Sousoší
v Rudě

Ruda

Krajina Hrubého Jeseníku

Rybník v Jamarticích

Staříč

Rýmařovsko se nachází v severovýchodní části České
republiky nedaleko hranic s Polskem v okresu Bruntál.
Rozkládá se v jedné z turisticky nejatraktivnějších oblastí
Jeseníků a v těsném sousedství nejvyšší moravské hory
Pradědu.
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Hrad Sovinec
Renesanční zámek,
Janovice

Dřevěná, starokatolická
zvonice, Jamartice

Na Rýmařovsku se nachází řada památek a pozorohudností, namátkou
hrad Sovinec u Jiříkova, zámek Harrachů v Janovicích, ojedinělá
Křížová cesta - Křížový vrch v Rudě u Tvrdkova. Území je rovněž bohaté
na přírodní atraktavity - Rešovské vodopády, Naučná stezka Velkou
kotlinou, Naučná stezka Bílou Opavou, turistické trasy pro pěší
i cyklistiku. Nově jsou vybudovány Naučná stezka Strálek, Naučná
stezka Janovice - Rabštejn a Naučná stezka Ryžoviště - Břidličná
přibližující historii a přírodní krásy Rýmařovska. Především má tato oblast
vynikající podmínky pro běžecké lyžování se strojově upravovanými
trasami. Pro sjezdové lyžování má ideální podmínky Dolní Moravice se
čtyřsedačkovou lanovkou, Karlov, Malá Morávka s návazností na prostor
okolo nejvyšší moravské hory Praděd.

Rešovské vodopády

Rýmařov

Křížová cesta, Ruda

Ztracené kameny

Z Rýmařova na Praděd

Délka trasy - 80,2 km
Převýšení - 900 m
Maximální výška - 1491 m n. m.
Minimální výška - 591 m n m.

Lesní/polní - 3 km
Vozová 27,8 - km
Silnice III. Tř./MK - 10,4 km
Silnice II. Třídy - 39 km

Náročná trasa co do překonaného převýšení a také svou délkou

Údolí Bílé Opavy

Restaurace, Malá Morávka

Z Rýmařova si můžeme naplánovat náročnou horskou trasu do nejvýše položených míst Hrubého Jeseníku.
Z města vyrážíme nástupem na značenou cyklotrasu č. 553 stoupáním podél firmy Hedva a.s. Do místní části
Harrachov. Projetím dojedeme ke křižovatce se silnicí III/445, odbočíme doprava a stoupáme do sedla
nad Dolní Moravici. Po prudším sjezdu a projetí obcí absolvujeme menší stoupání nad hotelový komplex
Avalanche. Sjíždíme stále po státní komunikaci ke křižovatce u hotelového komplexu, odbočíme vlevo
a pozvolně stoupáme směrem na Malou Morávku. Po asi třista metrech odbočíme vpravo do Václavova
u Bruntálu, jeho místní části u Lesního Mlýna. Po příjezdu mezi domy nás čeká odbočka vlevo na místní
komunikaci. Ta nás po štěrkovém povrchu zavede až do Malé Morávky. Podhorská obec s bohatou historií
odrážející se v dobových chalupách a jejich zachovalost dala podnět pro vyhlášení Vesnické památkové zóny.
Malá Morávka je křižovatkou a také nástupním místem turistických tras směřujících na hlavní hřeben Jeseníků.
Jinak obec nabízí široké spektrum ubytovacích zařízení s velkým zázemím pro dlouhodobý rekreační pobyt.
V letním období je v provozu také Muzeum na Kapličkovém vrchu a Schindlerově stodole. Od Václavova
na konci místní komunikace odbočíme vpravo a mírně stoupáme po státní komunikaci celou obcí. Rovně
projíždíme křižovatku na Bruntál a také do místní části Karlov pod Pradědem, pořád mírně stoupáme na konec
zástavby podél Bělokamenného potoka. Po opuštění obce přichází prudší stoupání na rozcestí Na Hvězdě.
Tady opouštíme značenou cyklotrasu č. 553 a odbočíme vlevo na trasu č. 6075 směřující na Praděd. Na účelové
komunikaci je nutné dávat pozor, protože cesta je prudká a úzká.

Na Rychtě, Malá Morávka

Ovčárna

Praděd

Prvním místem pro rozhled a odpočinek je parkoviště Ovčárna u hotelu
Figura a pensionu Sabinka, ze které se nabízí krásný výhled na Praděd
a Petrovy kameny. Po asfaltové cestě objíždíme hotel Ovčárna a stoupáme dál směrem na Praděd, nejvyšší horu Jeseníků s televizní věží,
vyhlídkou a restaurací. Při stoupání směrem k vrcholu se nám nabízí
pohled na Františkovu myslivnu a horní nádrž přečerpávací
elektrárny Dlouhé Stráně. Z Pradědu můžeme při pěkném počasí
zahlédnout i Krkonoše nebo slovenské Tatry. Po přestávce, kdy si můžeme vychutnat pohled do širokého okolí, sjedeme na rozcestí Pod
Pradědem a odbočíme doprava a klesáme k horské chatě Švýcárna.
Jedná se o nejstarší horskou chatu v Jeseníkách, která sloužila turistům
již roku 1844. Od chaty budeme sjíždět po lesní komunikaci (i prudkým
klesáním) k rozcestí Petrovka. Zde odbočujeme doprava a k Červenohorskému sedlu. Z cesty se nám nabízejí výhledy na Šumpersko
a nejblíže do Koutů nad Desnou. Z Červenohorského sedla se vydáme
po značené trase č. 6154 směrem na Vidly. Lesní cesta je většinou
vrstevnicová s občasným stoupáním a klesáním. Po cestě míjíme
Vysoké vodopády a lesní cesta končí příjezdem na Videlské sedlo.

Pohled ze
Ztracených kamenů

Dlouhé Stráně

Praděd

(1491 m n. m.)

Z tohoto místa se vydáme vpravo po cyklotrase č. 6074 sjezdem
po státní komunikaci do Videl. Na začátku obce na křižovatce
odbočíme vpravo po státní komunikaci na cyklotrasu č. 6029
do Karlovy Studánky. Od křižovatky stoupáme až do sedla Lyra,
kde se cesta lomí a my sjíždíme do Karlovy Studánky a míjíme
nástupní místo na naučnou stezku Vodopády Bílé Opavy. Hned
první křižovatku projedeme rovně na cyklotrasu č. 553 a máme
před sebou krátké, ale prudké stoupání na sedlo Hvězda.
Křižovatkou na Hvězdě projedeme rovně po trase č. 553 sjezdem
do Malé Morávky a pak dál po této trase až do Rýmařova.

Červenohorské sedlo

Petrovy kameny

Krajina nad Moravicí

Dolní Moravice,
Nová Ves - Valšov a zpět

Délka trasy - 36,3 km
Převýšení - 305 m
Maximální výška - 850 m n. m.
Minimální výška - 545 m n m.

Lesní/polní - 1,3 km
Vozová - 8,6 km
Silnice III. tř./MK - 17,5 km
Silnice II. třídy - 8,55 km
Silnice I. třídy - 0,35 km

Na trasu je možné nastoupit přímo z Dolní Moravice, kde v letní sezóně zastavují cyklobusy.

