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Nadajnik Praděd

3,7 km
16 km
2h
188 m
Budowa na najwyższym szczycie Jesioników - Praděd (1491 m n.p.m.).
Wraz z nadajnikiem telewizyjnym stanowi najwyższy sztuczny punkt w
republice. Końcówka anteny osiąga wysokość 1638 m i tym samym
przekracza Śnieżkę. Szklany okrągły taras na wysokości 70 metrów
zapewnia niesamowity widok na Jesioniki, Śnieżnik, Góry Orlickie,
Beskidy i Polskę, w dobrych warunkach można zobaczyć Małą Fatrę,
Tatry Wysokie, Karkonosze, a nawet austriackie Alpy.

Autobusowy przewóz
wahadłowy Karlova
Studánka, Hvězda - Malá
Morávka, Ovčárna, točna
Aby odwiedzić najwyższy szczyt Jesioników - Praděd, można skorzystać z autobusu
wahadłowego z trzech parkingów w Karlovej Studánce:
parking dolny – samochód osobowy 90 CZK/dzień;
parking rest. Hubertus – samochód osobowy 90 CZK/dzień;
parking Hvězda dw. autobus - samochód osobowy 100 CZK/dzień.
Uwaga: Parking Hvězda znajduje się nad miejscowością Karlova Studánka (w kierunku
Rýmařova), ma pojemność około 150 miejsc parkingowych i znajduje się tu dworzec
autobusowy i restauracja Hvězda.
Autobus wahadłowy zawiezie Cię na parking Ovčárna, točna.
(Praděd oddalony jest o 3,5 km i prowadzi do niego droga asfaltowa. Droga
przystosowana jest dla wózków dziecięcych i inwalidzkich).
Wszystkie aktualne połączenia można znaleźć na www.IDOS.cz.
(linii 885 Karlova Studánka, Hvězda - Malá Morávka, Ovčárna, točna. Cena biletu: ok.
22 CZK/os.)
Wyjazd własnym pojazdem
Wyjazd z Hvězdy do Ovčárny jest również możliwy indywidualnie własnym
samochodem, motocyklem, autobusem lub przyczepą kempingową. Parkowanie
przez noc jest tutaj niedozwolone!
Wyjazd jest zawsze możliwy o pełnej godzinie do Ovčárny od 7:00 do 17:00 i
zawsze w połowie godziny z powrotem do Hvězdy od 7:30 do 17:30.
Należy wziąć pod uwagę, że pojemność parkingu Ovčárna točna jest ograniczona do
około 40 miejsc. Miejsca nie można zarezerwować.
Wyjeżdża się z Hvězdy od szlabanu, gdzie należy uiścić opłatę za wyjazd
zgodnie z cennikiem.
Parkowanie przez noc jest tutaj niedozwolone!

Którędy na Praděd?

Z Karlova Studánka
Ta najsłynniejsza trasa jest przez turystów najczęściej wykorzystywana.
Z górnego parkingu w miejscowości Karlova Studánka prowadzi żółty i
niebieski szlak turystyczny Bílá Opava. Ze względu na jej obciążenie w
weekendy polecamy żółtą trasę do wejścia i niebieską do zejścia.
Z Karlovej Studánki można też udać się na Praděd zielonym szlakiem
turystycznym.
Z Koutů nad Desnou
Z miejscowości Kouty, gdzie jest też możliwość parkingu, można udać
się na Praděd niebieskim lub zielonym szlakiem turystycznym.
Podążaj zielonym szlakiem turystycznym obok chaty Švýcárna.
Niebieski szlak turystyczny poprowadzi Cię na Praděd wokół dolnej
stacji elektrowni szczytowo-pompowej Dlouhé Stráně, przez
przypominającą wąwóz dolinę Divoký důl.
Z Červenohorského sedla
Z parkingu prowadzi czerwony szlak turystyczny E3 - w kierunku Malý
Jezerník, Švýcárna i Praděd.
Ze Skřítku
Z parkingu Skřítek - motorest, na którym można zostawić samochód,
jest możliwość wyruszyć zielonym szlakiem turystycznym do
drogowskazu Jelení studánka, skąd po grzebieniu w kierunku Praděda
prowadzi czerwony szlak turystyczny.

Którędy na Praděd?

Z miejsca Videlský kříž
Tu znajduje się duży parking, skąd prowadzi żółty szlak turystyczny - w
kierunku Malý Děd, Švýcárna i Praděd.
Z miejscowości Karlov pod Pradědem
Z Karlova pod Pradědem na Praděd prowadzą dwa szlaki turystyczne.
Niebieski - Velká Kotlina (polecamy parking naprzeciwko terenu
narciarskiego Pawlin) i żółty (parking w pobliżu terenu narciarskiego
Myšák).

Z miejscowości Malá Morávka należy kierować się żółtym szlakiem
turystycznym
Długość 12,7 km
Czas ok. 5 godzin
Przewyższenie 921 metrów

Którędy na Praděd?

Z miejscowości Kouty nad Desnou zielonym szlakiem turystycznym
Długość 12,1 km
Czas ok. 5 godzin
Przewyższenie
926 metrów

Z miejscowości Kouty nad Desnou niebieskim szlakiem
turystycznym
Długość 12,1 km
Czas ok. 5 godzin
Przewyższenie
926 metrów

Którędy na Praděd?

Z miejsca Červenohorské sedlo czerwonym szlakiem turystycznym
Długość 9,6 km
Czas ok. 3,5 godziny
Przewyższenie
498 metrów

Z miejsca Videlský kříž żółtym i czerwonym szlakiem turystycznym
Długość 6,4 km
Czas ok. 3 godziny
Przewyższenie 587 metrów

Którędy na Praděd?

Z miejscowości Karlova Studánka żółtym szlakiem turystycznym
Długość 8,9 km
Czas ok. 3-4 godziny
Przewyższenie
686 metrów

Z miejscowości Karlova Studánka niebieskim szlakiem
turystycznym
Długość 8,5 km
Czas ok. 3-4 godziny
Przewyższenie
685 metrów

Którędy na Praděd?
Z miejscowości Karlova Studánka zielonym szlakiem turystycznym
Długość 8,4 km
Czas ok. 3,5 godziny
Przewyższenie
673 metrów

Z miejscowości Malá Morávka niebieskim szlakiem turystycznym
Trasa biegnie częściowo równolegle do ścieżki dydaktycznej Velká
kotlina
Długość 13,9 km
Czas ok. 5,5 godzin
Przewyższenie
13,9 metrów

