Vodohospodářská 50

45. ročník
Karlov pod Pradědem
14. – 16. 9. 2018

Vážení turističtí přátelé,
Fenomén zvaný Vodohospodářská 50 se zrodil v r. 1973 na Povodí
Odry jako „mimoškolní aktivita“ jeho zaměstnanců. Postupem času
si získal řadu příznivců napříč institucemi úzce spjatých s vodou v
celé naší vlastí. Po dlouhých třinácti letech se jeho pořadatelství
vrací do své kolébky. Pořadatelem 45. ročníku je státní podnik
Povodí Odry.
Poznáme společně divokou přírodu Hrubého Jeseníku a to přímo
v jeho nejvyšších partiích. Velká kotlina, vodopády Bílé Opavy, nebo
rašeliniště Skřítek určitě patří mezi nejcennější lokality nejvyšších
moravských hor. Domovem nám po celou dobu bude rekreační
středisko Karlov pod Pradědem, místní část Malé Morávky.
Přejeme Vám spoustu příjemných zážitků a věříme, že si Jeseníky
získají Vaše srdce, a že se sem budete rádi vracet.

Organizátoři

VH 50 2018 - časový harmonogram, kontakty
Pátek 14. 9. 2018
16:00 – 20:00

Registrace účastníků, Apartmány Praděd

18:00 – 20:00

Večeře v místě ubytování

Sobota 15. 9. 2018
7:00 – 9:00

Snídaně v místě ubytování

7:30 – 9:00

Start, Apartmány Praděd

14:30 – 17:30

Cíl, Apartmány Praděd

17:00 – 19:00

Večeře v místě ubytování

Od 19:00

Horečka sobotní noci – závěrečný večírek

Neděle 16. 9. 2018
8:00 – 10:00

Snídaně v místě ubytování

Do 10:00

Odjezd

Organizační štáb:
Ing. Jiří Tkáč

ředitel pochodu

602 538 515

Mgr. Ondřej Burel

organizace pochodu, trasy

721 281 992

Radoslav Kryml

ubytování a trasy

602 570 532

Radka Kastowská

ubytování, registrace

770 119 970

Nikola Václavíková

večírek, zdravotní služba

792 305 648
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Stručné popisy tras VH 50 2018
Pěší trasa
Pěší trasa vede výhradně po značených turistických trasách. Od
startu u Apartmánů Praděd zahájíme pochod po vlastním značení
po silnici dále do Karlova. Po cca 900 m u penzionu Antonie
přejdeme most a napojíme se na modrou turistickou značku, po
které budeme dále pokračovat proti proudu řeky Moravice. Cesta
dále pokračuje směr Karlov, Moravice – Velký kotel, nástup – Nad
Velkým kotlem – Ovčárna – odbočka na Praděd, vrchol (a zpět) –
Ovčárna – pod Ovčárnou – Nad vodopády – Karlova Studánka.
Mezi Ovčárnou a Karlovou Studánkou je trasa primárně vedena po
modré značce. Alternativně
je možno úsek absolvovat
rovněž po žluté značce přes
vodopády Bílé Opavy. Tato
varianta je obtížně schůdná
a účastníci, kteří se touto
cestou vydají, tudy půjdou
výhradně na své vlastní
nebezpečí.
Rovněž průchod lázeňským městem je veden výhradně po
značených turistických trasách. Od rozcestníku Na Paloučku
budeme přicházet po souběhu žluté a modré značky k přístřešku u
silnice na Vidly. Po této silnici zabočíme vpravo do Karlovy
Studánky nejprve k parkovišti u apartmánů Hubertus. Po cca 0,5
km se nachází samotný střed města – rozc. Karlova Studánka,
Džbán (naproti Hudebnímu pavilonu). Na tomto rozcestí přejdeme
na červenou značku, která prochází zástavbou a lesem až
k motorestu Hvězda.
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Z Hvězdy trasa pokračuje po červené turistické značce po silnici
II/450 na Bruntál na rozcestí U školky, silnice – Ranná – M.
Morávka, Rychta a dále po modré a žluté a po silnici směr
Apartmány Praděd, kde je cíl.
Kontrolní stanoviště budou umístěna P1 – na lesní cestě
(v přístřešku) před nástupem na Velký kotel, P2 = P4 – dvojkontrola
u restaurace Figura, P3 – na vrcholu Pradědu (vysílač), P5 –
v motorestu Hvězda. V restauraci Figura je připraven oběd.

