
Podrobný popis – modrá trasa č. 5 Supíkovice – Černá Voda 

orientační 
délka úseku (m) označení popis 

300 2C – Z asfaltovaná cesta, mírný svah 
na kraji lesa odbočuje od páteřní červené 
trasy, pokračuje dále lesem 

750 2C – S, K za křižovatkou pokračuje úsek po kamenité 
lesní cestě 
doporučen krok 

750 2B – S možnost jízdy v klusu po středovém pásu 
mírně zvlněný terén 
závěr úseku více kamenitý 

400 1A vrstevnicová cesta, louka, vhodné pro cval 

750 2C – S lesní cesta – kameny (průměr 5 – 10 cm), 
větve, místy bláto 
doporučen krok 
přes cestu přetéká několik potoků; 
na konci úseku se odpojuje zelená jezdecká 
stezka vedoucí k jeskyním Na Špičáku 

500 3C kamenitá cesta, dlouhé stoupání 
souběh s pěší trasou modré barvy 
doporučen krok, případně vést koně na ruce 
v polovině úseku se nachází orientační bod 
„Potok Žlebník“ – v tomto místě se odpojuje 
jezdecká stezka žluté barvy vedoucí ke stanici 
Ranč Orel; 
na konci úseku se odpojuje zelená jezdecká 
stezka směřující na Bílé kameny (pouze pro 
zdatné jezdce i koně) 

300 2C kamenitá lesní cesta, mírně zvlněný terén 

1000 3B dlouhé stoupání na rozcestí pod Bílými 
kameny 
napojení na modrou pěší značku 
možnost jízdy v klusu 

1250 3C souběh s pěší trasou modré barvy 
lesní cesta, kameny (průměr 5 – 10 cm) 
dlouhé stoupání do „Sedélka Klen“ 

250 3B lesní cesta – kameny, větve, dobrý podklad 
mírné klesání 
souběh s modrou pěší trasou (v závěru úseku 
odbočuje vlevo) 

600 2C – S, K mírné stoupání, kamenitá cesta 
před koncem úseku je složitá křižovatka 
lesních cest 



1100 1B – S vrstevnicová cesta 
doporučen klus 

600 2C mírné, dlouhé klesání 
kamenitá cesta 
úsek v souběhu s Rychlebskými stezkami 
končí na křižovatce „Pod Sokolím“, kde se 
střetává s červenou a modrou pěší trasou 
doporučen krok 

1500 1C – Z vrstevnicová asfaltovaná cesta vedoucí 
k Žulovému vrchu 
úsek s řadou vyhlídkových míst 
souběh s pěší trasou modré barvy 
lom Žulový vrch (možnost koupání) 

1300 3C – Z asfaltovaná cesta od Žulového vrchu 
prudké, dlouhé klesání 
úsek končí u Veverkovy chaty 

1750 3C – Z, K kamenitá lesní cesta 
na křižovatce Paseky přechází v asfaltovanou 
cestu, která je v souběhu s pěší trasou modré 
barvy 

3000 2C – S, K lesní cesta – místy kameny (průměr 5 až 
10 cm) 
mírně zvlněný terén 
po několika metrech se odpojuje od pěší trasy 
modré barvy; 
prochází v okolí lomu Zelená hora a přes 
Arcibiskupský lom (možnost koupání) 
závěr úseku je dlážděný 

1250 2B – S mírně zvlněný terén, lesní cesta 
místy možnost projet v klusu 

250 1C – Z, K asfaltovaná cesta 
souběh s pěší trasou červené barvy 
hájovna ve Starém Podhradí (místní část obce 
Černá Voda) 

750 2A louka, vhodné pro cval 
mírně zvlněný terén 

500 2C lesní cesta pod zříceninou hradu Kaltenštejn 
souběh s pěší trasou zelené barvy 
mírné klesání, kameny (průměr do 30 cm) 
na konci úseku je odpočívadlo s naučnými 
tabulemi 



2000 1C – Z, K kamenitá cesta okolo Podhradského rybníka 
dále asfaltovaná cesta v obci Černá Voda 
v závěru úsek křižuje silnici 2. třídy 
za obcí Černá Voda (Na Špici) dochází 
k napojení na páteřní červenou trasu 
ve stejném místě se odpojuje žlutá jezdecká 
stezka vedoucí ke stanici Ecoranch N.A.3 

 