Pohled do Velkého kotle

Trasa začíná v Dolní Moravici, v její místní části Nová Ves. Mezi Novoveským vrchem a Štěrkovcem se nachází
krásné posezení pro návštěvníky, vybudované Lesy ČR s.p., ze kterého je krásný výhled na hřeben Hrubého
Jeseníku. Zajímavý pohled je na karová údolí jižní části hřebene a to Malý Kotel, Jelení žleb a největší Velký kotel.
Na celé trase bude několik zastávek umožňujících zajímavé pohledy. Na okraji lesa se nachází pension Na Vyhlídce.
Z tohoto místa se spustíme prudkým klesáním po státní asfaltové značené cestě č. 6142 do údolí podél říčky
Moravický potok, lemované celou řadou starých chalup, ale i novějšími rekreačními zařízeními. Ve spodní části míjíme
jedno z největších rekreačních zařízení Hamříkovu stáj. Po dojezdu na křižovatku státních silnic se dáme doleva
po značené trase č. 553. Absolvujeme menší stoupání a po jeho zdolání sjíždíme podél hotelového komplexu
Avalanche k další křižovatce. Na ní se dáme doleva stále po značené trase č. 553 směrem na Malou Morávku. Po cca
čtyřista metrech mírného stoupání dojedeme k odbočce doprava na Václavov u Bruntálu. K němu se dostaneme
po značené trase č. 6161. Musíme však absolvovat větší stoupání k horní stanici čtyřsedačkové lanovky.

Rekreační komplex Avalanche

Pohled na hřeben Hrubého Jeseníku

Dolní Moravice

Okolí Dolní Moravice

Z tohoto místa se nám opět rozprostře pohled na hřeben Hrubého Jeseníku a po směru jízdy
se nabízí pohled na jednu z bruntálských sopek Uhlířský vrch s kostelem Panny Marie
Pomocné. Dále trasa pokračuje sjezdem do Václavova a po křížení silnice I/11 můžeme
konstatovat, že jsme projeli celou obcí. Výjezdem z obce se dostaneme na zemědělskou
komunikaci s kamenitým povrchem a ta ústí do lesního porostu. V lese se cesta dost klikatí,
ale střídá se menší stoupání a klesání. Mineme loveckou chatu Kamenka s možností
osvěžení, které nabízí blízká studánka. Závěrečným sjezdem se dostaneme k cestě od železničního přejezdu ve Valšově. Na této křižovatce se dáme doprava na státní komunikaci
značenou cyklotrasu č. 6142 do Břidličné. Od tohoto nejvzdálenějšího místa popisované
trasy postupně stoupáme zpět do Dolní Moravice. Silnice nás nejdříve zavede do Břidličné,
kde míjíme jednu z největších firem na zpracování hliníku Alinvest a.s. Město Břidličná nabízí
také možnost návštěvy krytého bazénu s celoročním provozem. Při průjezdu Břidličnou
projedeme rovně křižovatku na Ryžoviště a pokračujeme do obce Velká Štáhle. Po průjezdu
touto obcí se přejíždí most přes řeku Moravici a za ním následuje křižovatka, na které se
dáme doprava. Po značené cestě č. 6142 stoupáme dál, křížíme cestu I/11 a dojedeme
zpátky do obce Dolní Moravice. Po vjezdu do obce narazíme na křižovatku u Domu stáří,
odbočíme vlevo a můžeme se osvěžit u minerálního pramene s příjemným posezením, poté
pokračujeme dál do obce. Křížíme komunikaci III/445 (cyklotrasa č. 553) a po projetí obce
následuje závěrečné prudké stoupání na Novou Ves.

Okolí Václavova

Historický most, Dolní Moravice

Kostel Panny Marie na Uhlířském vrchu

Informační tabule ve Stránském

Do dřevěného
světa figurín

Délka trasy - 30,7 km
Převýšení - 235 m
Maximální výška - 705 m n. m.
Minimální výška - 470 m n m.

Lesní/polní - 1,3 km
Silnice III. tř./MK - 12,9 km
Silnice II. třídy - 16,5 km

Trasa vás zavede do pohádkového světa dřevěných figurín a na krásný středověký hrad.
Pohled na hřeben (Stránské)

Z Rýmařova vyrážíme po státní komunikaci značenou cyklotrasou č. 511 směrem na Olomouc. Hned na první
křižovatce odbočíme vlevo na Sovinec a Jiříkov, jedeme po stejně značené cyklotrase. Musíme překonat menší
stoupání, další křižovatku projedeme rovně na Stránské, kam se dostaneme po mírném klesání. Ve Stránském
můžeme navštívit Nedělní školu původních řemesel místního občanského sdružení. Po projetí obce
u místního statku odbočíme vlevo na značenou cyklotrasu č. 6145 a mírně stoupáme na Kněžpole. Na vrcholu je
vhodné se zastavit a ohlédnout zpět. Z tohoto místa se nabízí krásný pohled na celý hlavní hřeben Hrubého
Jeseníku. Sjíždíme do Kněžpole, kde se můžete občerstvit v místním Penzionu Kněžpole. Po projetí obcí začíná
stoupání a na první křižovatce odbočíme vpravo na Jiříkov. Tato asfaltová cesta je značená č. 6144, po stoupání
si odpočineme projetím pěkného údolí, následuje poslední stoupání před sjezdem do Jiříkova. V Jiříkově se nabízí
návštěva celoročně otevřené Pradědovi galerie u Halouzků se spoustou vyřezávaných dřevěných plastik,
některé jsou pro svou velikost zapsány do Guinesovy knihy rekordů.

Obec Stránské

Občanské sdružení Stránské

Galerie U Halouzků, Jiříkov

Galerie U Halouzků, Jiříkov

Galerie U Halouzků, Jiříkov

Středověký hrad Sovinec

Historická děla

Sovinec

Představení v dobových krojích

Barokní kostel

Od galerie se vrátíme zpět na křižovatku, odbočíme
vlevo na Sovinec a sjíždíme dolů po komunikaci
značenou cyklotrasou č. 511. Projíždíme Křížovem
a po závěrečném prudkém sjezdu dojedeme na Sovinec. Hrad Sovinec vznikl na počátku 14. století,
hradní opevnění se řadí k nejzachovalejším v ČR.
Nazpět se vracíme do Rýmařova po značené trase
č. 511 nejdříve stoupáním přes Křížov na křižovatku
u Jiříkova, kterou projedeme rovně a dál směřujeme
přes Stránské do počátečního místa výjezdu.

Výstavní prostory na horním nádvoří
(sochy, Marius Kotrba)

Rekonstrukce historické bitvy

Hrad Sovinec

Vlaková zastávka

Na Slezskou Hartu

Krytý bazén Břidličná
Rybárna Tylov

Vozová - 2,2 km
Silnice III. tř./MK - 15,5 km
Silnice II. třídy - 26,8 km
Silnice I. třídy - 0,1 km

Z Rýmařova vyjíždíme po státní komunikaci č. 370 na Břidličnou a projíždíme místní část Jamartice. Před
Velkou Štáhlí projedeme rovně křižovatku a tím se napojíme na značenou cyklotrasu č. 6142 od Dolní
Moravice. Po většinou klesající komunikací jedeme přes Velkou Štáhli a projíždíme do Břidličné. Křižovatku
u benzínové čerpací stanice projedeme rovně a dál pokračujeme podél autobusového nádraží a následně
kolem areálu podniku Alinvest a.s. na zpracování hliníku. Před výjezdem z města je na levém svahu krytý
bazén. Naše cesta se klikatí podél řeky Moravice a zavede nás přes železniční přejezd až ke křižovatce
u Valšova. Odbočením vpravo a následně hned vlevo můžeme dál pokračovat na Novou Pláň u Slezské
Harty. Pokud neodbočíme, můžeme pokračovat po státní silnici č. 45 a navštívit blízké Rybářství Tylov.
Po 600 metrech za mostem přes Moravici odbočíme vpravo do areálu. Tam si můžeme vyzkoušet chytání ryb
a také ochutnat různé rybí speciality. Na Novou pláň pokračujeme po značené cyklistické trase č. 6142,
přejedeme Černý most, u kterého začíná Slezská Harta. Po menším stoupání dorazíme ke křižovatce
nad Novou Plání a odbočením vlevo můžeme dojet k restauraci U Jelena, koupališti nebo půjčovně lodí.
Na naši trasu se vrátíme u křižovatky a pustíme se do táhlého stoupání směrem k Roudnu. Na konci stoupání
v táhlé levotočivé zatáčce odbočíme vpravo na lesní komunikaci, která nás zavede do Lomnice.
Břidličná

Kostel sv. Tří králů,
Břidličná

Délka trasy - 44,6 km
Převýšení - 219 m
Maximální výška - 719 m n. m.
Minimální výška - 500 m n m.

