
PRZYGODY Z PRADZIADEM 

BYŁO ICH WIELE TAK JAK U WIĘKSZOŚCI MIŁOŚNIKÓW GÓR I PRZYRODY, PODZIWIANIA ICH WĘDRUJĄC, 

JADĄC NA ROWERZE CZY UPRAWIAJĄC NARCIARSTWO. JAKO NAJWYŻSZY SZCZYT, DOSTĘPNY DLA NAS W 

ODLEGŁOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ GODZINA JAZDY SAMOCHODEM JEST NIEMAL MEKKĄ A JEDNOCZEŚNIE 

NAJWYŻSZYM CELEM DO OSIĄGNIĘCIA. TO BARDZO PRZYJAZNA I ŁATWO DOSTĘPNA GÓRA ZARÓWNO 

DLA TURYSTÓW PIESZYCH W KAŻDYM WIEKU, RODZIN Z DZIEĆMI A NAWET TYCH CZĘŚCIOWO 

ZMOTORYZOWANYCH. JA JEDNAK CHCIAŁBYM SKUPIĆ SIĘ NA JEJ WALORACH KOLARSKICH. DOROCZNY 

WYŚCIG KOLARSKI NA PRADZIADA TO TYLKO JEDEN Z PRZYKŁADÓW ICH WYKORZYSTANIA DLA 

MIŁOŚNIKÓW DWÓCH KÓŁEK. DŁUGI I WYMAGAJĄCY ALE BEZPIECZNY I ASFALTOWY PODJAZD Z 

PRZEŁĄCZY NA SAM SZCZYT SPRAWIA, ŻE WIELU Z NAS MOŻE „ZALICZYĆ” TO ZADANIE. DO TEGO DLA 

WPRAWIONYCH W TERENOWYCH BOJACH MOŻLIWE SĄ UTRUDNIENIA W POSTACI WJAZDU Z 

PRZEŁĄCZY CZERVONOHORSKIE SEDLO DROGĄ ROWEROWĄ. W OBYDWU PRZYPADKACH NACHYLENIE 

JEST RAZ BARDZIEJ INNYM RAZEM MNIEJ ZNOŚNE ALE W TYM DRUGIM NIEZBĘDNY JEST RACZEJ DOBRY 

GÓRSKI ROWER.  

 

 

Oprócz licznych pieszych i wiosenno-snowboardowych miałem dwie przygody rowerowe z Pradziadem. 

Przygody… bo pierwsza z nich to prawdziwy survival a druga to walka woli ze słabościami organizmu. W 

trakcie pierwszej z nich wjeżdżałem  z Czervonohorkiego drogą rowerową. W początkowej części miłe dla 

nóg podjazdy przeplatane krótkimi wypłaszczeniami a nawet kilometrowym zjazdem. Cudowna przyroda 

i magiczne widoki, zwłaszcza na przesuwający się i coraz wyraźniejszy w miarę jazdy w górę widok na 

elektrownię szczytowo-pompową  Dlouhe Strane oraz południowo-wschodnią część pasma  Jeseników. 

W trakcie zjazdu do zielonego szlaku wiodącego z Koutóv poczułem jak przegubowy wspornik kierownicy 

puszcza sztywność i kierownica zaczyna się ruszać we wszystkie strony. Jednym słowem zaczynał się 

łamać. Mając nadzieję, że wytrzyma ruszyłem dalej podjeżdżając do rozwidlenia szlaków zwanego 

Kamzikiem. W jego trakcie kierownica pracowała odwrotnie jak podczas felernego zjazdu ale niestety 

musiałem podczas odpoczynku wzmocnić jej mocowanie. Jak się okazało,  podczas przygotowań roweru  

zbyt mocno dokręciłem śruby mocowania, to spowodowało naprężenie aluminiowej części i jej 

pęknięcie. Kilka chwil zastanowienia co robić dalej, czy wracać i liczyć, że kierownica nie pęknie do końca, 

czy ryzykować wjazd na szczyt a potem się zobaczy. Podjąłem decyzję o kontynuowaniu, teraz już 

przygody i ryzyka. Moje zaopatrzenie na wyjazd w postaci mobilnych narzędzi  i śrub było na tyle 

wystarczające, że wzmocniłem uchwyt i wjechałem najpierw do Svycarni a potem już asfaltem na szczyt. 

