Šumpersko 14. – 15. 10. 2017

Skřítek – Bílý kámen – Černé
kameny – Skály – Skřítek
14.10.2017
Další z vícedenních zájezdů nás zavál na Šumpersko. První den
byly naplánovány trasy ze Skřítku. Skupina č. 1 šla na Rabštejn,
z Rabštejna pokračovala na Kamenný vrch a končila v Novém
Malíně, kde pro ně přijel autobus. Druhá skupina si udělala okruh
Ze Skřítku na Rabštejn a zpět. 3.skupina si udělala okruh ze
Skřítku po modré ke Ztracence a po červené zpět. No, a naše
turistická rodinka si (a nebyli jsme úplně sami ;-) ) vytvořila
čtvrtou skupinu. Jelikož jsme na Rabštejně i v Malínské rokli byli
před 2 lety, vymysleli jsme si trasu vedoucí na Skály po
neznačených stezkách.

Vyšli jsme hromadně ze Skřítku po zelené a modré turistické značce. Na rozcestí Pod
Bílým kamenem jsme chvíli pokračovali po modré značce a zanedlouho jsme uhnuli na
lesní pěšinu k Bílému kameni. Po trase jsme se snažili najít štolu Pod Bílým kamenem, kde
údajně podle pověsti bratři Drechlerové kutali stříbro a padělali z něj mince. Jak už to
ale bývá, když se dva ukecaní sejdou, většinou to co hledají přejdou a tak jsme štolu
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nenašli ani my. Zato jsme došli
na vrchol Bílého kamene a sešli
se

s 1.skupinou,

která

zde

očekávala výhledy. Toto taky
nevyšlo, vrcholek byl zalesněný,
kdo si ale sešel kousek níž,
mohl se dostat k nádherně bílé
kvarcitové skále.
Po hřebínku jsme pokračovali
směrem

na

Černé

kameny.

Čekali jsme opět pár skalek
zarůstajících rostoucím lesem.
Nejprve to také tak vypadalo,
proto

nás

velmi

překvapilo,

když jsme došli k samotným černým kamenům. Zatímco Bílý kámen byla malá skalka,
Černé kameny se před námi objevily jako cca 200 m dlouhá kamenná hradba, která oproti
první skále vyniká tmavou barvou. Pokud by bylo pěkné počasí, můžeme tady strávit
opravdu hodně času a kochat se výhledy do okolí, ale bohužel, dnes to nevyšlo, ale i
přesto se nám odsud moc nechtělo. Liduprázdno (vlastně jsme po trase nepotkali vůbec
nikoho), klid, pohoda – co víc si přát (jo vlastně – lepší počasí ;-) ).
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A pro srovnání vzorek z Bílého kamene a z Černých kamenů (tenhle vypadá na fylit).

Cesta pokračovala dále k Bílým kamenům. Jedná se o skalky tvořené krystalickou břidlicí
a oproti Bílému kameni jsou o dost tmavší. My jsme pokračovali dále ke Skálám. Při
příchodu k nim jsme si říkali, že jsem vylezli na velký šutr vyčnívající z lesa a lesem
ohraničený. Když jsme na Skálu vylezli, objevila se pod námi strmá skalní stěna vysoká
minimálně 15 m s dalekým výhledem.
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Tady jsme si udělali delší pauzu. Dokonce se na
chvilinku rozplynula oblačnost a vysvitlo sluníčko.
Ppohled ze Skal na Kamenný vrch.

Do odjezdu autobusu ještě zbývalo poměrně dost času a tak jsme se rozhodli dojít podle
mapy až na Rabštejn. Museli jsme se kousek vrátit a cestou jsme míjeli několik
hraničních kamenů (nevím, jak to, že
jsme si jich nevšimli cestou na Skály,
ale najednou se před námi objevoval
jeden

kámen

za

druhým).