Vyhaslá sopka Velký Roudný

Vodní nádrž Slezská Harta

V lese po 400 metrech vpravo na odbočce je vybudované odpočívadlo s krásným posezením pro relaxaci
u jezírka. Lesní cesta je značená cyklistická trasa č. 6148, mírným stoupáním mezi lesy se dostaneme
na křižovatku Pod Rychtářem a tam se dáme doprava na Lomnici značenou cyklotrasou č. 6146. Do obce
sjíždíme kolem penzionu Lomnický šenk, přejíždíme železniční trať, křižujeme státní komunikaci č. 45,
odbočením vlevo a hned odbočením na Ryžoviště a pokračujeme po značené cyklotrase č. 6146. Před námi
je dlouhé stoupání a následuje krátký sjezd do Ryžoviště. Při příjezdu do centra obce na opravené náměstí
s kašnou si povšimněte budovy s bohatou historií tzv. Lafayettova domu. Na křižovatce státních komunikací
odbočíme vpravo a klesáním opouštíme obec. Ve Vajglově projedeme křižovatku rovně a dál pokračujeme
po značené cyklotrase č. 6146 do Břidličné. V Břidličné po přejetí přejezdu a mostu přes Moravici na následné
křižovatce odbočíme vlevo do Velké Štáhle po značené cyklotrase č. 6142. Na konci obce odbočíme na Jamartice a vrátíme se zpět do Rýmařova.

Původní zástavba

Přehrada

Koupaliště Slezská Harta

Restaurace U jelena

Pod hrází

Lafayettův dům, Ryžoviště

Vodopády

Do Karlovy Studánky

“Pitna” železité kyselky

Délka trasy - 52,7 km
Převýšení - 475 m
Maximální výška - 900 m n. m.
Minimální výška - 425 m n m.

Lesní/polní - 3 km
Vozová - 9,4 km
Silnice III. tř./MK - 20,4 km
Silnice II. třídy - 19,9 km

Z Malé Morávky budeme stoupat po státní komunikaci na Karlovu Studánku značenou cyklotrasou č. 553. Po opuštění
zastavěné části za prudkou zatáčkou vlevo míjíme odbočku na lesní cestu vedoucí k Přírodní památce Štola pod Jelení
cestou, která je pozůstatkem historické důlní činnosti a dnes také velkým zimovištěm netopýrů. Naše trasa dále prudce
stoupá do sedla Hvězda. Křižovatku na Hvězdě projedeme rovně a čeká nás prudké klesání do Karlovy Studánky. Na první
křižovatce v obci odbočíme vpravo a projíždíme lázeňskou kolonádou. Lázně, tvořící komplex historických budov, nabízí
léčebné procedury srdečních chorob, dýchacích cest a pohybového ústrojí za pomoci železitých pramenů. Po projetí
obce, po dlážděné komunikaci pozvolna klesáme do další obce Ludvíkov, stále po státní komunikaci a po značené cyklotrase
č. 553. Obec Ludvíkov s historií těžby a zpracování železa se v současné době zabývá zpracováním dřeva a poskytováním služeb v cestovním ruchu. Před vjezdem do Vrbna pod Pradědem míjíme Autokemp a přijíždíme na první křižovatku
ve městě, kde odbočíme vlevo a po sto metrech odbočíme vpravo do místní části Železná pořád po trase KČT 553.
Od křižovatky přejíždíme most přes Střední Opavu, stoupáme do zastavěné části Železná, na konci stoupání odbočíme
vpravo a pomalým klesáním projíždíme okrajem města.

Lázně Karlova Studánka

Ulice Karlovy Studánky

Lázeňská vila

Muzeum Kosárna,
Karlovice

Na konci klesání projedeme křižovatku rovně, přejedeme most přes řeku Černou Opavu a tím se dostaneme na značenou
trasu KČT 6070. Ta přechází přes státní komunikaci č. 445 a dál nás vede okrajem města Vrbna pod Pradědem, známého
svými sklárnami, výrobnou plastů a také dřevařskými závody. Cesta vede podél lesa a pomalým sjezdem se dostaneme až
do Karlovic. V Karlovicích je známé muzeum Kosárna v bývalém mlýně. Ve středu obce se napojíme z místní komunikace
na státní komunikaci č. 451 a odbočíme doprava. V obci přejedeme most přes řeku Opavu, stoupáme k železničnímu
přejezdu, za kterým budeme odbočovat vlevo a držíme se stále značené cyklotrasy KČT 6730. Dostáváme se na lesní
komunikaci vedoucí vrstevnicově nad železnicí a v závěru klesá do Široké Nivy. V obci pokračujeme podél železniční tratě
a u fotbalového hřiště odbočíme vpravo, pokračujeme po státní komunikaci až k lesu, kde odbočujeme vlevo a sjíždíme
k železniční zastávce Skrbovice. Před touto zastávkou odbočujeme vpravo na značenou trasu KČT 6073 a stoupáme
do obce Dětřichovice. Čeká nás táhlé stoupání přes obec až ke Kostelnímu vrchu 697 m n.m. V tomto místě se cesta lomí
a sjíždíme stále po státní komunikaci cyklotrasou KČT 6073 do obce Světlá Hora. Po vjezdu do zastavěné části obce
nás po levotočivé zatáčce čeká křižovatka, kterou projedeme rovně a na další křižovatce už odbočíme vpravo a přejedeme
ke státní komunikaci. Tu jen přejedeme naproti do ulice, pomalu vjíždíme z obce a míjíme obecní úřad a vlakovou zastávku.
Cesta podél trati, stále cyklotrasa KČT 6073, mírně stoupá k lesu, následuje sjezd ke křižovatce, kde odbočíme vlevo
na Rudnou pod Pradědem. Trasa pomalu stoupá k železničnímu přejezdu, od kterého sjíždíme do obce. Před obcí je
křižovatka, na které odbočíme vpravo a sjíždíme již mezi domy ke státní komunikaci č. 450, kde odbočujeme vpravo
a pokračujeme stále po cyklotrase KČT 6073 na Malou Morávku. Největší dominantou této obce je kostel Nejsvětější
Trojice a pak, za kostelem vlevo od cesty za autobusovou zastávkou, pískovcová socha sv. Jana Nepomuského z roku
1774. Po projetí obce nás čeká poslední táhlé stoupání v délce 1,5 km. Po dojezdu k železničnímu přejezdu cesta prudce
klesá do obce Malá Morávka. Vlevo od cesty můžete zahlédnout pastevní ohrady pro koně.

Sedlo Hvězda

Dobová lokomotiva

Vrbno pod Pradědem, knihovna

Vrbno pod Pradědem

Okolí Vrbna p. Pradědem

Rabštejn

Na nejvýše postavený
hrad na Moravě

Zámek Janovice

Spitzerova vila

Délka trasy - 33,3 km
Převýšení - 299 m
Maximální výška - 890 m n. m.
Minimální výška - 591 m n m.

Pěší - 3 km
Lesní/polní 9,4 km
Vozová 20,4 km
Silnice III. Tř./MK - 19,9 km
Silnice I. třídy - ???

