
Návrh a zpracování: Zuzana a Jan Balášovi, 2015                                                                            www.cestickou.cz 

11. Cestičkou  

přes Ovčí vrch na Malou Hvězdu 
 

 

Pohodový výlet nádherným jesenickým lesem s úžasnými výhledy na vesničku 

Ludvíkov, lázně Karlovu Studánku a okolní kopce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Délka trasy:  8,5 km celkem 
 

 Start Na Hvězdě (nad Karlovou Studánkou), cíl tamtéž 

 Auto lze zaparkovat na parkovišti u Hvězdy (30,-/hod., 70,-/den v létě a  

100,-/den v zimě) 

 Dopravit se sem lze také autobusem (zastávka Karlova Studánka – Hvězda, 

aktuální dopravní spojení na www.idos.cz) 

 

 Krásný, zpočátku smrkový, později smíšený les 

 Úžasné výhledy do údolí Karlovy Studánky i na protilehlé hřebeny hor 

        

 Restaurace Na Hvězdě (Hvězda), Restaurace Pod Věží (Karlova Studánka), 

Hospůdka u Jiřího (Ludvíkov) s bohatým venkovním vyžitím pro děti 

 Nebo můžete vyzkoušet piknik cestou - např. na odpočívadle  

Nad Ludvíkovem s krásnou vyhlídkou do údolí 

 Borůvky, maliny a lesní jahody cestou 

 

Kudy kam: 
 

 Z parkoviště Na Hvězdě se vydejte přes silnici k rozcestníku a odtud pak dál po žluté 

turistické značce  až k rozcestí Malá Hvězda 

 z Malé Hvězdy pak stačí už jen dojít zpět na parkoviště Na Hvězdě, a to po modré turistické 

značce  
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Orientace v přírodě 
 

Cestičkou se sice neztratíte, správný turista se však umí v přírodě orientovat i tehdy, nemá-li u sebe 

mapu, buzolu ani kompas. 

        Vyzkoušejte sami, zde je pár tipů  

Určení severu podle Slunce a hodinek 

 Je jednou z nejpřesnějších metod. 

 Hodinky natočíme tak, aby malá ručička ukazovala na Slunce (Pozor s ručičkami od 

hodinek nehýbáme! Otáčíme celými hodinkami.). 

 Úhel mezi malou ručičkou a dvanáctkou rozpůlíme a tato osa nám ukazuje na jih. 

 Když platí letní čas, (tzn. čas je posunutý o hodinu), rozpůlíte úhel mezi malou ručičkou 

a číslicí 1. 

 

 

 

 

Velmi přibližně se můžeme orientovat také podle  

     různých přírodních úkazů či prvků v krajině, tak třeba: 

 

Osamělé stromy mívají kmen porostlý mechem nebo lišejníkem ze severozápadní strany. 

Pařezy osamělých stromů mívají své kruhy (léta) na severní straně hustší a na jihu řidší. 

Sníh se na jaře nejdéle udrží na svazích a v příkopech obrácených k severu. 

Mraveniště mívají strmější svah k severu a mírnější k jihu. 

Úly bývají obrácené vchodem k jihu. 

Kostely jsou povětšinou postaveny východozápadním směrem  

      – na západě mají hlavní vchod a na východě oltář. 

 

Věděli jste, že Starček hajní,  

   nebo jak by řekli v Jizerských horách Kycol … 

 
 zajisté potkáte hojně cestou, protože roste na lesních pasekách,  

světlinách a okrajích lesů 

 získal oba své názvy jednoduše  

Starček  podle úborového lůžka, které je po odkvětu lysé  

  a připomíná hlavu důstojného kmeta a 

Kycol   nejspíš zkomolením výrazu jizerských německých horalů  

  a německých kořenářek "Kühzagel" čili kravská oháňka 

 býval považován za téměř všemocnou léčivku 

 zejména se používal v podobě odvaru – na drobná zranění a oděrky, někdy se rostlina 

využívala k zastavení krvácení, jindy při křečích různého původu - vždy však pouze zevně! 

 Starček býval nošen jako amulet proti bolestem zubů a staří Řekové jej měli za talisman 

proti kouzlům a čárům 

 čarodějnice údajně používaly starčekové stonky ke svým nekalým rejdům, mimo jiné prý  

na nich i létávaly. 