Zaryzykowałem i dzięki temu napiłem się szampana w postaci satysfakcji z pokonania szczytu (1 491 m 

n.p.m.) i to na rowerze niemal bez kierownicy  oraz wspaniałych widoków w niezwykle pogodny dzień. 

Co dalej? – pytanie, gdy opadły emocje… . Zjazd z takim defektem może skończyć się kalectwem a nawet 

gorzej. Gdybym był z kimś towarzyszącym to pewnie zjechałbym tylko do Ovcarni i tam czekał na 

przyjazd towarzysza ale musiałem radzić sobie sam. Wzmocniłem jeszcze uchwyt skręcając go 

znalezionym na szczycie drutem i powoli zacząłem zjazd.  Miało to dobrą stronę bo jadąc wolniej mogłem 

lepiej przyjrzeć się widokom które wcześniej miałem za plecami i doskonalić technikę jazdy z minimalnym 

naciskiem na kierownicę. Niestety fizyka wygrała w połowie zjazdu ze Svycarni druga śruba wyłamała 

uchwyt do końca i czekało mnie około 7 km dojście pieszo. Dodatkowo nie mogłem prowadzić roweru 

trzymając za kierownicę. Teraz poczułem ile kosztuje mnie ta przygoda. Wróciłem do parkingu skracając 

sobie drogę niebieskim szlakiem pieszym. Teraz myślę, że warto było mimo wszystko, bo zjeżdżając 

normalnie, nie miałbym tylu wrażeń i nie zapamiętał bym i nie przeżył tej przygody tak dogłębnie. 



Dwa lata czekałem na to by pokonać Pradziada drugi raz, trochę z powodu szukania chętnej osoby do 

towarzyszenia mi w realizacji mojego pomysłu. Wymyśliłem sobie objechanie góry dookoła z wjazdem na 

szczyt. Po drodze pokonując dwie przełęcze Videlsky Kri (940 m n.p.m.) i  Sedlo Nad Karlovou Studenkou 

(1 010 m n.p.m.) oraz wjeżdżając na przełęcz Hvezda (860 m n.p.m.), z której wjechałem  do Ovcarni i na 

szczyt. Wydawało się to do zrobienia zwłaszcza w planowane 6 godzin. Jak okazało się później, udało się 

ale trzeba było wykrzesać z siebie ostatnie pokłady sił i woli oraz zamiłowania do zdobywania szczytów 

rowerem. Licząc, już po zakończeniu przygody same przewyższenia na trasie wyszło mi 1190 m na trasie 

27 km dojazdu do szczytu oraz długość blisko 40 km  trasy, satysfakcja zmieszała się z niedowierzaniem, 

że to zrobiłem.   

Tak więc zniechęcony namowami i szukaniem odważnego towarzysza wyruszyłem sam. Po dojeździe 

samochodem do miejscowości Bela pod Pradedem, tuż za rozwidleniem dróg na Sumperk i Bruntal 

zostawiłem samochód i zacząłem podjazd pod pierwszą przełęcz. To na rozgrzewkę 8 km pod górę a dla 

ochłody zmoczyła mnie ulewa. Trasa na dodatek wiedzie ruchliwym i krętym asfaltem schowanym w 

lesie, nic więc ciekawego, poza emocjami z pokonania coraz to bardziej mdlejących mięśni i zadyszki. 

Okazało się, że deszcz w ten gorący dzień był zbawieniem. Na przełęczy zmiana zmoczonego ubrania w 

perspektywie długiego zjazdu do wioski Vidly czyli rozwidlenia dróg do Vbra pod Pradedem i Karlovej 

Studenki. Zanim zjechałem droga częściowo wyschła ale ze względu na duży ruch samochodów nadal 

była niebezpieczna. Z tego miejsca zacząłem drugi podjazd, tym razem krótszy i o mniejszym 

przewyższeniu co nie znaczy, że mniej stromy. Droga mniej ruchliwa i bardziej kręta, przez co urokliwsza. 