Z Rýmařova vyjíždíme z náměstí Míru, kde se nachází Městská radnice, Informační centrum a Muzeum,
po státní komunikaci na Starou Ves po ulici Sokolovské značenou cyklotrasou č. 6077. Všechny křižovatky
v zastavěné části projíždíme rovně. Po cestě míjíme budovu gymnázia a také Felmichovu zahradu.
Po mírném sjezdu projíždíme místní částí Edrovice, ve které se nachází rodný dům autora výroby třívrstvé
barevné fotografie Karla Schinzela, dnes restaurace U Hrozna. Rovinatá cesta nás dovede až před zámek
Janovice. Odbočíme vlevo na státní komunikaci k Hornímu Městu, značenou cyklotrasou č. 6143 a 6261.
Míjíme kulturní památku Spitzerovu vilu a pomalým stoupáním opouštíme zastavěnou část. Po krátkém
stoupání přichází odbočka vpravo na lesní komunikaci a značenou cyklotrasu č. 6261. Tato trasa nás zavede
až na Rabštejn. Je doplněna o informační tabule zabývající se přírodou, lesem a historií. V první části
projíždíme lesem a stoupáme ke křižovatce u Kamenné hory. Na ní odbočíme vpravo a pokračujeme dál
po lesní cestě k výjezdu na asfaltovou lesní komunikaci, kde odbočíme vlevo. Na další křižovatce Pod
Výhledy odbočíme vpravo na lesní cestu. Tím jsme se dostali do souvislého lesního porostu, kterým budeme
projíždět až na Rabštejn po značené cyklotrase č. 6261. Cesta je většinou vedena po vrstevnici, na lesní
křižovatce Pěti cest odbočíme vpravo a po menším stoupání na křižovatce U Čokoládky odbočíme vlevo.
Úsek se po vrstevnici klikatí a k odpočinku můžeme využít odpočívadlo nad údolím k Oskavě. Od odpočívadla
pokračujeme po vrstevnici, následuje několik průjezdů přes menší údolíčka a křižovatka s cestou od Skřítku.
Na této křižovatce je do lesního prostředí vsazené odpočívadlo. Pokračujeme vlevo a po penetrované
komunikaci prudce sjíždíme dolů . Křižovatku Pod Rabštejnem projedeme rovně a po vyšlápnutí prudkého
stoupání dorazíme k horské chatě Rabštejn, která nabízí příjemné občerstvení.
Malý a Velký kotel

Žďárský Potok

Zřícenina hradu Rabštejn

Na přilehlé louce se nachází veřejné tábořiště, které bývá
o víkendech zaplněno stany horolezců, kteří využívají zdejších skal. Popis zříceniny hradu naleznete v informacích
o pěší trase na Rabštejn. Doporučujeme nabrat síly, neboť se
vracíme po stejné cestě ke křižovatce Pod Rabštejnem, poté
nás čeká táhlé 3,5 km dlouhé stoupání po značené cyklotrase
č. 6261 k odpočívadlu. Pokračujeme dál po modré značené
trase ke křižovatce Sedlo Skřítek a vlevo podél státní cesty
až k Motorestu Skřítek. Na Skřítku přejedeme státní komunikaci č. 11 a pokračujeme po lesní cestě cyklotrasou č. 6143
na Křižovatku Nad Skřítkem, kde odbočíme vpravo na Žlutý
potok po stále stejné trase. Pomalu sjíždíme rovně přes křižovatku Žlutý potok a U Škaredé jedle až do místní části
obce Stará Ves - Žďárský Potok, která je zajímavá vyhlášenou vesnickou památkovou zónou. Na křižovatce se státní
komunikací odbočíme vlevo a projíždíme rozvolněnou zástavbou obce. Po cestě mineme dřevařský závod firmy Katr
a.s. a ve středu obce narazíme na státní komunikaci č. 11,
odbočíme vlevo, po krátkém úseku za mostem přes Podolský
potok odbočíme vpravo na ulici Školní, po které jedeme 600
metrů a odbočujeme vpravo přes park k zámku Janovice.
U zámku se napojíme na státní komunikaci, pojedeme rovně
a po objetí areálu odbočíme vpravo a vracíme se zpět do Rýmařova.

Jesenický dům (ŽP)

Rabštejn

Restaurace Rabštejn

Malá Morávka

Okolím Malé Morávky

Okolí Malé Morávky

Délka trasy - 35,5 km
Převýšení - 310 m
Maximální výška - 900 m n. m.
Minimální výška - 590 m n m.

Pěší/polní - 3,8 km
Vozová - 9,3 km
Silnice III. tř./MK - 8,8 km
Silnice II. třídy - 13,6 km

Z Malé Morávky, rekreační obce nabízející vyžití v létě i v zimě, budeme stoupat po státní komunikaci na Karlovu
Studánku značenou cyklotrasou č. 553. Po opuštění zastavěné části, za prudkou zatáčkou vlevo míjíme odbočku
na lesní cestu vedoucí k Přírodní památce Štola pod Jelení cestou, která je pozůstatkem historické důlní činnosti
a dnes velkým zimovištěm netopýrů. Naše trasa prudce stoupá do sedla Hvězda. Na křižovatce odbočíme vpravo
na Suchou Rudnou na cyklotrasu č. 6029. Po překonaném stoupání a průjezdu přes údolí na následném sjezdu se
nám nabízí rozhled směrem na okolí Bruntálu. Po prudkém sjezdu následuje ostrá pravotočivá zatáčka s křižovatkou,
kde odbočíme vlevo na Malou Hvězdu. Lesní cesta (KČT 6076) s prudkým stoupáním a následně vedoucí po vrstevnici nás zavede na křižovatku s názvem Malá Hvězda. Naše trasa pokračuje odbočením vpravo na vrstevnicovou
komunikaci kolem Vysoké hory. Během cesty se nám v průsecích lesa nabízejí výhledy na Ludvíkov a Vrbno pod Pradědem ležící v údolí pod cestou. Po objetí se naše trasa napojuje na cyklotrasu (KČT 6069) a odbočením vpravo
stoupáme k Anenskému vrchu. Dominantou je kostel sv. Anny a při zastávce se můžeme občerstvit v blízkém
hostinci. Z vrchu cesta prudce klesá do města Andělská Hora a nám se nabízí krásný výhled na Bruntál s okolím.
Po příjezdu do města se místní komunikace napojí na státní komunikaci č. 452 a my se bez změny směru dál po této
komunikaci spouštíme do Světlé Hory. Na druhé odbočce vpravo směřujeme po cyklotrase (KČT 6073) na Rudnou
pod Pradědem.

Pozůstatek rudné štoly

Letecký pohled na Malou Morávku

Rekreační chata, Malá Morávka

Malá Hvězda

Cesta po výjezdu z obce mírně stoupá k lesu, poté následuje sjezd ke křižovatce, odbočíme vlevo na Rudnou
pod Pradědem. Cesta pomalu stoupá k železničnímu přejezdu, od kterého sjíždíme do obce. Před obcí je
křižovatka a odbočením vpravo sjíždíme již mezi domy k státní komunikaci č. 450, kde odbočíme vpravo
a pokračujeme stále po cyklotrase KČT 6073 na Malou Morávku. Největší dominantou obce je kostel sv. Jana
Křtitele a pak za kostelem vlevo od cesty za autobusovou zastávkou pískovcová socha Jana Nepomuckého
z roku 1744. Po projetí obce nás čeká poslední táhlé stoupání v délce 1,5 km a po dojezdu k železničnímu
přejezdu cesta prudce klesá do obce Malá Morávka (sklon 37 promile).

