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Neděle 21.6.2009.

Po ranním rozbřesku v neděli 21.6.09, jičínští turisté vyráží opět na týdenní zájezd do 
Jeseníků. Cesta vede přes Hradec Králové a Litomyšl na zámek Úsov,kde máme zajištěnu 
prohlídku. Je to jeden z nejstarších dochovaných severomoravských hradů, který byl postaven 
ve stylu Francouzského Kastelu. Později byl přestavěn na zámek, dnes je sídlem unikátního, 
ve střední Evropě zcela ojedinělého loveckou-lesnického muzea. Při jeho návštěvě si můžete 
prohlédnout asi deset tisíc exponátů, od vycpanin našich i exotických zvířat, přes paroží a 
hmyz až po modely lesnických staveb. K zajímavostem patří kolekce pytláckých zbraní a 

loveckých  pušek  .Po  prohlídce  zámku  a  okolí,  pokračujeme  dál  přes  Šumperk  do  Malé 
Morávky. Ubytování máme zajištěno v hotelu Neptun, ve dvoulůžkových pokojích se sprchou 
a WC. Večeře – výběr ze dvou jídel.

Po večeři ještě stačíme uskutečnit malý výlet po okolí. Obloha se začíná zatahovat mraky 
a zítra bude asi pršet.

Slunečné počasí, občas malé přeháňky
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Pondělí 22.6.2009.

  Po dobré snídani formou švédských 
stolů,  odjíždíme  přes  Hvězdu  na  první 
výšlap.Po  zaplacení  mýtného  můžeme 
vyjet  až  na  parkoviště  pod  Ovčárnou. 
Počasí  nevlídné,  mlha  a  poprchává.  Po 
krátké  poradě  se  vydáváme  po  červené 
značce  okolo  Petrových  kamenů  –  které 
nejsou v mlze vůbec vidět,   hřebenovou 
cestou na Velký Máj 1384m. Jdeme dál k 
Jelení  studánce  a  zde  odbočujeme  na 
zelenou  značku,  která  nás  dovede  přes 
Ztracené skály až k motorestu Na Skřítku. 
Celou  cestu je větrno, mlha a přeháňky. Výhledy na nejhezčí část Jeseníků – skoro žádné. Po 
dojití první skupiny nasedáme do autobusu a jedeme na večeři do hotelu Neptun kde jsme 
ubytováni. Po večeři volná zábava.

Úterý 23.6.2009.

  Počasí se moc nelepší a proto po snídani jedeme do Velkých Losin. Zámku vévodí 
štíhlá osmiboká šesti podlažní věž a zdobí jej arkády ve třech řadách nad sebou. Je zde i 
soudní  síň  a  sál  kde  probíhaly  v  17.století  inkviziční  čarodějnické  procesy,  o  kterých 
pojednává kniha „Kladivo na čarodějnice“. Po prohlídce zámku jdeme přes sirné termální 
lázně k Muzeu papíru Velké Losiny. Po celé čtyři století nepřetržitého provozu se zde vyrábí 
papír tradičním manufakturním způsobem. Jsou zde k vidění expozice vztahující se k historii 
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ruční výroby papíru i provozy kde se dodnes ruční papír  vyrábí. Je zde i možnost si tyto 
výrobky zakoupit. 

  

 Poté  odjíždíme  do  Jiříkova,  nedaleko  hradu Sovinec,  kde  je  Pradědova  galerie  u 
Halouzků  s  vyřezanou  dřevěnou  sochou 
Praděda, která má výšku 10m o váze 15ti tun. Je 
tu k vidění i největší betlém na světě s figurami 
lidí  i  zvířat  ve skutečné velikosti.  Dřevořezby 
Pradědova  říše  6x2m,  Poslední  večeře  Páně, 
Křížová  cesta  i  největší  dřevořezba  „Vyznání 
mé rodné zemi“  36x2m, jsou opravdu unikátní. 
Zhruba  je  tu  k  vidění  250 vyřezaných soch a 
zvířat  ve  skutečné  i  nadživotní  velikosti.  Po 
prohlídce odjíždíme zpět do Morávky a těšíme 
se na večeři. 

Slunečno s občasnými přeháňkami.

Středa 24.6.2009.

 Neprší – leje jako z konve. A tak po snídani jedeme přes Vrbno pod Pradědem na 
Zlaté Hory, kde snad bude počasí lepší. Není! Před Zlatými Horami na potoce Rudník, jsou 
dva nově zrekonstruované zlatonosné mlýny s ukázkami jak se dříve těžila a zpracovávala 
zlatonosná  ruda.  Odtud  také  za  deště  odchází  první  skupina  k  Rejvízu,kam asi  po  dvou 

hodinách  přichází  úplně  promočení.  Zbytek  výpravy 
popojel na Rejvíz autobusem,prošel trasu k Mechovému 
jezírku a všichni jsme poté skončili v hospodě u kávy a 
čaje  s  rumem. Do Jeseníku se v tomto počasí  nechce 
nikomu  pěšky pokračovat a proto odjíždíme rovnou do 
Morávky se usušit a spravit si náladu u dobré večeře s 
posezením v baru u klavíru.

