Bikepark Kopřivná
Popis resortu
Bikepark Kopřivná se nachází v srdci Jeseníků, v Malé Morávce pod Pradědem. Jedná se o poměrně
mladé středisko, které se začalo rozrůstat především díky nové čtyřsedačkové lanovce, která byla
postavena před pěti lety. Od té doby zde každoročně přibývají tratě a překážky. Díky své pestrosti je
areál vhodný jak pro úplné začátečníky, tak pro zdatné bikery.

Park nabízí šest různých tratí s několika variantami, propojkami, dále zde najdete dřevěný
pumptrack nebo big air bag, skok do velkého nafukovacího polštáře. Díky menšímu převýšení
(200 m) celého kopce není jízda na tratích tolik fyzicky namáhavá. Tato lokalita se dostává do
povědomí i díky pořádání nejrůznějších sportovních, cyklistických akcí, mezi které patří například
Kopřivná Bike Festival, Česká Enduro Serie, kempy pro zlepšení techniky jízdy na horském kole a
další. Areál úzce spolupracuje s předním českým bikerem Kamilem Tatarkovičem. Kopřivná
disponuje skvělým zázemím, které je ideální pro víkendové ježdění či celotýdenní dovolenou. Dýchne
na vás krásná příroda Jeseníků a na slavný Praděd je to opravdu kousek. Mimo trávení času
v bikeparku můžete vyrazit do bazénu, na wellness, najdete zde skvělou restauraci, v blízkosti je
několik druhů ubytování. Nechybí ani tolik důležité atrakce pro děti – tubing, lezecká stěna,
trampolíny, trojkolky, horské koloběžky nebo si můžete sjet na silničních koloběžkách až z Pradědu.
Nudit se tu rozhodně nebudete.
Destinace

Střední Morava a Jeseníky

Trasa

0 km | 3 hodiny

Povrch

Fun trail – 3,5 km, jednoduchý trail, který sjede opravdu každý. Vhodný pro
začátečníky, děti a středně pokročilé bikery. Čekají tu na vás odkloněné zatáčky,
klopenky, boule či menší skočky. Jede se po tvrdém zpevněném podkladu a dráha je
bez problému sjízdná i na neodpruženém kole. Spicy freeride – oblíbená freeridová
trať střední obtížnosti, plná skoků, klopených zatáček a dřevěných překážek. Nejvíce si
ji užijí vyznavači skákání, ale i začátečník ji dokáže plynule sjet (všechny náročné
překážky se dají bezpečně přejet nebo objet). Downhill – 1,5 km, technicky těžká
sjezdová dráha plná kořenů a kamenů. V celém bikeparku je nejprudší a nejnáročnější,
pro jízdu na ni se doporučuje sjezdové či freeridové kolo s většími zdvihy. Gravity line
– středně těžká, novinka roku 2016, pomalejší, technicky náročnější trať, na které
najdete několik kořenů, kamenů, ale největším benefitem jsou všudypřítomné dřevěné
lávky, přemostění a další překážky Family 1 a Family 2 – velmi lehké tratě určeně
především pro koloběžky a terénní trojkolky, případně pro rekreační cyklisty, kteří se
nechtějí pouštět do nástrah samotného bike parku Single track – zatím jediný
výjezdový trail v areálu, který dovede bikery nahoru na kopec. Úzká pěšinka, po které
se vyšlape pohodovým tempem za 30–40 minut na kopec. Pumptrack – pro milovníky
„pumpování“ je na spodním parkovišti k dispozici dřevěný pumptrack, který je
ideálním místem pro nácvik správného houpání se na boulích a správného projíždění
klopených zatáček Big air bag – jedinečná atrakce v ČR, kdy si můžou zájemci na kole
skočit do velkého nafukovací polštáře a „bezpečně“ si tak vyzkoušet různé otočky,
salta či jiné triky.

Typ
aktivity

Singletreky

Filmová místa v okolí
Alois Nebel: , GPS: 50.010132,17.317211
Kladivo na čarodějnice: , GPS: 50.066486,17.235538
S tebou mě baví svět: , GPS: 50.074167,17.304444

Příběhy, které se odehrály v okolí
Čarodějné kameny: , GPS: 50.068056,17.233611
Moravský ledovec: , GPS: 50.0836111,17.2313889
Omlazující kúra Karlovy Studánky: , GPS: 50.0730927,17.3068596
Za zimní omlazující kúrou do Karlovy Studánky: , GPS: 50.0730927,17.3068596

Doporučená místa
Hotel Holzberg: , Tel: +420722175749, Email: recepce@holzberg-jeseniky.cz, Adresa: Suchá
Rudná 42, Světlá Hora , GPS: 50.062425,17.3561856
Penzion Pod strání: , Tel: +420721648810, Email: podstrani@email.cz, Adresa: Karlov pod
Pradědem 194, Malá Morávka, GPS: 50.0188142,17.2988644

