
 

(Cyklo)Trasa Dolní Morava - Stezka v oblacích (Slaměnka) – Chata Návrší a zpět 53 km/1100 m. převýšení
 

 

 

Trasa vede z Dolní Moravy podél řeky Moravy (žlutá turistická značka, cyklotrasa 6267)  mírným stoupáním k odpočce na Kralický Sněžník Pod Vilemínou, dále 
následuje dvoukilometrové prudké stoupání (cyklotrasa 6267) na vrstevnicovou cestu, která vede úbočím mokrého hřebene k přístřešku U Laviček (16 tý kilometr), 
zde je odbočka k chatě Slaměnce občerstvení na horské chatě nebo v moderní chatě Skalka, navštívit můžete i Stezku v oblacícm. Cesta dále pokračuje po CT 6267 
k rozcestníku Sedm cest, dále po CT 6274 na Mokřiny.(km 23) Cesta od Slaměnky k Sedmi cestám je ve vrcholových pariích masivu Kralického Sněžníku (1200m.n.v) 
mírně zvlněným terénem. Od rozcestovníku Mokřiny následuje prudký dvokilometrový sjezd (asfaltový povrch) do Zatáčky smrti od kuď vede vrstevnicová cesta 
(CT 4071) k horské chatě Návrší.(km32)(výborné pivo a jídlo) 

Cesta zpět vede po stejné trase až do Zatáčky smrti, kde pokračujeme v levo po CT4071 přes kaskády Prudkého potoka a mírným stopánim na Jásání a dále po 
CT6274 k Jahanesovi (km 42). Zde už pojedeme (téměř) pořád z kopce , po CT6267 přes kaskády Malé Moravy, Smolkův most zpět na Dolní Moravu. 

Celá tras má cca 53 kilometrů, lze jí bez problému absolvovat i v opačném směru, většinou vede po zpěvněných cestách a po asfaltu.Většina trasy je v otevřeném 
horském terénu s krásnými výhledy na Hrubý Jeseník, Suchý vrch&Bukovou Horu atd. Trasu je na mnoha místech možno libovolně upravit/ zkrátit/ prodloužit… 

Občerstvení je dostupné na chahtě Slaměnka nebo Skalka, Na Návrší, po ceste k návší je možné též odbočit k lyžařskému areálu Hynčice, zde je několik restaurací, 
bufetů a též rozhledna Štvanice. 

 

 



 



 

 

Varianta b- (Cyklo)Trasa Dolní Morava - Stezka v oblacích (Slaměnka) – kaskády Male Moravy - Dolní Morava 26 km/ 600 m. převýšení

 

 

 

Trasa vede z Dolní Moravy podél řeky Moravy (žlutá turistická značka, cyklotrasa 6267)  mírným stoupáním k odpočce na Kralický Sněžník Pod Vilemínou, dále 
následuje dvoukilometrové prudké stoupání (cyklotrasa 6267) na vrstevnicovou cestu, která vede úbočím mokrého hřebene k přístřešku U Laviček (16 tý kilometr), 
zde je odbočka k chatě Slaměnce občerstvení na horské chatě nebo v moderní chatě Skalka, navštívit můžete i Stezku v oblacícm. Cesta dále pokračuje po CT 6267 
k rozcestníku U Štěrku, zde se  odbočí dolu po silnici po CT 6275 přes kaskády Malé Moravy, Smolkův most zpět na Dolní Moravu. 

Celá tras má cca 26 kilometrů, lze jí bez problému absolvovat i v opačném směru, většinou vede po zpěvněných cestách a po asfaltu. 

 

 

 

 

 

 



 