Pěší trasu tvoří okruh s celkovou (maximální) délkou 31 km a to vč.
odskoku na vrchol Pradědu. Turisté jej však nemusí absolvovat
celý. V úseku mezi Ovčárnou (P2 = P4) a motorestem Hvězda (P5)
jezdí kyvadlová autobusová doprava. Další možnost zkrácení je od
Hvězdy (P5) do Malé Morávky, kde rovněž jezdí veřejná doprava. U
motorestu Hvězda je parkoviště, větší skupiny tedy mohou
z kontroly P5 do cíle odjet vlastním autobusem.
Cíl pochodu je u Apartmánů Praděd. Je potřeba, aby pěší turisté
dorazili až sem a to i v případě, že se rozhodnou cestu z Hvězdy
do Karlova zkrátit např. autobusem.
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Cyklotrasa
Okruh pro cyklisty je veden po značených cyklotrasách nebo po
zpevněných lesních cestách. Z Karlova se vydáme na cestu po trase
č. 6077 až do údolí Stříbrného potoka. Trasa cyklojízdy pokračuje
po zpevněné cestě na býv. chatu Alfrédku, po zelené a žluté až
k rozcestí Pod Zelenými kameny. V tomto místě krátce odbočí na
neznačenou lesní komunikaci až k rozcestí Žlutý potok a dále po
cyklotrase č. 6143 na motorest Skřítek. Cyklotrasa č. 6143 je od
rozcestí Žlutý potok vedena souběžně s červenou turistickou
značkou a následující kilometr je to po lesní pěšině.
Za motorestem Skřítek je trasa vedena převážně po značených
cestách směr Krtinec – Hvězda – Rabštejn. Z Rabštejna cyklisty
trasa přivádí po žluté značce a cyklotrase č. 6261 do Janovic
k zámku. Za Starou Vsí je okruh směrován po zpevněné lesní
komunikaci údolím Staroveského potoka a dále po cyklotrase č.
6142 k rozhledně Nová Ves. Poslední úsek pokračuje nejprve po
lesní komunikaci a žluté turistické značce až k rozcestí Nad
Karlovem, kde se trasa stáčí vlevo na lesní komunikaci na konec
Karlova k penzionu Zátiší. Posledních cca 2,5 km se budou cyklisté
vracet po stejné trase jako na začátku okruhu.
Kontrolní stanoviště budou C1 – parkoviště u motorestu Skřítek, C2
– penzion Rabštejn, C3 – altánek u zámku v Janovicích. Oběd pro
cyklisty bude podáván na penzionu Rabštejn. Délka celého okruhu
je 65 km. Pro cyklistický okruh doporučujeme zvolit horské kolo.
Na trekovém kole mohou být některé úseky zvládnutelné
s menšími obtížemi.