Tyto

kameny by měly značit starou hranici
mezi

šumperským

a

janovským

panstvím.
My jsme pokračovali k chatě Alice a
odtud neznačenými trasami (podle
nové mapy) až k restauraci Rabštejn.
Nová mapa nás dnes již podruhé
zklamala. Navedla nás na lesní cestu,
která

se

uprostřed

lesa

prostě

ztratila. Obcházeli jsme Vinnou horu
a pěšinu, která by nás přivedla k restauraci pod Rabštejnem, jsme nemohli najít. Klidně
bychom se i prodírali hustším lesem, ale museli bychom se pustit takovou houštinou,
kterou se opravdu projít nedalo a tak nám nezbylo, než se vydat zpátky ke Skřítku. To,
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že jsme si nadešli několik kilometru, mělo ale i
své klady. Poprvé v životě jsem já, typický
houbařský slepec, nacházela houby, dalo by se
říct, na každém kroku. Pořád jsme uvažovali, že
je začneme sbírat,
ale

byli

jsme

tvrďáci a nechali
jsme je na svém
místě

;-).

S neustálým
ohlížením se do lesa
a

výkřiky

„další“,

„další“, „tenhle je macek“,

jsme se dostali na modrou

turistickou značku, kde houbový příval rázem ustal a my
mohli v klidu pokračovat zpět ke Skřítku.
Po

trase

jsme

narazili na odbočku
k prameni Oskavy,
což je významný
levostranný
přítok

řeky

Moravy. 15.5.2011
zde turisté z KČT
Uničov

našli,

označili pramen a
nabrali

vodu

v rámci

akce

Eurorando „Voda
ze

střechy

Evropy“.
Odtud už zbýval
jenom kousek k
motorestu Skřítek. V motorestu jsme si dali opravdu
výbornou zelňačku a držkovou polívku.
Sedlo Skřítek je rozlehlé ploché sedlo, které odděluje
samotný Hrubý Jeseník od nižší Hrabešické hornatiny (s
nejvyšší Bílými kameny). Historie silnice, která sedlem
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prochází, spadá do let 1839-42, kdy ji jako část císařské
postavila firma bratří Kleinů. Ti potřebovali silnici k zásobování
železáren v Sobotíně dřevem. V polovině 19.století zde byl
vybudován zájezdní hostinec Berggeist, který na konci 2.světové
války do základů vyhořel. V roce 1966 byl postaven motorest.
Plastika Skřítka zdobící vjezd na parkoviště je od sochaře Jiřího
Jílka, který se usadil v Sobotíně. Jeho dílem je i plastika na
konci parkoviště.
Ze sedla jsme potom společně s druhou a třetí skupinou odjeli

do

Šumperka.

A

autobus se pak vracel
pro první skupinu do
Nového Malína.

A protože, jak už jsem psala výše, jsme
v těchto končinách před nějakou dobou byli
(koukám, že nás od té doby děti nějak
dorostly...), můžu pokračovat pár fotkami a
povídáním i o zajímavostech trasy první skupiny.
Zbytky

středověkého

hradu

Rabštejna

se

nacházejí uprostřed PP Rabštejn, která byla
vyhlášena v roce 1992. Ze zde rostoucích jilmů
horských

a

javorů

klenů

jsou

pravidelně

odebírány vzorky semen pro zakládání kvalitních
lesů v okolí.
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Lesům na svazích Rabštejnské rezervace
se říká „suťové“. Lesní balvany, stejně
jako vrcholové skály jsou vzpomínkou na
tvář zdejšího kraje před 400 miliony lety,
kdy zde vládl sopečný svět. Na skalách
tvořených fylonitem se dají najít bizarní
útvary a u některých nepotřebujeme ani
moc velkou fantazii, abychom v nich viděli
obličeje. Rabštejn určitě hlídá tenhle
skalní troll ;-)
Skalní hrad Rabštejn býval nejvýše položeným moravským hradem. Byl postaven pravděpodobně
koncem 13.století za vlády Hrabiše ze Švábenic. V roce 1645 byl hrad dobyt Švédy, kteří zde
zanechali stálou vojenskou posádku pod vedením jistého Kuklendera a ta se stala postrachem
širokého okolí. V roce 1759 se už o Rabštejnu mluví jako o opuštěném.

A jak se z Rabštejna stala zřícenina? Jedna z pověstí říká, že „hrad Rabštejn pobořil

silák Drasl, kterého na hradě zajali švédští loupežníci“,

právě pod vedením výše

zmíněného Kuklendera. „Silák Drasl začal dupat a kopat do stěn vězení, až hrad pobořil a

zůstala z něj jen zřícenina.“ Máme to ale silné chlapy!!! ;-)
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Cesta z Rabštejna pak pokračovala směrem na
rozcestí Hvězda, kde začíná asi půl kilometrový
úsek, kde můžete jít zároveň po všech čtyřech
barvách turistického značení, což se v Republice
poštěstí jenom na několika místech.
Z Hvězdy už to bylo cca 2,5 km na Kamenný vrch.
V době, kdy jsme tady byli my, ještě na vrcholku
Kamenného vrchu nestála rozhledna. Dnes tam už
je a tak jste měli pěknější výhledy než my, kteří

jsme se koukali jenom na vrcholky
stromů. Zbytek cesty do Nového
Malína

vedl

Malínskou

s výchozy

roklí

provrásněných

devonských kvarcitů.

