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NÍZKÝ JESENÍK 

a 
ODERSKÉ VRCHY 

 

28. července – 4. srpna 2018 

* 

Odjezd  v sobotu dne 28. července v 7:00 z parkoviště na nábřeží za zimním stadionem.  
  
Adresa pobytu: 
Seminární hotel Akademie, Hrubá Voda 59, pošta 783 63 Hlubočky u Olomouce. 
Tel. 585 157 151; e-mail hrubavoda@hotelakademie.cz 
Web adresa www.hotelakademie.cz 

 
 
 
Ubytování a stravování: 
Hotel se nachází v hlubokém údolí řeky Bystřice, které odděluje pohoří Nízkého Jeseníku od 
Oderských vrchů. Samozřejmostí je úplné vybavení jedno- až třílůžkových pokojů (televize, 
telefon, WC se sprchovým koutem). Součástí relaxačního centra je vířivá vana, finská sauna a 
široká nabídka masáží a procedur. Dále tenisový kurt, pétangové hřiště, půjčovna kol, venkovní 
trampolína s ochrannou sítí, herna s kulečníkem a šipkami, dětské hřiště. Od hotelu lze vystoupat 
k nepatrným zbytkům hradu Hluboký nad levým břehem řeky. Parkování autobusu před budovou. 
 
Mapy edice KČT (1 : 50 000): 
Nízký Jeseník (č. 56), Haná a Olomoucko (č. 57), Bruntálsko, Krnovsko a Osoblažsko (č. 58), 
Moravská brána a Oderské vrchy (č. 60).  
Vybavení na túry dle aktuální předpovědi počasí a do hor, jak to máte natrénováno. Hlavně 
nezapomeňte přibalit dobrou náladu. 

mailto:hrubavoda@hotelakademie.cz
http://www.hotelakademie.cz/
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Přihlášky přijímá Dáša Ehrenbergerová na e-adrese egova@seznam.cz, tel. 739 569 070. 
 
Akci připravil a vede Karel Vytřas, m. t., karel.vytras@upce.cz, tel. 776 825 569. 
 
Program: 
Trasy autobusu jsou psány kurzívou, délka trasy je ale vzhledem k možným nepředvídatelným 
komplikacím pouze orientační. Pěší túry jsou jako obvykle rozděleny podle obtížnosti  do dvou až 
tří skupin – od nejobtížnější I. po nejméně namáhavou III. skupinu. V popisu tras jsou v kulatých 
závorkách uvedeny nadmořské výšky, v hranatých závorkách kilometráž. Červenou hvězdičkou* 
jsou označeny lokality uvedené v místopise. 
 
1. den – 28. července. Potštátské skalní město: 

 Pardubice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Moravská Třebová, Mohelnice [120], Olomouc, Lipník nad 
Bečvou, Drahotuše [180] (vystoupí I. skupina), Hranice na Moravě, Olšovec, Podlesný mlýn, 
hostinec U Tlustého Jana (vystoupí II. skupina), Potštát [198]. 
I. skupina: Drahotuše*, podle zelených značek Klokočí*, Hrabůvka*, od rozcestí podle červených 
amodrých značek Kunzov - hrádek*, dale podle červených Radíkov*, rozc. Pod Boňkovem, podle 
žlutých k rozc. Jelení skok [8] (odtud možnost strmého výstupu ke zřícenině hradu Puchart*, [tam 
a zpět navíc ~2 km]),  podle zelených značek k hostinci U Tlustého Jana [9]. Pokračování 
Potštátským skalním městem* k rozcestníku Skalní město [11]. Pokračování do Potštátu* možné 
stoupáním do Michalova (zel. zn.) a pokračováním přes kótu 569 m (výhledy) podle červených 
značek [15], nebo po silnici kolem Kyžlířovského mlýna a skiareálu [14]. 
II. skupina: Od hostince U Tlustého Jana jako I. skupina [podle zvolené varianty 6 nebo 5 km].  

 Potštát, Velký Újezd, Přáslavice, Velká Bystřice, Hlubočky, Hrubá Voda [38]. 
 
2. den – 29. července. Po stopách generála Laudona:  

 Hrubá Voda, Velká Bystřice, Olomouc (nebo přes Bukovany, Samotíšky), Šternberk, Moravský 
Beroun, Guntramovice [60] (vystoupí I. skupina), Budišov nad Budišovkou [65]. 
I. skupina: Dolní Guntramovice*, podle modrých značek proti proudu Budišovky zprvu po silnici 
do Horních Guntramovic, odtud pod Červenou horu k rozcestí Zlatá lípa [4,5], odbočka ke Zlaté 
lípě* a zpět [plus 2 x 0,5 km], pak pokračování k rozc. Červená hora, odtud k meteorologické 
stanici na vrcholu (749 m)* a zpět [7]. Stále podle modrých značek k obci Podlesí* [10,5] a poté 
přes kótu 618 m (výhledy) do Budišova nad Budišovkou* [15]. 
II. skupina se autobusem sveze až do Budišova nad Budišovkou*. Prohlídka města, návštěva 
muzea, okruh kolem „Modré laguny“ (místní značení od autokempu) [5]. 

 vrací se po stejné trase do Hrubé Vody [65]. 
 
3. den – 30. července. Slunečná:  

 Hrubá Voda, Velká Bystřice, Olomouc (nebo přes Bukovany, Samotíšky), Šternberk, Hlásnice, 
Chabičov, Mutkov, Huzová [44] (vystoupí I. skupina), Arnoltice, Dětřichov nad Bystřicí (motorest 
Pod Slunečnou, vystoupí II. skupina), Moravský Beroun [62]. 
I. skupina: Huzová*, podle žlutých značek k rozc. Pod Pomezím, Pomezí (707) [4], rozc. U Tří lip, 
Dolní les, rozc. U Dětřichova [11], žst. Dětřichov nad Bystřicí*, dále podle červených k motorestu 
Pod Slunečnou [13], rozc. Slunečná-hřeben [16,5], spolu s modrou zn. na vrchol Slunečné (800)* a 
zpět [18], sestup podle modrého značení přes rezervaci Panské louky*, Na Výsluní,  k rozc. