Jeseníky 3.1.2008-6.1.2008
Nejdříve trošku místopisu
Jeseníky jsou druhým nejvyšším českým pohořím. Málo známé je, že nejvyšší pevný
bod z celé české republiky spojený se zemí se nachází na špičce televizního
vysílače na vrcholu Pradědu (1491 m).
Naše cesta byla započata v sedle Skřítek (867 m), kde jsme strávili první noc na kraji
lesíka, ve stanech, ti mladší z nás ve ždáráku (pozn.autora značka Hight point). Pro
některá děvčata z naší skupiny to byla první zkušenost, pro některé z nás boj o
chvilku spánku. K našemu štěstí byla krásná mrazivá noc, s nebem plným hvězd a
romanticky blyštícím se sněhem pod námi.
Už v noci mě trošku trápila předpověď meteorologického ústavu, který varoval před
orkánem o rychlosti až 130 km za hodinu. No nic, nejsme žádné bábovky a tak jsme
se ráno vysypali ze spacáků, protáhli promrzlé údy, pojedli, zabalili Batůžky a vyrazili.
Naše první kroky vedly nechutným stoupáním po zeleném značení na Ztracené
kameny. (Na mých turistických běžkách se stoupání po ledovici rovná boji o holý
život. Zanechávám po cestě všechny načerpané síly a v hloubi duše závidím všem
sněžnice. Jsem poslední a morál mi dodává sedmdesátiletý pán, který mě po cestě
došel.)
Vycházíme z lesa a mně dochází, že předpověď nelže, vítr zde na otevřeném terénu
získává sílu.
Nad námi z mlhy vykukují Ztracené kameny (1250 m), normálně je zde moc hezký
výhled do kraje-my jsme rádi, že vidíme aspoň je.
Název odkazuje na pověst, podle níž tyto a další skály v okolí ztratil čert při běhu o
závod se sedlákem. Je zajímavé, že i mně zde napadají myšlenky zahodit bágl, ale
podobnost je čistě náhodná. Nebudu nikoho unavovat tím co zde je obvykle k vidění,
my jsme po cestě míjeli kosodřevinu a mlhu a mlhu, a dále po hřebeni pokračujeme
až k Jelení studánce.
Jelení studánka (1311 m), pramen podolského potoka, je v takovém počasí moc fajn
místo. Je tu kamenný přístřešek, kde jsme dali první zastávku. (Máme za sebou 6.5
km). Já zde vzdávám boj na běžkách, přezouvám se, obědváme a rozmrazujeme se
čajem.