Celý den nám dnes propršel!
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Čtvrtek 25.6.2009.

  
Jedeme znovu přes Jeseník do Rychlebských hor. Potoky a říčky přes které přejíždíme jsou 
pěkně rozvodněné. Z Javorníku odcházíme po modré značce do Račího údolí a proti proudu 
Račího potoka mírně stoupáme až k rozcestí   na červeně značenou cestu ke hradu Rychleby. 
U zříceniny hradu svačíme  a dál pokračujeme stále po červené až k zámku Jánský Vrch. 
Začíná opět pršet a tak bufet u zámku nám přišel velmi vhod. Někdo jde na prohlídku zámku 
a ostatní schází do městečka Javorník. Nacházíme cukrárnu a jdeme na kávu, což jsme asi 
neměli dělat. Asi po dvaceti minutách přichází bouřka s přívalovým deštěm. Cukrárna se po 
chvíli mění na bazén s půl metrem vody na podlaze. Urychleně odcházíme zadním vchodem 
kam se voda nedostala. Hasiči mají práci a my po dešti a příchodu první skupiny ,která šla z 

Bílé Vody přes rozhlednu na Biskupské kupě do Javorníku, odjíždíme zpět.

Střídavě oblačno s přeháňkami.
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Pátek 26.6.2009.

  Dnes  jedeme  na  Ramzovou,  na 
nejvýše  položenou  rychlíkovou  zastávku  v 
Čechách. Od parkoviště vychází první skupina 
po zelené a modré značce na Šerák a dál po 
červené  na  Červenohorské  sedlo.  Druhá 
skupina má v úmyslu k chatě Na Šeráku vyjet 
lanovkou.  Ta  ale 
protože  je  vypnut 
proud  nejezdí.  Tak 
nezbývá než k chatě 
dojít  po  červené 
značce  po  svých. 
Dál  bude  mít 
stejnou  cestu  se 
skupinou  první. 
Několik nás jede na 
Červenohorské 
sedlo autobusem. V 
údolí  pod  sedlem 
krásně  svítí 
sluníčko  a  nahoře  na  sedle  je  mlha  že  není 
vidět  na  10m.Po  obědě,  když  mlha  spadla 

jdeme se podívat na Vřesovou studánku. Cestou potkáváme kamarády jdoucí proti  nám z 
Ramzové. Po návratu všech a po občerstvení v restauraci se vracíme do hotelu k večeři a 
odpočinku.

Mlha ale neprší.

Sobota 27.6.2009.

  Po snídani jedeme opět přes Hvězdu kde vystoupila první  skupina která  jde na 
Praděd  proti  proudu  Bílé 
Opavy.  Ostatní  jedou  na 
parkoviště  pod  chatou 
Ovčárna.  Větší  část  jde  k 
rozhledně na vrcholu,kde je ale 
mlha  a  není  nikam  vidět.  Po 
posezení v restauraci se vrací k 
autobusu  který  je  odvezl  do 
Karlovy  Studánky.  Jirka 
Kubíček a já jdeme přes chatu 
Barborka přes vodopády  Bílé 
Opavy,  tamtéž  ale  po  svých, 
místy  dosti  těžce  schůdným 
chodníkem.  Vodopády,  díky 
velkému množství vody po 
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deštích  byly  nádherné. 
Následovala prohlídka Karlovy Studánky, posezení v cukrárně a odjezd na Malou Morávku. 
Poslední večeře, posezení na rozloučenou, a jdeme balit. Zítra se zase vracíme domů.
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Deštivo.

Neděle 28.6.2009

  Po  snídani  v  8.45  jedeme  přes 
Opavu  do  Hradce  nad  Moravicí.   Státní 
zámek v Hradci nad Moravicí se stal roku 
2002 národní kulturní památkou. Celý areál 
zámku  je  zakomponován  do  přírodně-
krajinářského parku, který je svou rozlohou 
největší  v  Moravskoslezkém  kraji.  Bílý 
zámek  nabízí  návštěvníkům  dva 
prohlídkové  okruhy,  samostatnou 
historickou  expozici  a  obrazovou  galerii. 
Zámeckým parkem a nádhernými bukovými 
lesy  pralesního  charakteru  vede  tzv. 
Lovecká stezka Lichnovských.

  Po prohlídce zámku se vracíme do Opavy na krátkou zastávku a oběd. Na zpáteční 
cestě míjíme Suchý Vrch a z Vamberku po návštěvě osvěžovny se již nikde nezastavujeme a 
míříme k domovu.



     Jeseníky – Severní Morava 2009   

  Celý týden jsme měli deštivo, v okolí Jeseníku nad Odrou řádily přívalové deště, 
zátopy, rozvodněné řeky. Materiálové škody se odhadují v celé republice na 5,5mld. Kč.

Příště bude jistě hezky a slunečno!! 