Słońce przebijające się miedzy gęsto porośniętymi drzewami suszyło nawierzchnię a delikatnie 

powiewający wiatr dawał oddychać. Znowu małe zwycięstwo na słonecznej polance, z której rozchodzą 

się szlaki piesze po Jesenikach.  Z Sedla długi i kręty zjazd do Karlovej Studeki. W zasadzie jadąc na 

parking na przełęczy nie trzeba do niej wjeżdżać tylko na skrzyżowaniu przed wjazdem pojechać prosto i 

rozpocząć krótki ale stromy podjazd na Hvezdę. Ja jednak chciałem uzupełnić sobie płyn w bidonie i 

zjechałem do źródła mineralnego w parku. Urokliwa miejscówka i ma się wrażenie, że oddycha się tam 

zdrowiem. Nie każda miejscowość uzdrowiskowa tak ma, zwłaszcza te bardziej ruchliwe. Po krótkim 

relaksie dla ciała i duszy wspiąłem się na parking dojeżdżając akurat w momencie pełnej godziny co 

umożliwiło mi od razu wjazd na wahadłową drogę do Ovcarni. I tutaj częściowo skończyły się 

przyjemności. Najpierw „za drogi” jak na rower bilet wjazdu a potem wahadłowy ruch samochodów i 

autobusów, który czasami uniemożliwiał jazdę. To też miało i dobrą stronę bo po pokonaniu dwóch 

przełęczy miałem już trochę w nogach i dwa wymuszone przystanki na tej wymagającej blisko 6 km trasie 

o przewyższeniu 450 m bardzo się przydały. Gdybym od tego odcinka zaczął zabawę to pewnie bez 

przystanku wjechałby na sam szczyt. W tej konfiguracji zaczynało brakować prądu w nogach i mimo dużej 

motywacji trzeba było łapać oddech. Taki mały kryzys, zwłaszcza że trasa od startu oprócz krótkiego 

pobytu w Studence nie miała żadnych atrakcji. Ciężka mozolna praca przy wjazdach w górę i 

niebezpieczne szosowe zjazdy, częściowo w deszczu, nie okraszone widokami nie uszczęśliwiały tak 

bardzo. Największą zachętą był cel wyprawy i on najbardziej mnie motywował. To wszystko zmieniło się 

gdy minąłem szlaban na Ovcarni i usiadłem w słońcu przy zastawionym, czeskim jadłem i napitkiem stole, 

odwróciła mi się perspektywa. Natychmiast wróciła energia a nawet poczułem, że moje baterie się 

naładowały. Dzięki temu ostatni odcinek dojazdu na szczyt pozwolił mi cieszyć się stromizną i urokiem. 

Dodatkowo pełne podziwu oczy i uśmiechy mijanych, wchodzących i schodzących  ludzi dodawały 

skrzydeł. Mijając kolejne urządzenia wyciągów narciarskich wspominałem alpejski klimat zjazdów na 

desce,  jeszcze niemal dwa miesiące wcześniej. Scena finałowa rozpoczęła się jednak na ostatnim 

odcinku pod szczytem gdy zza kosodrzewiny wyłoniły się zapierające dech w piersiach widoki a wijąca się 

dookoła góry droga pozwoliła cieszyć się nimi w każdą stronę. Kosmiczne kształty zabudowań i wieży 

telewizyjnej na szczycie dodawały magii tego miejsca. To taki symbol, z niczym nie skażonej i pięknej 



okoliczności przyrody wyrasta coś kosmicznego i o dziwo bardzo do niej pasuje, całkiem jakby było tam 

od zawsze i odpowiednio uświetniało najwyższy szczyt naszego regionu.  Długie chwile delektowania się 

