Nástin tras Dámská 2015, Po stopách zaniklých hutí v Česko – Německém pohraničí. Český les podél
hranice i za hranicí.
Termíny čtvrtek – neděle 16. 7. – 19.7/20.6./pátek až pondělí, úterý/, 23. 7. – 26. 7. /27. 7. zase
čtvrtek až neděle nebo pátek až pondělí, úterý.

1 den. Přesun vlakem do Mariánských lázní, na kole do vesnice Tři Sekery nebo Drmoul, ubytování.
Tři Sekery Penzion Romana tel: 604 540 803 cca 350,- 2 lůžka + 2 přistýlky
Drmoul něco by se tam snad našlo, ráda bych se zastavila u příbuzné na chatě, ale asi bychom tam
spát nemohly, netuším jak je to velké, ale možná jo, zjistím.
1 den, sedáme na kola a jedeme směr Mähring, po cyklo …. Je to malá moderní vesnice, projedeme ji
a stále se držíme hranic po 6A směr Bärnau, přejedeme hranice k nám a po cyklo 2170, zaniklé
vesnice a hutě, zřícenina Šelmberk, Stará knížecí Huť, najedeme na cyklo 2138 do městečka
Rozvadov, snad někde v okolí najdeme ubytování.
asi 59 km 983 m, podle toho jak se budeme kde zastavovat, ale do 70 km bychom se měly vejít.

Varianta II. dá se to natáhnout Německem přes Naab a hranice přejedeme u Entemhul – Křížový
Kámen. Ani tudy to nepřesáhne 70 km, vychází mi to na 64 km 1229 m
Rozvadov Penzion u Šilhů 219 tel: 374 795 285, 739 269 773, cena 750,- za pokoj pro 3 lidi
Penzion Fáfa cena? Svatá Kateřina 98, tel: 604 116 994
2 den odjezd z ubytování Rozvadov, Svatá Kateřina, po cyklo č. 36, směr Železná, Pleš – bývalá zaniklá
ves Německá, Mostek, Rybník, Závist, Pivoňské hory, Lysá hora 870 m, Pivoň – klášter/zámek,
zřícenina hradu Helštejn (asi jen do Vranovského sedla), dále po cyklo 2283 nebo přes Starou Huť po
2281, až pod Čerchov, po červené do Babylonu/Česká Skalice – spaní cca 63 km 1382 m
Spaní jsem zatím nehledala, vypadá to, že by se dalo najít.
3 den návratový z Babylonu do Klatov cca 50 km buď přes Domažlice nebo spodem přes Všeruby,
Orlovice po cyklo č. 33 a pak po 2088 do Klatov.
Vlaky jedou přímo do Prahy 14:06 – 16:43 Praha, 14:46-Plzeň 15:46 – Praha 17:18, 16:06 –Plzeň
16:56 – Praha 1836 u R je nutná rezervace, ale to bylo i vloni.

Dámská varianta II. přes část Jeseníků až do Beskyd, na fotbal. Jeseník – Lužná u Vsetína
Odjezd 16. 7 vlakem do Jeseníku zpět v neděli 19. 7. 2015
1 den Na kolech přes Rejvíz, Heřmanice, Halčovice, Město Albrechtice, Krnov, cca 57 km, nastoupáno
930m cca 5 hodin dojezd kolem 20 h i se zastávkami
Varianta II. přes Vrbno pod Pradědem, z Rejvízu stále po cyklo č. 55., z Vrbna po 6070 do Zadní Ves,
Karlovice, Krasov, Brantice, Krnov. Na kilometry stejné cca 55 nastoupáno 857 m.
Zajímavosti: Rejvíz, nejvýš položená vesnice, hospoda s vyřezávanými židlemi, Vrbno pod Pradědem,
bývalé Bělidlo, zámek. Karlovice, Kosárna. Brantice, kostel a zámek. Krnov, skoro všechno se jmenuje
po Bezručovi.
Krnov spíme, ubytovna TJ Lokomotiva Krnov Bruntálská 1223/59, tel: 554 616 948, nemají web, ani
cenu
Penzion Eso, Bezručova 2314/29 tel: 728 948 664, cena není uvedena
Penzion Rajf, Albrechtická 851/7, tel: 777 720 794, cena 2 lůžkový pokoj 640,2 den, Krnov, po 55 na Holasovice, Opava, pak po 551 na Raduň, Kylešovice cyklo Radegast 6078,
Jakubčovice, tam je rozhledna, Skřípov, u mlýna se cyklo změní na 6131 a přijedeme do Fulnek,
z Fulneku buď po 6031 nebo přes Jestřabí po 6078 do Suchdol nad Odrou, Nový Jičín – spíme
87 km nastoupáno 1304m
Tam by se dalo přespat v chatičkách, co byl vloni lehosraz Moraváků, je to na kopci a pěkný výhled,
nebo kdekoliv jinde ve městě, budu hledat.
3 den Nový Jičín, po 6175 Kojetín, Hostašovice, 6214, Jasenice, Lešná – zámek, před Val. Meziříčím je
židovský hřbitov. Val. Meziříčí – zámek, Bystřička, Pržno, Semetín, 6118 Liptál, Vartovna, Prlov, po
6117 do Lužná bus, pak po silnici do vesnice Lužná 69 km – 88km nastoupáno 1399m – 2135m ale asi
se mi ta trasa nějak zdvojila  poprvé mi vyšlo do 1500m ale tam to chlapi znají, tak nás povedou.
Lužná spíme
Spaní by bylo asi v chatičce, pozor má palandy, ale to Lence nevadí, ta je zvyklá 
Zpět v neděli, na vlak do Vsetína. Cca 23 km přes kopec