U motorestu Skřítek budou cyklisté přecházet komunikaci
I/11. Na tomto místě je potřeba dbát zvýšené opatrnosti
z důvodu bezpečnosti silničního provozu.
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Doporučené vybavení jízdního kola a cyklisty
1) Dvě na sobě nezávislé brzdy.
2) Zadní červená odrazka, může být kombinována se zadní
červenou svítilnou. Za snížené viditelnosti je povinná
červená svítilna, která může být nahrazena blikajícím
červeným světlem.
3) Přední bílou odrazkou, kterou lze nahradit odrazkami na
oděvu. Za snížené viditelnosti je žádoucí přední bílé světlo.
4) Oranžové odrazky na paprscích kol. Je možno je nahradit
odrazovými materiály na paprscích, plášti nebo blatnících.
5) Zdroj elektrické energie při snížené viditelnosti (dynamo,
baterie).
6) Oranžové odrazky na obou stranách pedálů.
7) Z důvodu viditelnosti doporučujeme jezdit ve výrazném a
pestrém oblečení.
8) Ochranná přílba je povinná pro osoby do 18 let, ale
doporučujeme ji všem účastníkům.
9) Doporučujeme další ochranné pomůcky, zejm. brýle a
cyklistické rukavice.
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Účastníci VH50 jsou si vědomi níže uvedených
skutečností:
1) Akce se každý účastní výhradně na své riziko a je mu
dobře znám jeho zdravotní stav. Zájemci si mohou uzavřít
komerční pojištění.
2) Pohyb po veřejných komunikacích, lesních cestách,
komunikacích a pěšinách je na vlastní nebezpečí.
3) Účastníci pochodu se budou pohybovat pokud možno po
značených turistických a cyklistických trasách, nebo
trasách, které vyznačil pořadatel.
4) V lesích platí zákaz rozdělávání ohně, kouření, rušení klidu
a ticha, nocování v mysliveckých zařízeních.
5) Turistické okruhy jsou vedeny po značených turistických
trasách, cyklotrasách nebo lesních komunikacích. Je
zakázáno vstupovat do oplocených míst.
6) Platí zákaz znečišťovat les odpady a odpadky. Dodržujte
zásadu „Co sis přines, to si odnes“.
7) V lesích může probíhat hospodářská činnost. Vstupovat do
porostů,
v nichž
probíhají
těžební
práce
je
z bezpečnostních důvodů zakázáno.
8) Není dovoleno se přibližovat do míst s těžbou dřeva na
vzdálenost kratší než 50 m, do míst, kde dochází
k nakládání dřeva na automobily pak na kratší vzdálenost
než 20 m.
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Turistické zajímavosti na trasách
Vodohospodářská 50 je především turistická akce. A turistika je
sport, který na rozdíl od těch ostatních v sobě obsahuje prvek
poznání. Na zvolených trasách budou účastníci pochodu
navštěvovat různá místa, ke kterým bychom si něco pověděli:
CHKO Jeseníky – velkoplošné chráněné území vyhlášené r. 1969.
Předmětem ochrany je krajina druhého nejvyššího pohoří ČR –
horská tundra, pozůstatky ledovcové činnosti, vodstvo (řeky,
rašeliniště). Celých 80 % rozlohy tvoří lesy. Rozloha CHKO Jeseníky
je 740 km2.
Malá Morávka – obec v údolí řeky Moravice (645 ob.), pod kterou
patří také místní část Karlov pod Pradědem. První zmínka o M.
Morávce pochází z r. 1594, první zmínka o Karlově pak z r. 1680.
Jedná se o významné turistické a lyžařské středisko v Jeseníkách.
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Zajímavosti na pěší trase
Velký kotel (Velká kotlina) – na východních svazích druhé nejvyšší
hory Vysoké hole Hrubého Jeseníku se nachází kar modelovaný
pleistocenním horským ledovcem. Na dně kotliny jsou pozůstatky
ledovcové morény. Jedná se o jednu z druhově nejbohatších lokalit
– největší přirozenou botanickou zahradu v ČR, roste zde cca 480
druhů cévnatých rostlin.
NS Velká kotlina - naučná stezka je dlouhá 6 km a sleduje modrou
turistickou značku z Karlova p. P. na Ovčárnu. Byla vybudována v r.
1971, dnešní podobu získala v r. 2011. Na 11 zastaveních se turisté
seznamují s geologií i živou přírodou tohoto mimořádně cenného
území. Vstupovat do Velké kotliny mimo značenou turistickou
trasu není možné.
Řeka Moravice – pramení ve Velkém kotli. Budeme-li měřit říční síť
v ose toku, pramen Moravice je nejvzdálenějším místem od ústí
řeky Odry Štětínské zátoky (888 km). Řeka protéká Hrubým a
Nízkým Jeseníkem a ve městě Opava se vlévá do řeky Opavy. Na