Malá Morávka

Železniční trať, Malá Morávka

Kostel
Sv. Barbory a Kateřiny
Světlá Hora

Annenský vrch, kostel Sv. Anny

Rýmařov, radnice

Pod hřebenem
Hrubého Jeseníku

Spitzerova vila

Délka trasy - 34,2 km
Převýšení - 549 m
Maximální výška - 1140 m n. m.
Minimální výška - 591 m n. m.

Lesní/polní - 2,9 km
Vozová - 18,7 km
Silnice III. třídy - 12,3 km
Silnice I. třídy - 0,3 km

Z Rýmařova vyjíždíme z náměstí Míru, kde se nachází Městská radnice, Informační centrum a Muzeum, po státní
komunikaci na Starou Ves po ulici Sokolovské značenou cyklotrasou č. 6077. Všechny křižovatky v zastavěné části
projíždíme rovně. Po cestě míjíme budovu gymnázia a také Flemichovu zahradu. Po mírném sjezdu projíždíme
místní částí Edrovice, ve které se nachází rodný dům autora výroby třívrstvé barevné fotografie Karla Schinzela,
dnes restaurace U Hrozna. Rovinatá cesta nás dovede až před zámek Janovice. Před ním odbočíme vlevo stále
po státní komunikaci k Hornímu Městu, značenou cyklotrasou č. 6077. Míjíme kulturní památku Spitzerovu vilu
a u zadního vstupu do zámku odbočíme vpravo na místní komunikaci vedoucí do zámeckého parku, tady již jedeme
po značené cyklotrase č. 6077 a 6143. Po průjezdu parkem přijíždíme na ulici Školní a odbočíme vlevo na Starou Ves.
Po třista metrech ulice ústí na státní komunikaci č. 11 a my odbočíme vlevo. Po necelých sto metrech odbočíme
ze státní komunikace vpravo na místní komunikaci. Projíždíme zastavěnou částí obce Stará Ves, vpravo vidíme
kostel Povýšení svatého Kříže a cesta pomalu stoupá. Projíždíme také areálem firmy Katr a.s., za kterým mineme
odbočku na Novou Ves a Karlov a zůstáváme na značené trase č. 6143. Vjíždíme do místní části obce Žďárský
Potok, kde je vyhlášena Vesnická památková zóna lidové architektury.

Rýmařov

Janovický zámek, zadní část

Alfrédka

V horní části Žďárského Potoka odbočujeme z obce vpravo do lesa podél Podolského potoka. Na trase projíždíme rovně
křižovatky U Škaredé jedle, Hubert (lovecká chata) až na křižovatku Žlutý potok, kde odbočíme vpravo a prudce
stoupáme již po označené cyklotrase č. 6147 asi tři a půl kilometru na křižovatku Pod Zelenými kameny. Zde odbočíme
vpravo na vrstevnicovou cestu (jedná se o kamenitou cestu), křižovatku Pod Josefínou a následně také Mravenčí sedlo
projedeme rovně a sjíždíme k Alfrédce. Zde se nacházejí jen základy po vyhořelé turistické chatě, ale menší budova
naproti nabízí příjemné občerstvení. Po zastávce stoupáme do kopce a po prudké zatáčce vlevo sjedeme ke křižovatce
U Malého Kotle. Zde zatáčíme prudce vpravo a stále sjíždíme po značené cyklotrase č. 6147 ke křižovatce Mravencovka.
Odbočíme vpravo na značenou cyklotrasu č. 6077 a ta nás po vrstevnici vede na křižovatku U Vyhlídky, tu projíždíme
rovně a sjíždíme ke Stříbrnému potoku. Po jeho překonání odbočíme vlevo do Staré Vsi. U chaty Orientka se napojíme
na místní komunikaci, odbočíme vlevo a vracíme se zpět do Rýmařova po značené cyklotrase č. 6077.

Turbína bývalé huťe
Stará Ves

Annenská huť

Okolí Staré Vsi
Orientka

Stará Ves

Praděd

Hlavní hřeben, skupina Pradědu

Hřebeny

Působivá túra hřebenem Hrubého Jeseníku s mnoha výhledy

Hřeben s Pradědem

Sedlo Skřítek - Jelení studánka - Vysoká hole - Praděd - chata Švýcárna - Červenohorské sedlo

Příjezdové místo: sedlo Skřítek (867 m), autobusy Šumperk - Ostrava, Šumperk - Bruntál.
Výchozí bod: sedlo Skřítek, možnost parkování na parkovišti u motorestu Skřítek, zastávka autobusů.
Rašeliniště

Ztracené kameny

Petrovy kameny

Časový rozvrh: sedlo Skřítek - Jelení studánka 6,5 km (2 hod.) - Vysoká hole 4 km (1,25 hod.) Praděd rozcestí 4,5 km (1,25 hod.) + 2 km na vrchol Pradědu a zpět - chata Švýcárna 2,5 km (o,75
hod.) - Červenohorské sedlo 6,5 km (2,25 hod.)
Celkem 26 km (7,5 hod.), převýšení 624 m
Náročnost: náročnější stoupání na Ztracené kameny a od Jelení studánky na Vysokou holi, táhlejší,
ale pohodlné stoupání po silnici od odbočky k chatě Barborka až na vrchol Pradědu.
Nejvyšší bod: vrchol Pradědu 1491 m, nejvyšší hora Moravy a Slezska.
Možnost občerstvení: motorest Skřítek, chata Ovčárna, chata Barborka, Sporthotel Kurzovní,
restaurace na vrcholu Pradědu, chata Švýcárna, chata Červenohorské sedlo.
Pozoruhodnosti: Ztracené kameny (1250 m) - výhled do údolí říčky Merty a na Sobotínsko, místa
rozhledu Pec a Pecný, Jelení studánka - přístřešek a vodní pramen, Petrovy kameny (1438 m) nepřístupné, Praděd - televizní věž s kruhovým výhledem, Červenohorské sedlo - lyžařské centrum
a místo nástupu na hřebenové túry v obou směrech hlavního hřebene.

Červenohorské sedlo

Švýcárna

Velký kotel

Skřítek
(sochař
Jiří Jílek)