Vsetín

14:48

R
1422

Praha hl.n.
18:52
Cena: 482 Kč / 241 Kč / 362 Kč
Doba jízdy: 4 hod 4 min
Vlak do Jeseníku čtvrtek 16.7. 9:07 Radhošť nutná rezervace kola, ale žádný jiný nejede.
V Zábřehu je 11:20 odjezd ze Zábřeha 11:32 v Jeseníku je 13.10

Varianta III. poslední, odjezd 23. 7. návrat v neděli 26. 7. 2015
Vlakem z Prahy v 9:07 Zábřeh 11:20, v 11:32 ze Zábřehu do Jeseníku, vystupujeme na
Ramzové nebo v Horní lipové
Ze Zábřehu se samozřejmě dá jet na kole, ale cyklo vede prakticky po silnici a tím, že jede
vlak, mi přijde zbytečné šlapat mezi auty, když můžeme popojet a tím pádem dojet k lesnímu
baru nebo ještě dál.
1 den, od vlaku šlapeme k lesnímu baru, podle toho kde vystoupíme, dá se i v Branné, kolem
kostela a zámku šlapeme stále do kopce, Ostružná – větráky, Horní Lipová, šlapeme
k lesnímu baru, pak zpět a jedeme po stezce a po silnici do Lipová Lázně, dle možností
ubytování až do kempu Bobrovník asi 25 km
Ubytování v Lipová Lázně, Na Rychtě 270,- přímo v hospodě, samostatný domek nebo
v patře, zatím jsem tam nevolala.
Bobrovník, dvou lůžkový pokoj 420,- nebo 4 lůžková chatka 540,-, zatím jsem nevolala, Honza
by si asi postavil stan, oni pojedou na těžko se stany 
2. den pátek, z Bobrovníku nebo Lipové jedeme do Jeseníku, krátce se koukneme po městě,
náměstí, tvrz, možná vyjet na Grafenberg, ale je to tak na hodinu. Jedeme přes Bukovice do
Adolfovic stále po cyklo 6210 až do Bělá, kousek po silnici na Filipovice, vlevo na cyklotrasu
č. 6212, stoupáme, kolem Mariina pramene, stále stoupáme, pak se napojí trasa cyklo modrá
6154 a po ní dojedeme na Červenohorské sedlo. Po žluté nebo po silnici dojedeme do Kouty
nad Desnou. Zahneme vlevo na cyklo 6156 modrá a stoupáme vzhůru. U obrázku se
napojíme na cyklo bílá 6158 a jedeme na Uhlířskou cestu, kde cyklo vyměníme za 6189 a tou
dojedeme do Sedmidvory – Brněnka, kde bychom mohli přespat. Je to část obce Vernířovice
II. nebo jet stále ze sedla dolů do Loučné, Maršíkov a pak stoupat do Vernířovice a na
Brněnku, to za předpokladu, že tam budeme ubytovaní. A to vyžlucené pojedeme v sobotu,
až se budeme vracet z DS. 45 km 1093 m
40 km, 1213 m
Ubytování v Brněnce by bylo strategicky výhodné, zatím jsem nepoptávala, cena 320,- se
snídaní a pokud by bylo volno, mohli bychom tam spát dvě noci a na DS jet na lehko 
3. den, sobota, odtud šlapeme na DS po cyklo 6255 modrá, na 6254 Pod Homolí jedeme
přímo k horní nádrži po cyklo 6263. Dolů nejspíš po silnici, kolem spodní nádrže. Ta zadní
cesta je dost rozbitá a na sjezd je nehodí.
DS bychom mohli dát na „lehko“ s tím, že budeme 2 noci na jednom místě. Jiná varianta mne
nenapadá.
Asi 40 km a 1237 m

4. den neděle jedeme do Zábřehu na vlak, který jede v 16:24 a v Praze je v 18:52 R1422 a
nemusí se dělat rezervace. Bohužel chlapi nestihnou vlak na Rakovník, který jede 19:08
z Masaryčky
Než dojedeme do Zábřehu, můžeme se zastavit v Losinách u zámku a u papírny, podle času,
ale do Zábřehu to je asi 34 km a furt z kopce.

