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Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 
 Dnes připomenu a nabídnu přechod hlavního hřebene Jeseníků. Využijeme veřejnou 
dopravu. Nejlépe jet vlakem a vystoupit na Ramzové. Ramzová je nejvýše položená 
rychlíková stanice v České republice. Snadno najdeme dolní stanici lanovky. A právě lanovka 
nás vyveze pod vrchol Šeráku. Vrchol hory má nadmořskou výšku 1351 metrů, je odtud 
nádherný rozhled na všechny strany – dolů do údolí i ve směru následné trasy. Na Šeráku je 
chata, a tedy i možnost ranního občerstvení. 
 Dalším cílem bude vrchol Keprník (1423 m n. m.). Kdykoliv jsem na tento vrchol 
vystoupil, nemohl jsem odejít hned. Mám tento vrchol jako místo, které na mě velmi 
pozitivně působí. Mám více takových horských vrcholů, Keprník je tedy jedním z nich. 
 Kdo bude mít energii a chuť, doporučuji jít ještě přes vrchol s názvem Vozka (1377 m 
n. m.), to se jde po značce žluté a následně zelené. Dojdeme na červenou hřebenovku a dále 
kolem místa, kde bývala kaple u Vřesové studánky, dnes je tam památník obětem hor. 
Zanedlouho budeme na Červenohorském sedle. Zde je možnost občerstvení a je to také místo, 
které lze v případě potřeby využít k ukončení trasy (autobus). 
 Hřebenová cesta pokračuje k vrcholu s názvem Výrovka (1167 m n. m.). Už teď se 
můžeme těšit na další chatu. Švýcárna poskytne občerstvení, určitě nepřehlédneme zvoničku. 
Od Švýcárny je to asi hodinu k nejvyšší hoře Moravy. 
 Co mě zaujalo, byla pasoucí se zvířata nedaleko pod vrcholem Pradědu. Na informační 
tabuli jsme se dočetli, že se zde pase od roku 2018 skotský náhorní skot a od roku 2019 také 
huculský kůň. Vrchol Pradědu je v nadmořské výšce 1492 metrů. Věž nabízí mimo jiné vyjet 
výtahem ještě o 73 metrů výš nad základní výšku hory. Rozhled, pokud vyjde počasí, je 
parádní. 
 Od Pradědu je to tři a půl kilometrů dolů k Ovčárně. Odtud lze jít jistě i pěšky, ale 
možná bude lepší sjet autobusem z Ovčárny na Hvězdu a dále pak setít do Karlovy Studánky. 
 V létě jsme zkusili zdolat Praděd s invalidním vozíkem. Autem vyjet na Hvězdu není 
problém vůbec. Odtud pak lze vždy v celou hodinu vyjet na Ovčárnu, k vrcholu se musí vozík 
vytlačit (ve dvou jsme to s Ivou asi s deseti zastávkami zvládli a Radka vyvezli). Pozor, 
k výtahu se musí překonat deset schodů. Ale na Pradědu bývá tolik lidí, že když jsme 
požádali, hned první mladý člověk nám pomohl. Podobně jsme požádali o pomoc i při 
zdolávání schodů dolů.  
 
 