Než ale
autobus
přivezl první
skupinu
z Nového
Malína, vysadil
druhou a třetí
skupinu
v Šumperku a
my měli více
jak hodinu
času projít se
po městě.
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Šumperk byl založen ve 13.
století jako správní centrum
oblasti, kde se těžily drahé
kovy.

Na

Šumperk

toto

období

památky

má

v podobě

městských hradeb. Ty zde byly
vystavěny

po

roce

1513

po

ničivém požáru.
V novější historii je ale Šumperk
znám hlavně jako textilní město.
Textilní průmysl přinesl město
v 19. století nebývalý rozkvět.
V roce
vídeňský

1785

založil

obchodník

bohatý
Johann

Klapperoth první velkou manufakturu na výrobu trippu a manšestru. Byla to první
manšestrová manufaktura na evropském kontinentu a my ji můžeme v Šumperku také
vidět. Bohužel, tato barokní stavba je v havarijním stavu, je na ní uvalena exekuce a její
stav se v blízké době asi výrazněji nezmění. I proto je tato stavba vedena v seznamu
nejohroženějších nemovitých památek v ČR.

Šumpersko 14. – 15. 10. 2017
Textilní průmysl přinesl městu v 19.století neobyčejný rozkvět. Na moderní podobě
města se od 2.poloviny 19.století podíleli přední vídeňští architekti, jejichž stavby
nalezneme v nejrůznějších částech města.
Pro svou výstavnost bylo tehdy město
nazýváno „Malou Vídní“ (koukám, kolik
„Malých Vídní“ máme doslova za humy –
viz. Malá Vídeň v Ostravě ;-) )
O

něco

mladší

průmyslníku
který

jsou

Eduardu

vlastnil

stavby

patřící

Oberleithnerovi,

jednu

z největších

textilních firem v Rakousku. S několika
jemu patřícími stavbami se můžeme setkat
přímo v centru města.
Ještě o něco mladší je budova
bývalého

kina

Svět

(dříve

Saxinger),

jehož

průčelí

zdobí

rondokubistické

členění.
A co o této budově říká David
Vávra v pořadu Šumná města?
- „Elegantní osová architektura.

Hlavní stupňovitá hmota, subkonkávně

ustupuje

průsečíku

ulic, aby konvexně vydutý vstup
vtahoval natěšené návštěvníky“

Tak, to bych nevymyslela!!! ;-)
Dnes je z kina kavárna a prostory kinosálu jsou upraveny k
obchodním účelům.
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Hlavní dominantou města je bezesporu
radnice

„ve

postavená

stylu

saské

novorenesance se secesním pudrováním.
Hřmotně
připomínají

nakupené
z bočního

hmoty

ovšem

pohledu

spíše

zvětšený germánský činžák ozdobený věží.
Zkrátka,

téměř

v každém,

původně

německém městě, si postavili radnici,
přemrštěných ambicí.“ A nezbývá než
s Davidem Vávrou souhlasit. Stavba je to
na pohled krásná, ovšem na miniaturním
náměstíčku působí jaksi nepatřičně.

Když se na budovu
radniční
podíváme
blíže,

věže
trochu
uvidíme

miniaturní ochoz,
na kterém ještě
v 50.