Dlouhé Stráně

Od motorestu Skřítek přejedeme hlavní silnici a postupujeme lesní cestou po zelené značce v souběhu s červenou
a žlutou značkou až k informačnímu místu Nad Skřítkem. Po pravé straně cesty se nachází národní přírodní
rezervace Rašeliniště na Skřítku s bohatou rašeliništní květenou, která není veřejnosti přístupná. Dále pokračujeme
po zelené značce nejprve úvozem a poté lesní cestou až na Ztracené kameny. Z tohoto místa jsou překrásné výhledy
do údolí říčky Merty a na Sobotínsko. Název odkazuje na pověst, podle níž tyto a další skály v okolí ztratil čert při běhu
o závod se sedlákem. Odtud již po krátké chvíli vystoupíme z lesa na hřeben. Cesta vede porosty kosodřeviny, vlevo
míjíme místo rozhledu z Pece a Pecného. Dojdeme k Jelení studánce (1311 m), kde je pramen Podolského potoka
a postaven zastřešený kamenný útulek proti nepohodě. Po odpočinku pokračujeme dále již po červené značce, neboť
zelená značka nás nad Malým Kotlem opustí a pokračuje na Františkovu myslivnu. Za Vysokou holí mineme Petrovy
kameny. Petrovy kameny (1438 m) nejsou pro veřejnost přístupné z důvodu ochrany vzácných rostlinných druhů.
Se skalami je spjata řada pověstí. Při procesech s čarodějnicemi v 17. století bylo toto místo označované jako místo
čarodějnických sabatů, údajných schůzek čarodějnic s ďáblem. Sestoupíme svážným chodníkem po spádnici až
na Ovčárnu, kde je možnost občerstvení. Od Ovčárny pokračujeme po asfaltové silnici, která vede až na vrchol
Pradědu. Po chvilce dojdeme k rozcestí, kde můžeme odbočit po modré značce k chatě Barborka. Po levé straně
míjíme pod svahem ukrytý Sporthotel Kurzovní. Z levé strany se přidruží modrá značka z Divokého dolu, která nás
dovede až na vrchol Pradědu. Z vrcholu je daleký rozhled na Pradědskou a Keprnickou hornatinu, město Jeseník,
Bruntálsko, Kralický Sněžník, za zvlášť příznivého počasí až na Krkonoše a pohoří na Slovensku.
V současnosti je přístupná za poplatek vyhlídková plošina ve výšce 40 m na telekomunikační věži,
která dosahuje výšky 145 m. V objektu věže je možnost občerstvení v restauraci. Po rozhledu
z vrcholu Pradědu se vracíme stejnou cestou až k informačnímu místu Praděd rozcestí. Zde se
dáme doprava a červená značka nás po krátké chvíli dovede k chatě Švýcárna, která je nejstarší
chatou v Jeseníkách. Od chaty se nám přes údolí Divoké Desné otvírají výhledy na rozsochu
Mravenečníku s horní nádrží přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Pod chatou začíná
skalnatá rokle, která odtud vede do údolí Divoké Desné a má jméno podle zde hojně rostoucího
česneku sibiřského - Česnekový důl. Ze Švýcárny pokračujeme v souběhu značených cest až
na rozcestí Slatě, kde odbočuje zelená značka do Koutů nad Desnou. My pokračujeme červeně
značenou cestou hřebenem na Velký Jezerník a Klínovec. Cestou překonáváme po haťových
polích rašelinové mokřiny. Po průchodu pasekou sestupujeme cestou kolem lyžařského vleku až
k hlavní silnici na Šumperk- Jeseník (zastávka autobusů) a vstupujeme do rekreačního areálu
Červenohorského sedla (1013 m), kde naše putování končí.

Jelení studánka

Ovčárna

Praděd

Vodopády Bílé Opavy
Naučnou stezkou k chatě Barborka
Karlova Studánka - vodopády Bílé Opavy - chata Barborka - Karlova Studánka

Bílá Opava

Karlova Studánka

Příjezdové místo: Karlova Studánka, autobusy Bruntál - Karlova Studánka, Přerov - Jeseník,
zastávka na parkovišti pod Karlovou Studánkou
Výchozí bod: Karlova Studánka, bývalý hotel Hubertus, parkoviště u hotelu.
Časový rozvrh: Karlova Studánka - Bílá Opava, rezervace 2 km (0,75 hod.) - Nad vodopády 2 km
(0,75 hod.) - chata Barborka 2 km (0,75 hod.) - Karlova Studánka 5,5 km (1,75 hod.).
Celkem 11,5 km (4 hod.), převýšení 495 m
Náročnost: náročná trasa s poměrně velkým převýšením, kolem vodopádů chůze po často vlhkých
a kluzkých skalách a kamenech, řada dřevěných můstků, žebříků a schůdků, exponovaná místa
opatřená zábradlím, z bezpečnostních důvodů trasa přístupná pouze v letním období.

Bílá Opava

Nejvyšší bod: chata Barborka - 1325 m.
Pozoruhodnosti: Vodopády Bílé Opavy - hluboce zaříznutý kaňon vytvářející řadu kaskád a vodopádů, národní přírodní rezervace s naučnou stezkou.

Bílá Opava

Karlova Studánka

Bílá Opava

Údolí Bílé Opavy

Od autobusové zastávky se vypravíme přes centrum Karlovy Studánky. Od hotelu Džbán stále mírně stoupáme
kolem pitného pavilonu s výbornou lázeňskou minerálkou až k bývalému hotelu Hubertus, odkud pokračujeme
vpravo po žlutě značené cestě (souběh s modrou značkou) podél silnice do kopce, na křižovatce silnic odbočíme
opět vpravo, přejdeme most a ze silnice odbočíme na lesní cestu vlevo. Přejdeme další most přes Bílou Opavu, jejíž
tok zůstává po pravé straně. Vejdeme do lesa a stále stoupáme k hrázi, která slouží k zadržování přívalů vod
při jarním tání sněhu. Stoupáme dále lesem proti toku Bílé Opavy. Okolní svahy se začínají zvedat stále prudčeji,
v říčce se objevují peřeje a kaskády. Přicházíme na travnatou mýtinku zvanou Palouček. Zde se žlutá a modrá
značka rozdělují. My budeme pokračovat po žluté značené cestě vlevo. Vejdeme do lesa a po můstku se dostaneme
na druhý břeh říčky. V této části stezky musíme překonávat popadané stromy, následek bouře z roku 2004, které
nebylo z údolí říčky vytěženo. Po břehu stoupáme dál proti proudu. Údolí se stále více zařezává do hloubky, okolní
svahy mizí v zavrtané výšce. Cesta začíná být namáhavá. Dostaneme se do úzkého hlubokého kaňonu, jehož dnem
se řítí řvoucí vody a vodopády Bílé Opavy. Tabule naučné stezky nás informují o zdejších pozoruhodnostech. Cesta
se lomí ostře vlevo a stoupá vzhůru. Zajdeme odbočkou na vyhlídku pod největší, téměř 8 m vysoký vodopád.
Od vyhlídky se vrátíme na naši trasu a stále prudce stoupáme náročným terénem přes schůdky, lávky a můstky
nahoru podél vodopádů. Přejdeme poslední můstek a úbočím velmi prudce vystoupáme k rozcestí Nad vodopády,
kde se znovu připojí modrá značka. Pokračujeme v cestě doleva, nyní již po pohodlné cestě stále vzhůru. Pod námi
slyšíme hukot Bílé Opavy. Na dalším rozcestí opustíme žlutou značku a modře značenou cestou pokračujeme kolem
nástupní stanice lyžařského vleku a pomníčku jedné z nesčetných obětí zdejších hor. Za stálého stoupání dorazíme
k chatě Barborka, ležící na jižním svahu Pradědu. Od Barborky je pěkný pohled na protější, pověstmi opředené
Petrovy kameny a k chatě Ovčárna. Na zpáteční cestu se vydáme po stejné trase až k rozcestí Nad vodopády. Zde
pokračujeme přímo úbočím po modře značené cestě. Hluboko pod námi je stále slyšet hukot vodopádů. Za stálého
klesání dojdeme na lesní mýtinku, kde se připojí žlutá značka od vodopádů. Nám již známou cestou dojdeme
do výchozího místa našeho putování, Karlovy Studánky, klimatických lázní uprostřed jesenických hor. Lázně zde
byly založeny r. 1785 na místě železářské osady Hubertov. Proslavily je železité kyselky i čistý horský vzduch.
Lázeňské budovy byly postaveny v klasicistním a empírovém slohu v létech 1803 až 1893. V kapli sv. Huberta z let
1757- 1758 najdete lustr ze samorostů.

