2 zdejší housky vydají za 1 normální/.
Karel Boháček Kmochova 26 Chomutov 3 43003

