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KaÅ¾dý máme svá oblíbená místa. Moje srdeÄ•ní záleÅ¾itost jsou bezesporu Jeseníky. SamozÅ™ejmÄ›, Å¾e jsem pro&scaro
projela uÅ¾ hezkých pár dal&scaron;ích míst, odkud jsem si pÅ™ivezla v du&scaron;i krásné vzpomínky a záÅ¾itky a kochala
jsem se krásnou krajinou a zdolanými vrcholy a místy, ov&scaron;em na Jeseníky nedám dopustit.
Je to nÄ›co jiného. Velká tÅ™íska zarytá hluboko pod kÅ¯Å¾í, aÅ¾ v srdci. Miluju je a budu se tam poÅ™ád vracet, dokud
pÅ¯jde. Dnes vám nabídnu dvÄ› zajímavá místa. Vysokou holi a Jelení studánku. Pokud jste zvyklí chodit po horách, dají
se obÄ› místa spojit v jednu túru. HlavnÄ›, pokud se nemusíte vracet zpÄ›t na parkovi&scaron;tÄ› pro auto.
Výchozím místem
vycházku bude motorest SkÅ™ítek. Vydáme se po zelené znaÄ•ce pÅ¯l kilometru k rozcestí Nad SkÅ™ítkem. Tahle Ä•ást cesty
je to pravé na zahÅ™átí, abychom dobÅ™e rozchodili a byli pÅ™ipraveni vystoupat nahoru ke Ztraceným kamenÅ¯m. ProtoÅ¾e
potom nás Ä•eká slu&scaron;né stoupáníÄ•ko.
Aby ne, kdyÅ¾ se z nÄ›jakých 867 metrÅ¯ nad moÅ™em musíme dostat aÅ¾
1250 metrÅ¯. Ale stojí to za to. KdyÅ¾ se dostanete k rozcestníku pod Ztracené kameny a pohlédnete nahoru na tu horu
kamenných kvádrÅ¯ naskládaných na sebe, zatají se vám dech.
Dal&scaron;ím nápadem bude jít dál a vylézt na vrchol
té podivné pyramidy. StaÄ•í jen vystoupat dal&scaron;ích pár metrÅ¯ po zelené znaÄ•ce a cesta na vrcholek Ztracených
kamenÅ¯ se najednou ukáÅ¾e jako velmi snadná.
Zdolá ji kaÅ¾dý normální Ä•lovÄ›k, kameny jsou naskládané jako
obrovské schody. A nejsou &scaron;edivé, jak by se dalo Ä•ekat, ale krásnÄ› bílé, lomené témÄ›Å™ do rovných ploch,
semtam porostlé zelenkavým li&scaron;ejníkem. Rozhled z vrcholku pÅ™edÄ•í v&scaron;echna oÄ•ekávání.
O kousek dá
mezi borÅ¯vÄ•ím a zakrslými smrky a kleÄ•í, si mÅ¯Å¾ete udÄ›lat piknik, jedna taková skupinka kamení k tomu pÅ™ímo svádí. P
malé pÅ™estávce naÄ•erpáte síly k dal&scaron;ímu výstupu, uÅ¾ jen kousek a budete na hÅ™ebeni. Po kilometru
mírnÄ›j&scaron;ího stoupání dorazíte na vrchol Pecný. A najednou jste uÅ¾ v 1334 nadmoÅ™ských metrech.
A potom
lehce klesáte kolem BÅ™idliÄ•né hory na Jelení studánku. KromÄ› pramene je tu také turistické útoÄ•i&scaron;tÄ›, kde
v nejvÄ›t&scaron;í nouzi mÅ¯Å¾ete i pÅ™espat. Malá kamenná boudiÄ•ka s jasnÄ› zelenou stÅ™echou je vidÄ›t uÅ¾ zdálky. T
mÅ¯Å¾ete svou vycházku ukonÄ•it a vrátit se zpÄ›t na SkÅ™ítka, a nebo také pokraÄ•ovat dále.
Pokud máme je&scaron;tÄ›
dost sil a Ä•asu, mÅ¯Å¾eme se dál vydat po Ä•ervené znaÄ•ce kolem Jeleního hÅ™betu a Vysokého máje na KamziÄ•ník. Jdem
stále po hÅ™ebeni, takÅ¾e Å¾ádné nároÄ•né stoupání uÅ¾ nás neÄ•eká, ov&scaron;em KamziÄ•ník má 1420 metrÅ¯, takÅ¾e
trochu je&scaron;tÄ› vystoupáme. Nevím, jak vy, ale já do kopce obtíÅ¾ená batohem s nutnou výbavou - hlavnÄ› pitím,
pÅ™esnídávkami a plenkami, do kopce lehce funím, nÄ›kdy i více, ov&scaron;em jakmile dojdu na nÄ›jaký ten krpál a podívám
se dolÅ¯ do okolí, tak na to ihned zapomenu a je mi krásnÄ›.
A z KamziÄ•níku uÅ¾ je to jen co by kamenem dohodil na
Vysokou holi (1464 m. n. m.). Zde si uÅ¾ mÅ¯Å¾eme pogratulovat, právÄ› jsme zdolali druhou nejvy&scaron;&scaron;í horu
Moravy. Ta první nejvy&scaron;&scaron;í, PradÄ›d, stojí pÅ™ímo pÅ™ed námi jako na dlani. Tak je&scaron;tÄ› pár fotek
s pradÄ›dským vysílaÄ•em v pozadí a hurá, jde se dolÅ¯ na OvÄ•árnu. TeÄ• uÅ¾ nás Ä•eká jen a jen cesta dolÅ¯ z kopce,
je&scaron;tÄ› se nám pÄ›knÄ› zasteskne po pÅ™íjemné a nenároÄ•né hÅ™ebenovce.
Pod sebou uvidíme Petrovy kame
ov&scaron;em jít k nim je zakázáno, takÅ¾e se jako správní turisté jen pokocháme pohledem, udÄ›láme dal&scaron;í
foteÄ•ky a &scaron;upky hupky zase dolÅ¯. (Tak, pÅ™átelé, tohle mám po nedÄ›li v nohách... teda "jen" 12 km s
pÅ™evý&scaron;ením asi 650 metrÅ¯... nahoru a dolÅ¯) :-)))
No a jsme koneÄ•nÄ› na OvÄ•árnÄ›. Tak hurá na autobus a do
Karlovy Studánky a domÅ¯. Nebo, pokud toho je&scaron;tÄ› nemáme dost, mÅ¯Å¾eme místo kyvadlem, sejít pÄ›&scaron;ky
údolím Bílé Opavy do Karlovy Studánky. Ale o tom zase aÅ¾ pÅ™í&scaron;tÄ›. Pavla VodomÄ›rka
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