
Podrobný popis – modrá trasa č. 6 Bernartice – Petrovice 

orientační 
délka úseku (m) označení popis 

900 1C – Z, K odpojení od páteřní červené trasy v obci 
Bernartice 
souběh s cyklotrasou 
asfaltovaný úsek 
stanice U Gladišů – rozdělena na dvě lokality 
(ubytování a ustájení – vzdálenost 400 metrů) 

400 3C – Z prudké stoupání 
asfaltovaná cesta v obci Bernartice 

250 1C – Z, K asfaltovaná cesta, doporučena jízda 
po travnatém okraji 

1000 2B polní cesta nebo vegetací zarostlá cesta – 
závisí na aktuálním zemědělském využití 
pole 
mírně zvlněný terén, doporučen klus 

500 1A – S polní cesta – místy bláto 
podklad vhodný pro klus či cval 

1200 2C – Z, K původně asfaltovaná cesta, v současnosti 
kamenité 
nutno využít okraje cesty 
úsek končí v Dolním Fořtu (součást obce 
Uhelná) 

2000 1C – Z, K kamenitá cesta procházející osadou Horní 
Fořt (součást obce Uhelná) 
doporučena jízda v kroku 
na konci se úsek křižuje se silnicí 1. třídy 

750 1B – S zemědělská oblast – chov skotu 
úsek mezi ohradami, kamenitá cesta 

400 1C – K cesta s kameny (průměr do 20 cm) 
doporučen krok nebo vést koně na ruce 
úsek končí v rekreačním středisku Račí údolí 

1600 2C – Z asfaltovaná cesta procházející Račím údolím 
podél potoka 
na začátku úseku se nachází bývalá Tančírna 
(dnes pouze zbytky budovy) 
mírné stoupání 
souběh s pěší trasou modré barvy 
v době mapování cesta místy poškozena 
povodní 



1250 3C těžký terén – strmé výstupy a sestupy, 
kamenité 
souběh s pěší trasou červené barvy – tato 
trasa odbočuje na zříceninu hradu Rychleby 
(pro koně nevhodné) a opět se napojuje 
doporučeno vést koně na ruce 

  úsek končí na křižovatce nedaleko skalního 
útvaru Čertovy kazatelny; zde se křižuje se 
zelenou pěší trasou 

750 2C kamenitý úsek – Šálkova cesta 
mírné stoupání, doporučen krok 

4000 2B – S, K lesní cesta, travnatý středový pás 
možnost jízdy v klusu, místy kamenité – 
doporučen krok 
přibližně ve třetině se úsek křižuje s pěší 
trasou zelené barvy 
mírně zvlněný terén 

250 3C prudké klesání, kamenitá cesta 
doporučen krok nebo vést koně na ruce 

800 3C – S těžký terén – prudké stoupání, následně 
mírné klesání 
závěr úseku velmi kamenitý – doporučeno 
vést koně na ruce 
na konci se křižuje s cyklotrasou a jezdeckou 
stezkou zelené barvy 

250 2B – S mírné klesání, travnatý středový pruh 
podklad vhodný také pro jízdu v klusu 

750 2C – S, K kamenitá cesta, mírné stoupání 
doporučen krok 

300 2B – S vrstevnicová cesta 
doporučen klus 

500 3C – S prudké klesání, kamenitá cesta 
středový travnatý pás 

750 2B – S mírně zvlněný terén 
podklad vhodný pro jízdy v klusu 
úsek se na konci křižuje s pěší trasou modré 
barvy 

1500 2C – S, K mírně zvlněný terén, kamenitá cesta 
místy lze projíždět i v klusu 

300 1B – S podklad vhodný pro jízdu v klusu 
na konci se úsek napojuje na pěší trasu žluté 
barvy 



50 2B lesní cesta – kořeny, větve, kameny 
mírné klesání 
doporučen krok nebo klus 
souběh se žlutou pěší trasou 

200 2C kamenitá cesta, mírné klesání 
doporučen krok nebo vést koně na ruce 
v závěru se úsek napojuje na cyklotrasu 

1000 2C kamenitá lesní cesta, mírné stoupání 
doporučen krok nebo vést koně na ruce 
souběh s cyklotrasou 

600 2B – S úsek mezi loukami, mírně zvlněný terén 
doporučen klus 
souběh s cyklotrasou 

500 2B – S začátek u vesnice Nové Vilémovice (součást 
obce Uhelná) 
v souběhu s cyklotrasou 
mírné stoupání, měkký podklad (vhodné 
pro klus nebo cval) 

50 3C prudké stoupání, cesta s kameny 
doporučen krok nebo vést koně na ruce 
souběh s pěší trasou červené barvy 
a cyklotrasou (i v následujících úsecích) 

1000 2B – S mírně zvlněný terén 
doporučen klus 

1500 2A louka; podklad vhodný pro jízdu ve cvalu 
terén lze charakterizovat jako mírně zvlněný 
v závěru průjezd bývalou osadou Hraničky 
(pozůstatky domů) 

2100 2C – S, K mírné stoupání 
kamenitá cesta (průměr 5 – 10 cm) 
místy lze projíždět v klusu 
na začátku se odpojuje od červené pěší trasy, 
s cyklotrasou stále v souběhu 

250 1B – S vrstevnicová cesta 
vyhlídka do podhůří Rychlebských hor 
a do Polska 

700 2B – S velmi mírné klesání 
doporučen klus 

500 3C – S, K prudké klesání do údolí 
kamenitá cesta 
následuje prudké stoupání (doporučena jízda 
po krajnici nebo po středovém pruhu) 

750 2C – S, K terén mírně klesající 
cesta s kameny, místy možná jízda v klusu 



2300 3C – Z asfaltovaný úsek 
prudké klesání až na křižovatku, kde se 
napojuje na jezdeckou stezku zelené barvy 
u Petrovic 

 


