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 Dnes nabídnu další „kovový“ cíl. Stříbrné Hory jsou na Havlíčkobrodsku, ale dnes 

půjdeme do Stříbrných Hor v okrese Bruntál. Před časem, když jsem vycházel z Rýmařova 

směrem k hřebenům pohoří Hrubý Jeseník, jsem hned na začátku opustil červenou turistickou 

značku a došel k vesnici Stříbrné Hory, součásti obce Horní Město. V této lokalitě je celá řada 

zachovalých pozůstatků z hornické činnosti. Ta zde byla už někdy ve 12. století a uvádí se, že 

trvala až do století 16. Těžila se zde stříbrná ruda. Vesnice vznikla až později, místní kaple 

dokonce až v 18. století. 

 Ještě se vrátím do Rýmařova. Zde je také více zajímavostí. Uvedu jedinou. Zde se 

totiž zhotovují turistické známky, to jsou ty dřevěné a v Rýmařově je také muzeum 

turistických známek. 

 Budeme směřovat k horám. Od Stříbrných Hor se vrátíme na červenou značku, 

budeme na okraji Edrovic z jedné strany a Janovic z druhé strany. V Janovicích je zámek, 

není veřejnosti přístupný, zato je zde pěkný zámecký park. 

 Červená značka nás povede stoupáním nejprve ne příliš velkým proti toku Podolského 

potoka, to už budeme ve Staré Vsi. Kousek půjdeme kolem Stříbrného potoka a postupně už 

bude stoupání náročnější. Přijdeme do místa, kde kdysi stávala chata Alfrédka, dnes je zde 

odpočívadlo a studánka. 

 Zleva se připojí žlutá značka a ta souběžné s červenou nás přivedou k Jelení studánce 

a už jsme na hřebeni Hrubého Jeseníku. Pokud se rozhodneme pro trasu k nejvyšší hoře 

Moravy Pradědu, pak po červené, vlevo zůstane vrchol Jeleního hřbetu, po chvíli vrchol 

Velkého Máje. V případě dobrého počasí jsou zde hodnotné rozhledy. 

 Jsme v nadmořské výšce 1300 metrů, Kamzičník má dokonce 1420 metrů a Vysoká 

hole 1465 metrů (zde je přístřešek a dávný hraniční kámen ze 17. století). Budeme přicházet 

do centrální části Hrubého Jeseníku, vlevo zůstanou Petrovy kameny a přijdeme k Ovčárně. 

Zde bude další volba – buď jít ještě na Praděd, nebo už dolů na Hvězdu a do Karlovy 

Studánky. 

 

 

 

 

  

 

 


