O.K. Service - Dobřečov

Kde nás najdete ?
Naši chalupu "Za pasekou" najdete nejlépe zadáním GPS souřadnic do své navigace.
Do navigace zadávejte zde uvedené souřadnice, nikoli ty, co si sami najdete. Souřadnice chalupy leží
mimo mapové podkady a některé navigace je pak nedovolí ani zadat (neumí najít nejbližší navigovatelnou
pozici na vozovce).
Uvedené souřadnice jsou přímo až na místo, kde máte po levé straně místo pro parkování.
Podle typu navigace můžete potřebovat jeden ze způsobů zadání souřadnic:

49.918958, 17.176067 nebo +49° 55' 8.25", +17° 10' 33.84"
Pokud navigací neoplýváte, můžete zkusit plánování trasy přes mapy.cz
K chalupě se můžete dostat ze dvou hlavních směrů - od Uničova (Šumvaldu, Libiny), nebo od
Rýmařova, což jsou nejbližší orientační body, kde můžete "naskočit" na níže detailně popsané trasy z tří
hlavních "tahů" - od Olomouce, od Svitav - Moravské Třebové - Mohelnice a od Bruntálu.
Ať už pojedete s navigací či bez ní, doporučujeme pročíst si níže popsané hlavní směry a případně si
to na cestu vytisknout. Navigace Vás může vést zbytečně pomalou a nepohodlnou trasou jen proto, že
bude kratší o 2km.

Satelitní pohled, chalupa s bazénem po levé straně silnice. Doporučujeme využít StreetView a podívat se,
jak to reálně vypadá v místě, kde budete parkovat. Na konci popisu tras máte sice foto příjezd z obou stran,
ale StreetView poskytne možnost se v místě virtuálně "projít" a chalupu pak nepřejet...

Směr od Svitav, Moravské Třebové, Mohelnici
Z Mohelnice vyjedete po silnici 444 - směr Stavenice, Úsov, Medlov, Uničov
Silnice 444 se budete držet až do Uničova, kde z kruh.obj. vyjedete 3.výjezdem na silnici 446
Dále stejně, jako v následujícím směru od Olomouc

Směr od Olomouce
Z dálnice R35/E442 sjedete výjezdem 248 na silnici 635 směrem na Konice/Litovel
300 m
Z kruh.objezdu vyjeďte 1. výjezdem na silnici 635
1,6 km
Z kruh. objezdu vyjeďte 3. výjezdem na Palackého/silnici 449 a pokračujte přes další kruh.objezd
9,7 km
Odbočte doleva na Hrdinů/silnici 446
600 m
Odbočte doprava na Mohelnická/silnici 444
200 m
V Uničově z kruhového objezdu vyjeďte 3. výjezdem na nám. Osvobození/silnici 446
6,5 km
V Šumvaldu odbočte doleva směr Libina a zůstaňte na silnici 446
3,3 km
V Libině odbočte doprava (kolem restaurace) na silnici 370
2,4 km
Pokračujte po silnici 37010 přes dlouhou obec Oskava
7,6 km
V Bedřichově odbočte doprava a zůstaňte na silnici 37010
1,3 km
Pojedete lesem a na první odbočce odbočte ostře doprava do kopce (dost klopená zatáčka) na
silnici 37015
2,4 km
Cíl je hned za mostkem, odbočte vpravo na parkoviště za sloupem, viz obrázek

Směr přes od Bruntálu (přes Rýmařov a Horní Město)
Ze silnice 11 (ul. Opavská) odbočíte doleva na silnici 445 (ul. Revoluční)
Při průjezdu Rýmařovem jinak než od Bruntálu směřujte dle ukazatelů na obec Horní Město, silnice 370
550 m
Odbočte doleva na tř. Hrdinů/silnici 370
160 m
Odbočte doprava na Okružní/silnici 370
5,6 km Po průjezdu obcí Skály na kopci (začátek Horního Města) ostře doprava na silnici 37015 a
vzápětí hned doleva mezi baráky

zde ostře vpravo, stromy vám
zůstanou po pravé straně...

.... a po po odbočení hned doleva
(ještě před domem na fotce)...

…“esíčkem“ nahoru
3,9 km

Pak už není kam odbočit, po průjezdu serpentýnami je cíl je před mostkem odbočte vlevo na arkoviště mezi sloupy, viz. Obrázek.

