
Důležité kontakty: první pomoc 112
organizátorský team 603 514 459, 737 258 525
odstoupení 790 372 114 (registrace)
doprovodné vozidlo 732 523 621

Popis trasy Dvě Kopy:

Délka 120 km, převýšení 2470 m
Jeseník „Kovárna“ – Čertovy kameny – Prameny Javorné – Starý Rejvíz –
Ruský hřbitov - Kristovo loučení – Spálená - pod Lysým – Videlské sedlo –
nad Výsokým vodopádem – Pekárka – ČH sedlo „U vrtule“ - Kouty nad 
Desnou – Annín – nad Přemyslovkým sedlem – Františkov – Branná –
Banjaluka – Petříkov – Smrk – Dlouhá dolina – Pomezí – Priessnitzovy lázně 
– Jeseník „Kovárna“

Jeseník - start:   Ze Slunné ulice na mostě doleva na hlavní silnici, kolem betonového 
mostu a Základní školy, kolem řeky, u dalšího mostu přes silnici do 
parku. Stále kolem vody až k železnému mostu. Doprava ve směru mostu 
200m a potom doprava nahoru na čertovy kameny stále po asfaltu

Prameny Javorné:   Z vrstevnice od Čertových kamenů po 6 kilometrech za odpočívadlem, v 
křižovatce u chaty DOPRAVA na Rejvíz. Na horizontu po hlavní silnici 
doleva 300m k bufetu u chaty Rejvíz

Rejvíz-črn. Opava: Od bufetu dolů po silnici skrze Rejvíz. Za autonusovou zastávkou 
doprava. Za posledním stavením stále po asfaltu na prvním mostě 
ROVNĚ, po menším klesání za druhým mostem DOPRAVA prudce 
nahoru, pokračuje mírné, později ostré stoupání 8 km.

Kristovo Loučení: Následuje sjezd asi kilometr, kdy po 300 metrech sjet ze žluté 
DOPRAVA- DOLŮ a v nejprudším klesání ostře DOLEVA  o 180 
stupňů na 5 kilometrovou zvlněnou lesní cestu !!! POZOR –
neodbočit znamená sjezd do Jeseníku !!!

Spálená:   Po výjezdu z lesa na asfaltovou cestu, DOLEVA-NAHORU cca 4 km. 
Pod horizontem začne cesta klesat až na křižovatku „Pod Lysým“

Pod Lysým:   Asfalt prudce klesá doprava dolů – ŠPATNĚ !!! Pokračovat ROVNĚ 
lesní cestou s mírným stoupáním končící sjezdem na Videlské sedlo

Videlské sedlo:   Nástup do DRUHÉ cesty zprava – lesní stoupavá doprava, nikoliv levá 
„střecha“. Po prudkém soupání následuje krátký sjezd na asfalt : 
DOLEVA-NAHORU. Pak stále přímo cca 12 km - nejdřívě 1 km 
stoupání a potom sjezd až na Pekárku 

Pekárka:   Chata ČHS bude již vidět na horizontu a asfalt bude pokračovat dolů –
ŠPATNĚ. Zde prudce stoupat po žluté a hned na začátku klesání 
DOPRAVA-DOLŮ na sjezdovky ČHS, které horizontálně protneme

ČH sedlo:   Následuje sjezd do osady Kouty nad Desnou - po hlavní silnici NE !!! 
Správně je přes malou sjezdovku nad parkovištěm kolem tzv. „Vrtule“. 
Tzn., hned za lyžařskou chatou vedou dvě cesty: horní turistická na 
Vřesovou studánku, spodní cyklotrasa je SPRÁVNÁ – kilometr jemně
stoupá. Sjezd stále rovně až nad Kouty, na prvním asfaltu OSTŘE-
DOLEVA, mezi chatami OSTŘE-DOPRAVA na hlavní silnici, po 100 
metrech k hotelu „Musil“, popř. hotel Pod Sedlem po 500 metrech.

Annín:   Od hotelu „Musil“ po hlavní z kopce a před hotelem „Pod sedlem“ 
doprava kolem “Domova padlých děv“, nahoru stále podél potoka. Za 
koncem osady po dvou kilometrech za mostkem bude potok opět po levé 
ruce a krátce na to další mostek KOLMO-DOLEVA zpět přes potok !!! 
Následuje krátké pekelné stoupání, přezdívané „A K*RVA“, až na 
zvlněnou vrstevnici v délce několika kilometrů.

Nad Přemyslovem: Vrstevnice opustit až ve chvíli, kdy levá lepší cesta podezřele strmě klesá 
(ŠPATNĚ) a rovně, horší, stoupá (SPRÁVNĚ). Po 500m narazí na asfalt 
– pak teprve doleva STÁLE-DOLŮ - až do Františkova (cca 10 km)

Branná:   Na začátku Branné pod nádražím, odbočit z hlavní cesty ROVNĚ kolem 
potoka, přes Banjaluku stále kolem potoka, na konci osady před 
stoupáním sjet ROVNĚ z asfaltu tentokrát přes potok, dále prudkým 
stoupáním kolem bunkrů do Ostružné.

Smrk – Mates: Od odpočívadla Smrk přes horizont na krátký ostrý sjezd. U srubu 
„Mates“ DOPRAVA. Nejdříve vrstevnice, pak klesání na začátek asfaltu 
(zprava). Odbočit DOLEVA po šotolině a po kilometru ROVNĚ (!) na 
Dlouhou dolinu směr např. Na Smrčník. POZOR – nejede se ale ani na 
Smrčník ani do Horní Lipové ani do Vápenné !!!.

Dlouhá dolina: Po třech kilometrech odbočit KOLMO-DOLEVA, v místě křížení se 
ŽLUTOU pod Oblým vrchem na Ztracené údolí – !!! Poznávací znamení 
: neustálé klesání je přerušeno několikametrovým krátkým stoupáním !!! 
Po kilometru se u srubu o 180° vrátit zpět pod Kopřivný. POZOR – po 
dalších 2 kilometrech vjezd na ASFALT a hned na pasece DOLEVA přes 
louku strmě dolů po zelené !!! V lese na první křižovatce DOPRAVA, 
odkud stále přímo, mírně houpavě až na Pomezí. Závěr je opět přes louku 
horizontálně na asfaltovou cestu. Pak již jen sjezd na Pomezí ( POZOR, 
nebezpečné odvodňovací kanály napříč cesty !!! )

Pomezí: Za hlavní cestou kolem vodárny po ŽLUTÉ lesním asfaltem téměř až do 
Priessnitzových lázní - cca 3,5 km (krásný výhled na Praděd). Při malém 
sjezdu v levé kolmé zatáčce pokračovat na louku PŘÍMO dolů, kolem 
lesní školky, pak mezi ploty až ke kolejím. U kolejí pokračovat VLEVO 
stále po hlavní přes centrum Jeseníku. Na křižovatce s hlavní u „Sport 
2000“ odbočit VPRAVO, po 300metrech přes betonový most VLEVO a 
dalších 200 metrech VPRAVO přes most na Slunnou ulici - CÍL