Chata Barborka

Bílá Opava

Malá Morávka

Velká kotlina
Cesta nejbohatší floristickou lokalitou Jeseníků
Malá Morávka - Karlov - Velká kotlina - Nad velkou kotlinou - Skály pod Kopřivnou - Malá Morávka
Kaple Nejsvětější Trojice, muzeum

Okolí Karlova

Příjezdové místo: Karlova Studánka, autobusy Bruntál - Karlova Studánka, Přerov - Jeseník, zastávka na parkovišti pod Karlovou Studánkou.
Výchozí bod: Karlova Studánka, bývalý hotel Hubertus, parkoviště u hotelu.
Časový rozvrh: Malá Morávka - Karlov, Moravice 4 km (1,25 hod.) - Velká kotlina 4,5 (1,5 hod.) - Nad Velkou kotlinou
2 km (0,75 hod.) - Skály pod Kopřivnou 4 km (1,25 hod.) - Karlov 3,5 km (1 hod.) - Malá Morávka 2 km (0,75 hod.).
Celkem 20 km (6,5 hod.), převýšení 760 m
Náročnost: v úseku Velké kotliny značné převýšení, táhlý dlouhý sestup na zpáteční cestě do Karlova.
Nejvyšší bod: nad Velkou kotlinou 1360 m.
Možnost občerstvení: Malá Morávka - restaurace U kovárny, restaurace Na Rychtě, Karlov - restaurace Praděd
(krátké odbočení z trasy).
Pozoruhodnosti: Malá Morávka - rekreační obec, Karlov - velké množství rekreačních chalup a lyžařských vleků,
Velká kotlina - uzávěr údolí řeky Moravice, skalnatý kar modelovaný horským ledovcem v době ledové, přírodní
rezervace, Nad Velkou kotlinou - výhledy, skály na Kopřivné - výhledy na Karlovu Studánku a Vrbensko.

Lesy Hrubého Jeseníku
Lesy Hrubého Jeseníku

Karlov

Velká kotlina

Z autobusové zastávky naproti restaurace „U Kovárny“ se vydáme po modře značené cestě (souběh s červenou, zelenou a žlutou barvou) směrem
na Karlovu Studánku. Po pravé straně míjíme kostel Nejsvětější Trojice z r. 1790, který spolu s barokní farou z r. 1770 tvoří malebný celek. Cesta nás
dovede na křižovatku silnic u restaurace „Na Rychtě“, která je vpravo nad křižovatkou. Odbočíme na silnici vlevo směrem na Karlov, po pravé straně se strmě
zvedá skalnatý ostroh s názvem Kapličkový vrch, na jehož vrcholu stojí kaple Nejsvětější Trojice z r. 1690, dnes muzeum, jehož návštěvu bychom neměli
vynechat. Ke kapli vede krátký, avšak strmý chodník s nástupem u restaurace Pod Kapličkou nacházející se asi třista metrů od křižovatky na cestě
do Karlové Studánky. Před restaurací můžeme vidět po pravé straně kulturní památku Schindlerovu stodolu se stálou expozicí zemědělských strojů.
Pokračujeme do Karlova po mostě přes Bělokamenný potok a před dalším mostem ze silnice odbočíme vpravo na lesní cestu, pokračujeme stále proti
proudu řeky Moravice po pravé straně. Pokračujeme přímo po modře značené cestě (souběh se zelenou značkou) mezi rekreačními chalupami okrajem
Karlova, který nám zůstává po levé straně. Za chatkami se přiblížíme k toku Moravice, který zde krásně meandruje. Projdeme lesem proti proudu řeky až
na asfaltovou silničku, která nás zavede k budově polesí na rozcestí, kde nás opustí zelená značka a máme zde umístěnu první tabuli naučné stezky.
Pokračujeme po modré značce vpravo a mírně stoupáme lesní asfaltovou silničkou, stále proti proudu řeky Moravice. Asi po 4 km se silnička změní
v chodník, který začne prudčeji stoupat. Dostali jsme se pod Velkou kotlinu a modře značeným chodníkem v prudkém a namáhavém stoupání úbočí kotliny
směřujeme vzhůru. Chodník vystupuje z lesa a přivádí nás na spodní vyhlídkovou plošinu ve Velké kotlině. Před námi se otevírá úžasný pohled do monumentálního, ledovcem vyhloubeného a lavinami obroušeného kotle, v jehož srázech vystupují skalnatá žebra a terasy, přes které přepadává řada bystřin
a malých vodopádů. V létě je dno kotliny pokryto kobercem květů všech barev a tvarů. Zvláštní akustika kotliny jakoby pochovala každý rušivý zvuk
a na návštěvníka padne pocit posvátné bázně a úcty k dílu, které dokáže vytvořit jen samotná příroda. Jsme v nejcennější rezervaci Jeseníků - Velké kotlině.
Je to nejbohatší botanická lokalita v ČR, vyskytuje se zde přes 350 druhů rostlin a řada vzácných a chráněných živočichů. Po vychutnání atmosféry
a krásy tohoto místa se vydáme na další cestu. Chodník stále strměji stoupá serpentinami v úbočí kotle k horní vyhlídkové plošině. Opět staneme překvapeni
krásou pohledu a s tichým úžasem si prohlížíme Velkou kotlinu shora. Zurčení vody nás přiláká sejít kousek z plošiny k mohutnému prameni vody- prameni
řeky Moravice. Po návratu na plošinu pokračujeme chodníkem až na rozcestí turistických cest, kde se setkáváme se žlutě značenou cestou, která přichází
od chaty Ovčárna. Při průchodu Velkou kotlinou míjíme panely naučné stezky, které nám pomáhají získat nové poznatky a informace o této lokalitě. Rozcestí
Nad Velkou kotlinou (1360 m) je nejvyšším bodem našeho putování. Otvírají se nám pohledy jak na vrchol Pradědu, tak i do hanáckých rovin, a při dobré
viditelnosti až k vrcholům Beskyd. Naše cesta bude pokračovat vpravo z kopce žlutě značeným chodníkem. Cesta bude již neustále klesat, většinou
procházíme rozsáhlými lesními partiemi po pohodlných chodnících a lesních cestách. Vlevo mineme vrchol Temné hory a později se před námi otevře jeden
z posledních krásných výhledů - jsme u romantických skal pod Kopřivnou. Cesta dále klesá lesními úseky, až nás přivede na křižovatku turistických tras
na začátku obce Karlov. Odbočíme vlevo a po nám již známe cestě se vracíme do Malé Morávky, výchozího místa putování.
Pohled z hřebenu

Po hřebeni nad Velkou kotlinou

Velká kotlina

Rabštejn
Restaurace Skřítek

Ze Skřítku na skály Rabštejna
Rabštejnské skály

Skřítek - Krtinec pod Bílými kameny - Hvězda - Rabštejn - Skřítek

Příjezdové místo: sedlo Skřítek, motorest, autobusy ze Šumperka, Ostravy, Bruntálu a Rýmařova
Výchozí bod: sedlo Skřítek, parkování u motorestu, zastávka autobusů.

Restaurace Rabštejn

Časový rozvrh: Skřítek - Krtinec pod Bílými kameny 3 km (1 hod.) - Hvězda 2 km (0,75 hod.) - Rabštejn,
myslivna 3,5 km (1,25 hod.) - Rabštejn, zřícenina 1,5 km (0,5 hod.) - Rabštejn, myslivna 1,5 km (0,5 hod.) Skřítek 7 km (2,25 hod.).
Celkem 18,5 km (6,25 hod.), převýšení 197 m.
Náročnost: nenáročná trasa s vyjímkou krátkého prudšího výstupu na zříceninu hradu Rabštejna.
Nejvyšší bod: sedlo Skřítek 874 m, Rabštejn, zřícenina 803 m.
Možnost občerstvení: motorest Skřítek, hostinec Rabštejn
Pozoruhodnosti: Skřítek - ploché sedlo s rašenilištěm, Rabštejn - zřícenina hradu, horolezecké cvičné skály.

