
Pátek – sobota 13. – 14. září 2019 

TURISTIKA Noční přechod Jeseníků 

Využijeme příznivého postavení měsíce v úplňku pro noční přechod části Jesenické hřebenovky, a 

to v úseku Červenohorské sedlo (1013 m n. m.) - sedlo Skřítek (876 m n. m.). Trasa je dlouhá 26,6 

km; předpokládaný čas na zdolání: 9 hod. Převýšení: nahoru - 608 m, dolů -  748 m. Nepůjdeme v 

kuse, ale s přestávkami dle výhledů - především za světla, po cestě se občerstvíme a počkáme na 

východ slunce. 

Odjezd: 15.55 z Olomouce – autobusového nádraží v Hodolanech (stanoviště 5) na Červenohorské sedlo. 

Doporučujeme si předem koupit jízdenku s místenkou. 

Zpět busem ze Skřítku v sobotu v 8.45 do Šumperka, dále vlakem do Olomouce. Příjezd do OL v 11.00. 

Pozdější spoj ze Skřítku busem v 10.45 do Šumperka, dále vlakem do Olomouce. Příjezd do OL ve 

13.22. 

Vedoucí akce: Iva Dvořáková, tel. 732 176 166, dvorakova.avi@seznam.cz 

Podrobný popis trasy 

Na ČHS (1013 m n. m.) dojedeme autobusem ze Šumperka a vydáme se po modré TZ pod Velký Klínovec 

kolem Skalní tabule (1090 m n. m.) na rozcestí Kamzík (1190 m n. m.). Kousek nad rozcestím je dobrý 

výhled na spodní nádrž  PVE Dlouhé stráně a masiv Mravenečníku (1343 m n. m.). Dále cesta pokračuje 

přes Slatě až na chatu Švýcárna (1287 m n. m.), kde bude možné se občerstvit. Odtud se otevírají už 

krásné výhledy, včetně vysílače Praděd,  které si užijeme, dokud ještě bude světlo.   

Pokračovat pak budeme po  červené TZ  k rozcestí Praděd (1420 m n. m.). Zde je možnost odbočit 

vlevo a vystoupat na Praděd (1492 m n. m.), nebo hned pokračovat mírným sestupem po silnici k chatě 

Ovčárna (1310 m n. m.). Cesta od Švýcárny až po Ovčárnu je asfaltová. Pak už opět vystoupáme a po 

horské pěšině se a dostaneme k Petrovým kamenům. Ty jsou pro turisty uzavřeny, je to oblast mnoha 

chráněných rostlin. Zde už půjdeme za svitu měsíce a v oblasti Vysoké hole (1464 m n. m.) budeme asi 

v polovině naší cesty. Uděláme si tu přestávku, najdeme vhodné místo pro odpočinek (lehké spacáky s 

sebou) a počkáme zde na východ slunce a západ měsíce, které nastanou při úsvitu (stojí zde uzavřená 

chata - terénní stanice ochránců přírody). Podle kondice je však možné i pokračovat po hřebeni dále až 

na Kamzičník (1420 m n. m.) a udělat si přestávku na vhodném místě.  

Vlevo se nachází hluboký a lavinózní Velký kotel. Dále vede trasa přes Velký máj (1384 m n. m.) a 

odtud budeme pokračovat sestupem na rozcestí Nad Malým kotlem (1335 m n. m.). Odtud je už kousek 

Jelení studánka (1311 m n. m.) - je to udržovaná bouda a místo možného dalšího odpočinku – hned 

vedle je vydatný pramen vody. Dále budeme pokračovat po zelené TZ směrem na Břidličnou horu (1358 

m n. m.) s kamenným mořem a nádhernými výhledy do širokého okolí. Odtud trasa pokračuje přes 

Pecný (1334 m n. m.) - je to výhledové místo s  velkým skaliskem. Dále pak sestoupíme ke Ztraceným 

kamenům (1250 m n. m.) a stále dolů k rozcestí Nad Skřítkem. Do cíle cesty na sedlo Skřítek (867 m n. 

m.) pak dojdeme mírnou rovinkou.  

 

Přátelé přírody, z. s. - skupina Malá liška 

Žijeme přírodou, historií a kulturou. Rádi ovlivňujeme svět kolem sebe. | www.malaliska.cz 

Přihlášení předem do dvorakova.avi@seznam.cz nejpozději do 10. 9. včetně. 

Tato akce se bude konat pouze za příznivého počasí (dle předpovědi). Organizátorka 

nejpozději ve středu večer na mail přihlášených účastníků potvrdí, zda akce proběhne. 
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