letech

20.století
hlídkoval ponocný.
Ovšem , musel být
postavy

subtilní,

protože jinak by na ochozu věže, která může mít na šířku tak
30 cm, těžko vešel. Výhled z věže je opravdu krásný, my jsme
ale letos měli smůlu. Na radniční věž se dá dostat pouze od června do září a pak ve
zvlášť tomu určené dny...
Ještě naposledy zůstaneme u radnice, a všimneme si hodin na radniční věži. Nad hodinami
je „okno“ nebo „vikýř“, který byl předlohou pro šumperské logo.
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Z dalších secesních staveb v Šumperku mě zaujal
například Mariin dům – který je nově po rekonstrukci,
nebo také jeden z mála secesních kostelů v republice –
kostel sv. Jana Evangelisty.
Ubytovaní

jsme

byli

v hotelu

Grand,

což

je

funkcionalistická stavba, která jako jedna z mála
staveb slouží svým původním účelům. V nedávné době
byl v jeho interiérech natáčen film Ondřeje Sokola
Krásno

bytova

V Šumperku je opravdu mnoho zajímavostí. Mnoho zajímavých budov, které se nevešly
ani do tohoto výčtu. Protože ale čas pokročil, šli jsme na kutě a těšili se na další den.
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Pohled z Rabštejna na restauraci Rabštejn a Vinou horu

Lovecká chata Alice

Pramen Oskavy
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Skály
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Kouty nad Desnou – Medvědí hora – Dlouhé
stráně – Kouty nad Desnou 15.10.2017
Ráno jsme se probudili do mlhy, ta se ale naštěstí
brzy rozplynula a na začátek trasy v Koutech nad
Desnou, jsme už vycházeli za příjemného svitu
ranního Sluníčka.
Z Koutů nad Desnou jsme se všichni vydali směrem
na Medvědí horu. Někteří šli pěšky, někteří se
vyvezli lanovkou. Kdo se lanovkou nevyvezl, vydal se
po červené turistické značce do dost prudkého

kopce.

Nejprve

Pohádkovým
tvořenou

lesem
dřevěnými

Jaroslava Pecháčka.
Kdo si bude chtít projít pouze trasu
Pohádkového lesa, může cestou narazit
na zajímavé pohádkové bytosti, např. na
Ježidědka
Mechuli,

Skřehulku,
Hlavoplaza

prasátko

lesní

nebo

Štětináčka.

žínku

na

lesní

Jsou

zde

zobrazeny také tradiční řemesla, jež
byly v minulosti hlavní obživou obyvatel
Koutů

a

připomínka

blízkého

okolí.

úzkorozchodné

A

také
lesní

ale
–

prošel
stezkou
sochami
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železnice. Ta zde byla zřízena koncem 19.století ke svážení dřeva strženého při
polomech po mohutné vichřici z

5. – 7. října 1897. Celá stavba železnice využívala

výhradně gravitace (sklon železnice se v údolí pohyboval kolem 6%), vozy zde jezdily
s dřívím samospádem dolů. Na cestě zpět táhl kůň po3 prázdných vozech zase nahoru.
My ale místo Pohádkové stezky pokračovali dál po značce směrem k Medvědí hoře.

Sportovní areál v Koutech nad Desnou je
v létě

nacpaný

nadšenými

bikery,

kteří

mohou využívat množství tras v několika
místech protínajících i turistické značky. Je
to hodně nebezpečené, jak pro turisty tak
samozřejmě pro samotné bikery. A o zážitky
taky nemáte nouzi, když vám před očima
proletí na trati biker a rozplácne se kousek
od vás...... člověk už pomalu vytahuje telefon
a běží k osobě, která se pod kolem evidentně
nehýbá, ale pravděpodobně skupinka mladých
poláků, kteří nemají pojištění, se tohoto
nápadu hrozí a snaží se, teď už kámošku,
nějakým způsobem vzkřísit..... nakonec se jim
to povede a společně odcházejí dolů do
Koutů. ...... asi dopadla dobře, holčina jedna,
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protože o 2 hodiny později jsme už ji opět viděli drandit na kole od lanovky u Tetřeví
chaty. Tím vzalo za své mé nádšení – Jé děcka, tohle bysme si mohli taky někdy zkusit.....
I přes neustálé sledování trasy, jestli se neobjeví další šílenec na kole, jsme si mohli
vychutnat krásné výhledy. Počasí nám dnes obzvlášť přeje a je nádherné prostě
nádherně.

