KČT Hlinsko pořádá 9. června 2018 autobusový zájezd do Jeseníků
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odjezd z Hlinska: v 6:00 hod od pošty (zastávka u LIDLu – směr Polička)
Trasa autobusu:
1) Hlinsko – Svitavy – Mohelnice – Šumperk – Ramzová, příjezd cca v 9:30 hod
2) Ramzová – Lázně Jeseník (odstavné parkoviště), příjezd cca v 10:00 hod
3) Lázně Jeseník (odstavné parkoviště) – Červenohorské sedlo (parkoviště)
4) Červenohorské sedlo (parkoviště)– Šumperk – Mohelnice – Svitavy – Hlinsko
Odjezd z Lázní Jeseník (odstavné parkoviště): v 16:15 hod
Odjezd z Červenohorského sedla (parkoviště): v 17:00 hod, příjezd do Hlinska cca v 21:00
Cena:
člen KČT Hlinsko 220 Kč, člen KČT Hlinsko dítě 110 Kč, nečlen 360 Kč.
Zájezd je nutné zaplatit do 18.5.2017.
Platbu je možné poslat na účet č. 257781711/0300 nebo osobně pí. Hudcové.
Do poznámky k platbě prosím napište jména účastníků.
Přihlášky a informace: Světluše Hudcová, Rubešova 1513, Hlinsko
tel. 775 280 360
jasvetluska@post.cz
Popis tras: čas na projití je cca 7,5 hod
Trasa 1) Ramzová – Červenohorské sedlo přes Černavu:
délka 14 km (14,5 km s odbočkou na chatu), stoupání 820 m, klesání 570 m
možnost občerstvení na trase: chata Jiřího na Šeráku, Červenohorské sedlo
ČZ: Ramzová-lanovka – Nad Dobrou vodou – Černava-lanovka – Šerák-rozc. (– MZ:
Šerák-tur. chata a zpět) – Pod Keprníkem – Keprník-vrchol – Trojmezí – Sedlo pod
Vřesovkou – Vřesová studánka – Bílý sloup – Červenohorské sedlo-bus
Trasa 2) Ramzová – Červenohorské sedlo přes Obří skály – náročná, ale krásná:
délka 15,5 km, stoupání 900 m, klesání 650 m
možnost občerstvení na trase: chata Jiřího na Šeráku, Červenohorské sedlo
ZZ: Ramzová-lanovka – Vražedný potok – MZ: Pod Obřími skalami – Obří skály-rozc. –
Pod Šerákem – Šerák-tur. chata – ČZ: Šerák-rozc. – Pod Keprníkem – Keprník-vrchol –
Trojmezí – Sedlo pod Vřesovkou – Vřesová studánka – Bílý sloup – Červenohorské sedlobus
Trasa 3) Ramzová – Červenohorské sedlo - lanovkou:
délka 9,5 km, stoupání 240 m, klesání 500 m
možnost občerstvení na trase: chata Jiřího na Šeráku, Červenohorské sedlo
Výjezd lanovkou na Šerák – cena 170 Kč - ŽZ: Šerák-lanovka – MZ: Šerák-tur. chata –
ČZ: Šerák-rozc – Pod Keprníkem – Keprník-vrchol – Trojmezí – Sedlo pod Vřesovkou –
Vřesová studánka – Bílý sloup – Červenohorské sedlo-bus
Možnosti na trasách 1 až 3:
A) Přes Vozku: trasa delší o 1,5 km, stoupání a klesání větší o 100 m.
ŽZ: Trojmezí – ZZ: U Vozky – Vozka-skály – Sedlo pod Vřesovkou
B) Kolem Kamenného okna: délka trasy stejná, stoupání a klesání větší o 35 m
ŽZ: Sedlo pod Vřesovkou – U kamenného okna – Červená hora-rozc. – Bílý sloup
Trasa 4) Lázně Jeseník - individuální: čas na projití je cca 6 hod

KČT Hlinsko pořádá 9. června 2018 autobusový zájezd do Jeseníků
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ramzová je nevelká vesnice choulící se v Ramzovském sedle, které je ve výši 760 m n. m.
Vesnicí prochází historická zemská hranice Moravy a Slezska, přičemž většina zástavby leží ve
Slezsku, zatímco na Moravě leží jen několik málo čísel popisných na jihu vsi. Sedlo odděluje
Hrubý Jeseník a Rychlebské hory.

Obří skály (1081 m n. m.) jsou skalní hradba vysoká 10-16 metrů. Díky zvětrávání svoru
můžete spatřit různé žlábky, pokličky či skalní okna. Z horní části skal se vám naskytne krásný
pohled na okolní krajinu. Skály slouží jako cvičné horolezecké terény.

Šerák (1351 m n. m.) patří mezi nejpopulárnější jesenické vrcholy. Nejjednodušší přístup
je lanovkou z Ramzovského sedla. Sedačková lanová dráha byla zprovozněna roku 1981 a její
spodní část byla zrekonstruována v roce 1996 na dvousedačkovou lanovku. Ani ta už zde
nestojí, od roku 2009 vede ve spodní části čtyřsedačková lanovka, rekonstrukcí prošel i úsek
z přestupní stanice Černava nahoru, odkud vede od roku 2011 dvousedačková lanová dráha.
Celkové převýšení lanové dráhy činí 550 m.

Kamenná chata Jiřího byla nazvána podle vratislavského arcibiskupa Georga Koppa,
který věnoval pozemek na její stavbu. Stojí v nadmořské výšce 1330 m a zbudována byla roku
1888, roku 1896 vyhořela a roku 1926 byla rozšířena do současné podoby. Najdeme zde také
meteorologickou stanici a konečnou stanici sedačkové lanovky vedoucí z Ramzové.

Keprník (1423 m n. m.) se nachází na hlavní jesenické hřebenovce. Protože je vrchol
bezlesý, tvořený horskými loukami - holemi, nabízí kruhové rozhledy na celé Jeseníky a na
nedaleký Králický Sněžník, za dobré viditelnosti na Krkonoše a Beskydy, výjimečně i na Malou
Fatru, Vysoké Tatry a Ještěd. Z důvodu ochrany území jako NPR je zákaz opouštět značené
turistické trasy.

Vozka (1377 m n. m) - z dálky viditelné 7 metrů vysoké svorové svědecké skály.
Podle pověsti se vznik vrcholových skal vysvětluje tak, že přes zdejší rašeliniště projížděl
vozka s nákladem chleba. Zapadl však a aby z rašeliniště vyjel, podkládal kola pecny chleba.
Za to jej stihl trest a i se svým vozem na vrcholu hory zkameněl.

Kamenné okno je zajímavý skalní útvar nacházející se pod vrcholem Červené hory. Z místa
je krásný výhled do okolí.

Vřesová studánka: podle pověsti objevil studánku lovec, který pronásledoval zraněného
jelena a pozoroval, jak se jelen po napití vody uzdravil. Později se prý i sám lovec vyléčil
z těžké nemoci douškem vody ze studánky a ta se poté stala poutním místem. V r. 1927 byla
studánka zastřešena kamennou kaplí. Poblíž studánky stával kostelík, který v roce 1946
shořel, na jeho místě stojí kříž.

Červenohorské sedlo (1013 m n. m.) je oblíbené lyžařské středisko severní Moravy a
Českého Slezska. Nachází se na trase významného silničního přechodu a leží na historické
moravsko-slezské hranici.