Rabštejnské skály

Pohled z Rabštejna

Pohled z Rabštejna

Zřícenina hradu Rabštejn

Rašeliniště na Skřítku

Od motorestu Skřítek (867m) vyjdeme po zeleně značené cestě za budovou motorestu, kde
vstoupíme do lesa a po cestě se dostaneme na zpevněnou širokou lesní cestu, kterou budeme klesat
až na rozcestí Hvězda (790 m). Zde odbočíme vlevo a červeně značenou lesní cestou pod Vinnou
horou dojdeme až na louku pod Rabštejnem s bývalou hájovnou (709 m). Na louce je veřejné
tábořiště, které bývá o víkendech zaplněno stany horolezců, kteří využívají zdejších cvičných
sklal. Od myslivny se vydáme vzhůru po významové značce okrajem lesa až na horní konec
louky, kde vstoupíme do lesa, a stoupáme až k rabštejnským skalám. Na vrcholu horního bloku
skal je zřícenina raně gotického hradu Rabštejn (803 m), který byl postaven na dvou skalních
hradbách 25- 35 m vysokých. Hrad byl nejvýše postaveným hradem historické Moravy. První
písemná zmínka je z roku 1318. Často střídal majitele, poslední zmínka o obydlení hradu
přichází z roku 1693. Od bývalé hradní věže, která je přístupná zajištěnou cestou, je výhled
na hlavní hřeben Jeseníků a do Hornomoravského úvalu. Vrátíme se k tábořišti a pokračujeme po modře značené lesní asfaltové silnici. Nejprve klesáme k informačnímu místu Pod Rabštejnem (677 m) a pak táhle stoupáme až
na hlavní silnici č. 11 ze Šumperka do Rýmařova. Asi v polovině tohoto
stoupání je Lesy ČR s.p. vybudováno dřevěné odpočívadlo zajímavého tvaru. Zde odbočíme vlevo a po dvou kilometrech dojdeme zpět
k motorestu Skřítek. Při cestě po silnici je po pravé straně hranice
národní přírodní rezervace „ Rašeliniště na Skřítku“. Rašeliniště
(166 ha) vzniklo vývěrem pramenišť v plochém sedle. Uprostřed
rašeliniště jsou tůně s břízou karpatskou a mnoha rašeliništními
druhy rostlin, jako např. klikvy žoraviny, violky bahenní, ostřice
mokřadní, suchopýru a jiných. Rezervace je veřejnosti nepřístupná, vodu z rašeliniště odvádí přítok Podolského potoka
do řeky Moravice.

Louka na Rabštejně

Pohled z Rabštejna

Sedlo Skřítek

Zřícenina hradu Rabštejn

Rašeliniště na Skřítku

Rešovské vodopády

Rešovské vodopády
Národní přírodní památka v údolí říčky Huntavy
Rýmařov - Skály - Rešovské vodopády - Rešov - Strálecká myslivna - U Strálku - Rýmařov
Vlakové nádraží Rýmařov

Příjezdové místo: Rýmařov, vlak, trať č. 311, autobusy ze Šumperka, Ostravy, Přerova, Jeseníku a Bruntálu.
Výchozí bod: železniční stanice Rýmařov.
Časový rozvrh: Rýmařov, vlak - Skály 4 km (1,25 hod.) - Rešovské vodopády 5,5 km (1,75 hod.
- Strálecká myslivna 6 km (2 hod.) - Rýmařov, vlak 7 km (2,25 hod.).
Celkem 22,5 km (7,25 hod.), převýšení 70 m.
Náročnost: jedná se o vycházkový okruh s kratšími stoupáními.

Rešovské vodopády

Nejvyšší body: 660 m u Skál, Rešov, škola 560 m, Stráň u Rýmařova 650 m.
Možnost občerstvení: Rýmařov - restaurace u náměstí, Skály - bufet, Rešov - hostinec.
Pozoruhodnosti: Rešovské vodopády, Rešov - kostel, Strálek - zbytky opevněného hradiště,
Rýmařov - kaple V Lipkách.

Odbočka ve Skalách
Muzeum Rýmařov

Hostinec Rešov

Rešovské vodopády

Rešovské vodopády

Od nádraží vyjdeme po zeleně značené cestě, která nás dovede na náměstí s budovou městské radnice v raně
barokním stylu a v levém spodním rohu budova Muzea Rýmařov s celoročním Informačním centrem. Na konci
celého náměstí na křižovatce odbočíme po zelené vlevo na silnici vedoucí do Horního Města. Po silnici se vydáme
k lesu, který projdeme zkratkou po pěšině. Přecházíme zde rozvodí řek Moravy a Odry a tím i rozvodí Černého
a Baltského moře. Z nejvyššího místa nad osadou Skály je výhled na část hřebene Jeseníků v úseku Ztracené
kameny- Vysoká hole. Sestoupíme do Osady Skály, místní části Horního Města. Po průchodu zastavěnou částí obce
přicházíme ke křižovatce a odbočíme vlevo směrem na Rešov. V místě křižovatky je možno využít odpočinkové
místo s vyhlídkovým molem přímo nad říčkou Huntavou, pramenící v nedaleké přírodní památce Skalské
rašeliniště. Na konci osady odbočíme ze státní komunikace na místní komunikaci, na zeleně značenou cestu,
vpravo k říčce Huntavě, jejíž proud sledujeme až k Rešovským vodopádům. Říčka Huntava zde teče kaňovitou
soutěskou a v místech vodopádů překonává pruh tvrdší horniny. Nejvyšší stupeň je 10 m vysoký. Působivá je jeho
scenérie, zvláště při vysokém průtoku. Ještě před příchodem k vodopádům procházíme, při soutoku Huntavy s Tvrdkovským potokem, pod Čertovou stěnou, která slouží jako cvičný horolezecký terén. Proti Čertově stěně jsou
znatelné zbytky středověkého hrádku, tzv. Zapomenutého zámku, v některých pramenech uváděného jako Pustý
zámek. Pod vodopády se napojujeme na žlutě značenou trasu vedoucí od Rudy, kde se nachází kulturní památka
„Křížová cesta“ unikátní soubor plastik představující 14 pašiových scén Křížové cesty umístěných na stezce
na Křížový vrch s nádherným výhledem na olomoucký kraj. Po napojení na žlutou trasu pod vodopády stoupáme
do obce Rešov. Zde odbočíme za bývalou školou vlevo a žlutě značenou lesní cestou sestupujeme do údolní říčky
Oslavy a pokračujeme vlevo proti jejímu proudu. Po asi 2,5 km dojdeme ke Strálecké myslivně. Zde odbočíme
vlevo a proti toku stráleckého potoka se červeně značenou lesní cestou dostaneme pod zříceninu gotického hradu
Strálek. Hrad je připomínán již r. 1282, zanikl ve 14. století. Zachovaly se okrouhlé valy a příkopy. Ke hradu vede
vyznačená značka asi 300 m. Od hradu se vrátíme na značenou cestu. Asi po kilometru vyjdeme z lesa. Nad Rýmařovem se nám otevřou výhledy na město Rýmařov a především na hřeben Hrubého Jeseníku. Cesta vede
náhorní plošinou, ze které začneme pomalu klesat do města. Od zříceniny hradu Strálek je cesta doplněna
informačními tabulemi s připomínkou historie území. Po průchodu kolem polikliniky mineme poslední umístěnou
tabuli naučné stezky s informacemi o historii města Rýmařova (tzv. Hrádek) a dostaneme se na náměstí a dále
po zelené k železniční stanici, odkud jsme vyšli.

Pozůstatky (valy) hradu Strálek

Rešovské vodopády

Hranečník sovineckého panství, Sovinec

Křížová cesta,
Ruda

Rešovské vodopády

Poznámky

Sdružení obcí Rýmařovsko, o.p.s
náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov
tel.: +420 554 254 100, +420 554 254 309
www.rymarovsko.cz
Informační centrum Rýmařov
náměstí Míru 6, 795 01 Rýmařov
tel.: +420 554 212 381
e-mail: info@rymarov.cz

Fotogtarie:
Archiv sdružení obcí Rýmařovska, RNDr. F. Čermák, Ing. M. Marek, Mgr. J. Karel, R. Karel, P. Buráň, archiv Občanského sdružení Stránské