řece se nachází kaskáda vodních nádrží Slezská Harta, Kružberk a
vyrovnávací nádrž Podhradí.
Petrovy kameny – výrazný skalní útvar na severním úbočí Vysoké
hole tvořený břidlicemi a rulou. Dnes jsou již nepřístupné, součást
NPR Praděd. V minulosti byly místem čarodějnických sabatů.
Ovčárna – na místě původního seníku vznikla r. 1864 první salaš,
kde se záhy začali scházet lesníci a profesoři se svými studenty.
Brzy se zde začalo poskytovat občerstvení a noclehy. Původní
Ovčárna r. 1910 vyhořela, v r. 1911 byla postavena znovu. R. 1932
byla přebudována na turistickou chatu, svou podobu si ponechala
až do r. 1945. Od r. 1949 je v majetku ČS armády a slouží jako
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armádní zotavovna. Z Ovčárny jezdí autobusová kyvadlová doprava
na parkoviště Hvězda (P5).
Chata Barborka – tur. chata na jižních svazích Pradědu
v nadmořské výšce 1350 m n. m. Na jejím místě stávala od r. 1883
chýše.
Chata
byla
zbudovaná v r. 1942,
zmodernizovaná
a
rozšířena byla 1973. V r.
1948 zde vzniklo první
stanoviště
horské
služby
v Jeseníkách.
V blízkosti
chaty
pramení Bílá Opava.
Vrchol Pradědu (1492 m n. m.) – pátý nejvyšší bod ČR, nejvyšší
bod Moravy a povodí Odry. V letech 1902 – 1913 byla na vrcholu
postavena kamenná rozhledna, která se zřítila dne 2. 5. 1959.
S výstavbou nového vysílače se začalo v r. 1968, dokončen byl r.
1983. Ve výšce 73 m nad povrchem se nachází vyhlídková plošina a
je tak s výškou 1565 m nejvyšším veřejně přístupným místem
v naší zemi (P3).
NPR Praděd – významná přírodní rezervace zasahuje nejvyšší
partie Jeseníků. Zaujímá kromě vrcholu samotného Pradědu také
část hlavního hřebene, ledovcové kary a kotliny a údolí několika
vodních toků. Předmětem ochrany jsou vzácné ekosystémy
alpinského a subalpínského pásma a morfologické útvary.
NS Bílá Opava – naučná stezka přivádí turisty do horního toku Bílé
Opavy, jedné ze zdrojnic řeky Opavy. Pro tento úsek řeky je
charakteristická řada skalních výchozů, tůní a vodopádů. V r. 2004
byla oblast zasažena orkánem Kyril, který poničil málo odolný
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stejnověký smrkový les. Původní les v horní části zůstal téměř
nepoškozen. Stezka je dlouhá 10,5 km, má 13 zastavení a tvoří ji
dvě větve. Od chaty Ovčárna dojdeme k rozcestí Nad vodopády.
Žlutá značka pokračuje kolem vody přes umělé lávky a žebříky.
Tento úsek patří k technicky nejnáročnějším v Jeseníkách a za
deště je obtížně schůdný. Bezpečnější modrá značka je vedena
lesem nad vodopády.
Karlova Studánka – první zmínka o dnešní obci (182 ob.) pochází
z r. 1554. Jako samostatná obec vznikla však až k 1. lednu 1953
vyčleněním části území z katastrů obcí Suchá Rudná, Ludvíkov a
Malá Morávka. Zdejší prameny byly k léčebným účelům využívány
již od 17. stol. a v r. 1785 zde vznikly lázně. Nalezneme tady vývěry
železitých kyselek a vod s obsahem sirovodíku. Důležitým faktorem
je rovněž čistý vzduch. V Karlově Studánce se tak léčí zejména
problémy cest dýchacích, cévní problémy a jsou vhodné pro
odpočinek od každodenního uspěchaného života.
Hotel Slezský dům si „zahrál“ ve filmu S Tebou mě baví svět.
Naproti němu je venkovní geologická expozice. Velkou turistickou
atrakcí je vysoký vodotrysk uprostřed jezírka u obecního úřadu,
který v zimě vytváří ohromnou ledovou homolí, ze které neustále
tryská voda.
Hvězda – sedlo 1 km od centra Karlovy Studánky. Křižovatka
mnoha turistických a běžeckých tras. U parkoviště se nachází
motorest (P5). Od Hvězdy na Ovčárnu jezdí kyvadlová autobusová
doprava.
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Zajímavosti na cyklotrase
Býv. chata Alfrédka – koncem 19. stol. nechal majitel janovického
panství hrabě Alfréd Harrach postavit u pramene Stříbrného
potoka nejprve malý srub, který byl později rozšířen. Říkalo se mu
„lovecký zámeček“. Mezi světovými válkami byl objekt přestavěn
na turistickou chatu a v r. 1933 ji získal do nájmu Klub českých
turistů. Chata poprvé vyhořela v r. 1962. Po svém obnovení v 70.
letech obnovena jako podniková chata spol. Kovohutě Břidličná. Na
Velikonoce 2002 vyhořela do základů.
Skřítek – sedlo (876 m n. m.) Prochází jím silnice I/11. U motorestu
