Bikepark Kopřivná
Opis ośrodka
W sercu Jeseníków, w Malej Morávce pod Pradziadem znajduje się Bikepark Kopřivná, stosunkowo
mały ośrodek, którego rozwój nabrał tempa pięć lat temu, po wybudowaniu nowego
pięciomiejscowego wyciągu. Od tamtej pory co roku przybywają nowe trasy i przeszkody. Duża
różnorodność tras zaspokoi potrzeby zarówno początkujących, jak i zaawansowanych jeźdźców.

Do wyboru jest sześć różnych tras w kilku wariantach dzięki licznym łącznikom, drewniany
pumptrack, a nawet big air bag, czyli skok do wielkiej, dmuchanej poduchy. Mała różnica wysokości
(200 m) nie wymaga od kolarzy żelaznej kondycji. Ośrodek jest coraz lepiej znany również dzięki
licznym organizowanym tu imprezom, jak na przykład Kopřivná Bike Festival (w tym roku 3–4. 6.),
Enduro Series, zgrupowania treningowe kolarstwa górskiego i wiele innych. Ośrodek ściśle
współpracuje z czeskim bikerem Kamilem Tatarkovičem. Kopřivná ma znakomite zaplecze, dzięki
któremu można tu spędzić nie tylko weekend, ale nawet cały tygodniowy urlop. Wokół rozpościera
się przepiękne pasmo Jeseníków, a najwyższy szczyt Pradziad jest na wyciągnięcie ręki. Po całym
dniu w siodełku można skorzystać z basenu, wellness, zajść do restauracji – wszystko w pobliżu
miejsca zakwaterowania. Nie brak również atrakcji dla dzieci (i nie tylko), jak tubing, ścianka
wspinaczkowa, trampoliny, trójkołowce, hulajnogi terenowe. Jeżeli na coś zabrakło tu miejsca, to
tylko na nudę.
Destynacja

Morawy i Śląsk

Trasa

0 km | 3 Godziny

Nawierzchnia
Rodzaj aktywności Singletrack

Miejsca w okolicy znane z filmów
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

Historie, które miały miejsce w okolicy
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

Polecane miejsca
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