Po půl hodině rozmrazování pokračujeme již po hlavním hřebenu na Vysokou holi
(1464 m).
Necháváme si ujít krásné výhledy z hlavního hřebene a raději se věnujeme orientaci
v husté mlze a balancování v prudkém větru, jenž doprovází naše kroky.
Na chvilku se nám otevírá pohled na Petrovy Kameny (1438 m, krásné prastaré
magické místo). Blíží se chvíle odpočinku, klesáme podél sjezdovky na ovčárnu. Je
to trošku drama, cesta se změnila v ledové vyfoukané zrcadlo a vítr nás
popošťouchává z kopce dolů a tak je sestup celkem rychlý.
Ovčárna –s teplou polívkou a čajem nabíráme síly, máme za sebou asi 13 km náš
dnešní cíl je okolí Švýcárny. Z Ovčárny vycházíme za šera a tak vychutnáváme
západ slunce a pokračujeme po celkem příjemné cestě. Vítr ale sílí, a tak Švýcárna
je vysvobozením. Bez váhání okouzlujeme provozní a dnes přespíme v suchu a
teple. Zasedáme u čaje z rumem a diskutujeme o životě. Máme v nohách 15.5km .
Ráno odpočatí balíme, počasí se zdá být přívětivější, sice fouká, ale vítr vymetl mlhu
a tak se těšíme pohledy na Praděd a okolní krajinu Švýcárny.
Naše další kroky vedou na Červenohorské sedlo. Cesta je celkem příjemná, zvolili
jsme hřebenovou trasu (červeně značená), přes Malý Jezerník a Výrovku, kde naše
skupina vzbuzuje na sněžnicích pozornost. Z Výrovky cesta padá do sedla,
přebíháme místní sjezdovky. Letmým instruktorským pohledem napravujeme styl
místních jezdců, ale už mažeme dolů na polívku.
Červenohorské sedlo (1013 m), lyžařské středisko v srdci Jeseníků (ze Švýcárny
sem je to 6,5km). Počasí se zase kazí sedlo se zahaluje do mlhy a po pauze na
oběd pokračujeme.
(pro zpestření trochu bulváru : Ve dveřích u chaty potkáváme Milana VV )
Naším dnešním cílem je Šerák, trošku mě tlačí myšlenky na stoupání přes Keprník,
který nás dnes na závěr čeká. Naše cesta se ubírá k místu zvané Vřesová studánka,
ztrácím veškerou sebedůvěru, cesta je sice mírně do kopce, ale táhlá a sníh je
celkem nahoukaný a tak se skupina na sněžnicích ztrácí přede mnou, bořím se,
hodnotím své priority a nadávám si za svou (ne)kondici. Okamžiky kdy se potkáváte
sami se sebou. Konečně. Kaplička Vřesové studánky (1290 m). S Káťou

se

dodrápáváme poslední a snažíme se natlačit dovnitř kaple. Venku se totiž počasí
opět zhoršilo (tak, aby to nebylo zadarmo asi???).
Únava ve skupině se zvyšuje. A tak opět jčen trochu historie : ta se na Vřesové
studánce datuje někdy od 15 stol., kdy si lesník vodou z pramene vyléčil oční

neduhy. Od té doby se zde objevují i jiní uzdravení. Radši jsem se neopláchla, abych
třeba omylem nezkrásněla.
A tak posilněni sladkostmi jdeme, čeká nás celkem nepříjemný traverz a sestup do
údolí sedla pod Vřesovou studánkou,s tama po červené až na Trojmezí (1316 m).
V mlze před námi se tyčí Vozka (moc zajímavý kamenný útvar v podobě povozu a
vozky). K místu se váže legenda o vozkovy, který vezl za dob hladu, do údolí chléb.
Cestu si chtěl zkrátit přes hřebeny, ale jeho vůz se začal v měkké lesní půdě
propadat. Aby zachránil svůj život, naházel všechen chléb pod kola vozu. Čerti ho
prý, ale za tuto sobeckost potrestali a nechali jej zkamenět.
No nás však čeká méně oblíbený výstup na Keprník (1423 m). Stoupání je mírné a
táhlé a asi kilometr a půl dlouhé.
Na vrcholu nás čekaly krásné výhledy : viz. video na www.vno.cz
Čekají nás dva poslední kilometry na chatu Šerák. To už skoro běžím a jediná moje
myšlenka je na čaj z rumem.
Ve chvíli kdy na boudě sundávám omrzlé oblečení a do tváře se mi vrací krev, prsty
se stávají pohyblivými, cítím pocit zadostiučinění.
Po třech čajích z rumem nevnímám jak vykopávám ve větru a po kolena ve sněhu
záhrab na stan.
Náš poslední nocleh je na kopci Šerák (1351 m) na „plácku“ kousek od hospody.
Noc byla mrazivá a každý se s ní vypořádal po svém, jen Káťa spokojeně chrněla-no
dobrý spacák na zimní bivak není vůbec na škodu .
Ráno už sypeme po sjezdovce k autům teda kromě Adama ten použil na přesun
dolů batohové sáně a alumatku.
Teprve až doma po horké koupeli a v papučích začínám vychutnávat okamžiky právě
uběhlých dnů, procházím trať a mám blažený pocit zadostiučinění.