sukcesem jeszcze bardziej uwydatniały piękno i wyjątkowość 360 stopniowej panoramy widzianej ze 

szczytu. Przy dobrej pogodzie widzimy jak na mapie 3D każdy zakątek naszej okolicy oraz dalekie strony 

po obydwu stronach granicy. Miejsca gdzie mieszkamy, pracujemy i już odwiedziliśmy jak i te które 

jeszcze na nas czekają. To jak osobiste dzieło sztuki, na którym rozpoznajemy swoje ukochane miejsce na 

ziemi mając poczucie, że nigdy byśmy go nie zamienili na inne. Ten obraz zostaje w głowie gdy potem z 

wielu miejsc widzimy często długo ośnieżony i srebrzący się szczyt Pradziada. Niestety trzeba wracać a 

zostać by się chciało jeszcze długo, może nawet do zmroku kiedy to wszystko w dole,  co oświetlało 

słońce zacznie migotać światełkami domostw i miejscowości mieszając się z migotaniem gwiazd. Zaznać 

poezji i sztuki pięknej w jednym miejscu i czasie, oddychając przy tym pełną piersią i wystawiając twarz 

na delikatny powiew letniego wiatru. Magia.. Powrót jest szybki i mimo, że równie urokliwa droga to 

szybko mija bo w głowie jeszcze kołaczą się wspomnienia ze sceny finałowej. Do Czervonohorskiego jest 

ciekawie ale dalej gdy zjeżdżamy ruchliwą choć szeroką szosą jest mniej przyjemnie. Ból dłoni od 

ściskanych  manetek hamulców trochę wynagradzają brak wysiłku przy dużym już zmęczeniu no i piękna 

panorama doliny rzeki Bela aż do samego Jesenika.  Na koniec dziwne uczucie… mimo zmęczenia po 

nadzwyczajnym wysiłku ciała, serce i rozum chciałyby jeszcze.  

TO WŁAŚNIE TO UCZUCIE DAJE NAM MOTYWACJĘ I CHĘĆ WYRUSZANIA W KOLEJNE TRASY. MIMO 

OCZEKIWANEGO BÓLU MIĘŚNI TĘSKNOTA ZA WRAŻENIAMI, SATYSFAKCJĄ I CZĘSTO ADRENALINĄ JEST 

NIE DO OPANOWANIA. NASZYM WYBOREM WTEDY JEST, CZY PRZEŻYĆ TO JESZCZE RAZ , CZY TEŻ 

SZUKAĆ NOWYCH MIEJSC I DOZNAŃ. MOŻE DLA KOGOŚ, KTO BARDZIEJ PRAKTYCZNIE PODCHODZI DO 

JAZDY NA ROWERZE SZUKA PRZYJEMNOŚCI W SAMEJ JEŹDZIE CZY PRĘDKOŚCI JEST TO OBOJĘTNE, DLA 

MNIE WRAŻENIA WZROKOWE I SZUKANIE GRANIC WYTRZYMAŁOŚCI ORGANIZMU W KONTEKŚCIE 

OSIĄGANIA PRZYJEMNOŚCI SĄ NAJWAŻNIEJSZE. IDĄC PIESZO ZOBACZYSZ WIELE I WYPRÓBUJESZ 

SWÓJ ORGANIZM ALE JADĄC ROWEREM ZOBACZYSZ O WIELE WIĘCEJ A WYKORZYSTANIE DO TEGO 

NARZĘDZIA, KTÓRE CAŁKOWICIE ZALEŻNE JEST OD SIŁY I WYTRZYMAŁOŚCI TWOICH MIĘŚNI ORAZ 

ZMYSŁU RÓWNOWAGI DAJE DODATKOWĄ SATYSFAKCJĘ. CZASEM ROWER STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ CIEBIE 

ALBO TWOIM NAJLEPSZYM PRZYJACIELEM. 

        KOSMODROM NA SZCZYCIE PRADZIADA 

 

 

 

                      7 KM BEZ KIEROWNICY 
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