(C1) východisko značených turistických pěších a běžkařských tras.
NPR Rašeliniště Skřítek – nachází se v nadmořské výšce 850 m n.
m. Byla vyhlášena v r. 1955 a chrání vrchovištní rašeliniště
pramenného typu, odtéká z něj Žlutý potok. Rozloha je 165 ha.
Území je z velké části pokryto smrkovým lesem s nižším
zakmeněním a hojně se zde vyskytuje také bříza karpatská.
Kamenný vrch (Kamenec) – výrazná vyvýšenina v Hanušovické
vrchovině. Nalezneme zde výrazné výchozy. Z vyhlídkové dřevěné
plošiny se naskýtají pěkné výhledy do okolí a na jesenické hřebeny.
Rabštejn – výrazný kopec v Hanušovické vrchovině s řadou
izolovaných skal vysokých 30 – 40 m (Přední skály, Zadní skály). PR
Rabštejn chrání přirozený jesenický bukový les s jedlí, javorem a
jasanem. Ve skalách je zřícenina stejnojmenného hradu.
Chata Rabštejn – pod skalami byla počátkem 17. stol. postavena
první hájenka, z níž se postupně stal samostatný statek. Na
přelomu 18. a 19. stol. otevírá v přístavku hajný první výletní
restauraci. Trvalé osídlení končí až po 2. sv. válce, ale v r. 1967 se
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opět využívá jako zázemí pro turisty a horolezce. V r. 2002
vyhořela, dnes opět slouží jako turistická chata (C2).
Zámek Janovice – v l. 1520 – 1530 nechal Petr ze Žerotína postavit
první tvrz. R. 1586 začalo s přestavbou na renesanční zámek. R.
1721 přešlo do vlastnictví Harrachů a následně došlo k pozdně
barokní a následně klasicistní přestavbě. Dnešní podobu získal v l.
1827 – 1850, vnitřní úpravy probíhaly i v průběhu 19. a 20. stol.
V části zámků dnes sídlí
Lesy ČR, Lesní správa
Janovice. Naproti zámku
je
objekt
bývalého
pivovaru
z r. 1834.
Původní pivovar sídlil
v zámku.
V přístřešku
vedle zámku a býv.
pivovaru je stanoviště
C3.
Muzeum turistických známek – fenomén turistických známek letos
slaví již 20 let. Hlavním cílem bylo dostat děti na turisticky zajímavá
místa. Myšlenka vznikla na chatě Švýcárna a známkovým místem
s pořadovým č. 1 je Praděd, prvních deset známkových míst je
z Jeseníků. Brzy si známky získaly oblibu i mezi turisty a staly se
pěkným suvenýrem.
Rozhledna Nová Ves – volně přístupná rozhledna byla postavena
v r. 2014. Vyhlídková plošina je ve výšce 27,5 m a otevírá se z ní
pohled zejména východním a jižním směrem na Bruntálsko. Za
pěkného počasí mohou být vidět i Moravskoslezské Beskydy.
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Historie VH 50
Psal se 19. květen roku 1973. Skupinka vodohospodářů z Povodí
Odry sdružená kolem Zdeňka Kreutze vyrazila na výlet na Valašsko.
Akce si kladla za cíl přejít hřeben Vsetínských vrchů ve směru
východ – západ, tedy z Bumbálky přes Soláň a Vsacký Cáb až do
Vsetína. Všichni kolegové vyrazili na trasu dlouhou 42 km pod
bojovým heslem „BUĎ FIT!“ Pochod dostal název
„Vodohospodářská padesátka“ a jeho úspěch byl veliký, takže se jej
jeho protagonisté snažili zopakovat.
A další „padesátka“ na sebe nenechala dlouho čekat. Proběhla
ještě téhož roku (15. 9. 1973) jako 1. ročník VH 50 a její pořadatele
na ni přizvali i své kolegy z Povodí Labe a jiných organizací. Trasa
byla tentokrát zasazena pod nejvyšší vrcholky Moravskoslezských
Beskyd a míjela také dvě vodní nádrže – Šance a Morávku.
Pamětníci vzpomínají, že tato padesátka měla „pouhých“ 60 km a
do jejího cíle došli jen čtyři lidé z celkového počtu 83 účastníků
pochodu.
Od druhého ročníku až do r. 1977 se pochod přemístil do
Domašova u Jeseníku, kde měl státní podnik Povodí Odry rekreační
objekt. Rok 1976 přivedl na svět mladší sestru padesátky – zimní
VH 30. Protože organizačně bylo náročné obě akce zvládat, tak
bylo učiněno rozhodnutí, že se pořadatelství letního pochodu bude
střídat mezi jednotlivými organizacemi a tak je tomu dodnes.
Na povodí Odry se štafeta zastavila ještě v povodňovém roce 1997,
kdy jsme na okruh vyrazili podhůřím Beskyd z Frenštátu pod
Radhoštěm na Ondřejník, Štramberk a Kopřivnici, naposledy pak
v září 2005, kdy jsme uskutečnili okruh kolem vodárenské nádrže
Šance v Moravskoslezských Beskydech.
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Uskutečněné ročníky
Ročník Rok