Jak jsem psala výše, tady turisté opravdu dávají pozor
hlavně na svou bezpečnost, protože jinak si neumíme
představit, jak skupina našich „sběratelů“ hub mohla
přehlédnout takového velkého suchohřiba. Možná, že ho
tam nechali, protože byl fakt velký a nacucaný vodou.... To
ale nevysvětluje houbařské žně, které přišly za chvíli. Na
úseku 250 m jsme našli půl tašky krásných malých hříbků,
sem tam nějaký sinol no prostě paráda. To už jsme fakt
neodolali, vytáhli tašku a začali sbírat. Po půlhodině
intenzivního

sbírání

a

uhýbání před bikery (nevím,
kdo vymyslel, že turistická
značka

vede

těsně

vedle

crossové cesty), jsme došli
k Baru U medvěda, kde jsme
si naplánovali oddych. Měli
jsme v plánu chvilku pobýt a pak jít zpátky dolů, ale zrovna
v tu chvíli stál vedle nás malý autobus vozící turisty na
Dlouhé stráně a tak jsme neodolali a za 50 Kč na osobu se
vyvezli až nahoru na horní hráz přečerpávací elektrárny.
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Ta slouží k ukládání nadbytečné elektrické energie a vyrovnávání výkyvů v elektrické
síti. Přebytečná energie je využívána k čerpání vody z Dolní nádrže, která leží v údolí
Divoké Desné, do Horní nádrže na vrcholu kopce. Jsou zde instalovány dvě největší
reverzní vodní turbíny v Evropě a je to elektrárna s největším spádem v České republice
(510,7 m). Mezi zajímavosti patří například i to, že vrcholová nádrž je izolována 18 cm
silnou vrstvou albánského přírodního asfaltu, který snese teplotní rozsah od -30 do +60
°C. Výstavba elektrárny byla zahájena již v květnu 1978. Na počátku osmdesátých let
však byla z rozhodnutí centrálních orgánů převedena do útlumového programu. V roce
1985 došlo k modernizaci projektu a po roce 1989 bylo rozhodnuto stavbu dokončit. Do
provozu byla elektrárna uvedena v roce 1996.

Po hrázi jsme došli k nejvyššímu bodu Dlouhých strání a setkali se s ostatními turisty. Ti
se už chystali zpět, někteří s procházkou přes vrchol Mravenečníka.
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My na vrchol nešli a možná jsme udělali
chybu.

Cesta

rozbahněná

a

byla
ještě

opravdu
k tomu

hodně
jsme

šli

společně s davy dalších turistů. Připadala
jsem si tady jako na Pustevnách nebo na
Lysé. Ale protože většina lidí se tady
vyvezla lanovkou, čekal nás zase poklidný
sestup bez davů lidí od lanovky dolů. To ale
až později.

Došli jsme k lovecké Tetřeví chatě, kde je
také rozcestník, a vydali se po NS Rysí
skála.

Stezka je motivována pohádkou podle
které děd Praděd pomohl vyhladovělé
rysici Reně, když dokázala myslet i na jiné a ne jen na sebe. Po naučné stezce se můžeme
setkat s několika zastaveními, určenými především dětem.

Šumpersko 14. – 15. 10. 2017
Hlavním bodem stezky je vyhlídka Rysí skála. Ta je umístěna na rulovém mrazovém

srubu.

Ty

se

táhnou

severovýchodním

po

svahu

Medvědí hory a mohli jsme je
pozorovat

i

z vrcholku

Dlouhých strání.
Součástí stezky je i tzv. ptačí
strom

upozorňující

na

nejčastější skupinu obratlovců,
se

kterou

v Jeseníkách
nás

nakonec

se

můžeme

setkat.

Stezka

dovedla

zpět

k lanovce u rozhledny U Tetřeví
chaty. Tady jsme se společně
s ostatními turisty uvelebili na
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terase místního bufetu a užívali si teploučkého sluníčka. Výhledy nebyly nic moc. To
hlavní, co jsme viděli byla šestisedačková lanovka, první svého druhu v Česku, a množství
turistů a hlavně bikerů, kteří odtud začínali vyjíždět na své trasy. Bylo tady přelidněno,
proto rychle na rozhlednu (spíš takovou polorozhlednu s viditelností pouze jedním
směrem) a pak už rychle zpátky pěšky do Koutů nad Desnou k autobusu. Cestou jsme
ještě doplnili naše zásoby hříbků (není možné, že je všichni před náma prošli).

Výhled z rozhledny na pěknou řadu poloviny
osazenstva našeho zájezdu....
Asi Mísenka oranžová?

Šumpersko 14. – 15. 10. 2017
Pohled na Praděd a Petrovy kameny z horní hráze
Dlouhých strání

Úbočí Mravenečníka
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Praděd z vyhlídky Rysí skála,
pod ním Tupý vrch
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