Pořadatel

Místo konání

0

1973

Povodí Odry

Vsetín - Bumbálka, Vsetínské vrchy

1

1973

Povodí Odry

Kunčice p. O. - Morávka, MS Beskydy

2

1974

Povodí Odry

Domašov, Jeseníky

3

1975

Povodí Odry

Domašov, Jeseníky

4

1976

Povodí Odry

Domašov, Jeseníky

5

1977

Povodí Odry

Domašov, Jeseníky

6

1979

Povodí Labe

Jizerské hory

7

1980

Povodí Labe

Špindlerův Mlýn, Krkonoše

8

1981

Povodí Vltavy

Železná Ruda, Šumava

9

1982

VÚV, VRV Brno

Českomoravská vrchovina

10

1983

Povodí Ohře

N. Bor, Lužické hory

11

1984

Povodí Vltavy

Slapy

12

1985

Povodí Labe

Železné hory

13

1986

Vodní zdroje

Adršpašsko - Teplické skály

14

1987

Povodí Ohře

Krušné hory

15

1988

Povodí Moravy

Vsetínské vrchy

16

1989

Hydroprojekt Brno

Adamov, Moravský kras

17

1990

Povodí Ohře

Ašsko

18

1991

Povodí Vltavy

Koloděje nad Lužnicí, povodí Lužnice

19

1992

VaK Olomouc

Sv. Kopeček u Olomouce

20

1993

Povodí Labe

Nové Město nad Metují

21

1994

Severočeské VaK

Liberec, Jizerské hory

22

1995

Povodí Vltavy

Lipno, Šumava

23

1996

Povodí Moravy

Králický Sněžník

24

1997

Povodí Odry

Frenštát p. R., Štramberská vrchovina

25

1998

Povodí Labe

Deštné v Orlických horách

26

1999

ČHMÚ

Mladotice - Žihle, Povodí Střely

27

2000

Povodí Ohře

Jetřichovice, České Švýcarsko

28

2001

Povodí Vltavy

Nové Hrady, Novohradské hory
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Ročník Rok
29

Pořadatel

Místo konání

2002

Pražské VaK

Želiv

30

2003

Středomoravská
vodárenská Olomouc

Bouzov

31

2004

Povodí Labe

Maloskalsko, Český ráj

32

2005

Povodí Odry

VD Šance, Moravskoslezské Beskydy

33

2006

Povodí Moravy

Velehrad, Chřiby

34

2007

Povodí Ohře

Karlovy Vary

35

2008

Vodní díla - TBD

Srbsko, Český kras

36

2009

Vodárenská akciová
společnost

Skalní mlýn, Moravský kras

37

2010

ČHMÚ

Liberec, Jizerské hory

38

2011

Moravská vodárenská

Sv. Kopeček u Olomouce

39

2012

ČEVAK

Horní Stropnice, Novohradské Hory

40

2013

Povodí Vltavy

Pelhřimov

41

2014

Brněnské VaK

Veveří

42

2015

Pražské VaK

Praha

43

2016

Povodí Moravy

Břeclav, Lednicko - Valtický areál

44

2017

Povodí Ohře

Boží Dar, Krušné hory

45

2018

Povodí Odry

Praděd, Jeseníky
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Odjezdy autobusů
Z Ovčárny směr Hvězda
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Z Hvězdy směr Malá Morávka
11:55, 12:49, 15:55, 16:04, 16:46, 17:14

Horská služba
Stanice Karlov

601 302 613

Stanice Ovčárna

601 302 612

Stanice Skřítek

601 302 614

NON-STOP SOS

+420 1210

Kontrolní stanoviště s časem provozu
START

Apartmány Praděd

7:30 - 9:00

0 km

P1

Pod Velkým kotlem

8:30 - 11:00

5 km

P2/P4

Figura/Ovčárna

9:00 - 15:00

9 km

P3

Vrchol Pradědu

10:00 - 14:00

12 km

P5

Parkoviště Hvězda

13:30 - 16:30

23 km

C1

Motorest Skřítek

9:00 - 11:30

24 km

C2

Penzion Rabštejn

11:00 - 14:00

33 km

C3

Zámek Janovice

12:00 - 16:00

48 km

Cíl

Apartmány Praděd

14:30 - 17:30

31/65 km
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Partneři pochodu

Kontrolní stanoviště

START

KONTROLA
P1, C1

KONTROLA
P3, C3

KONTROLA
P2/P4, C2

KONTROLA
P5

CÍL

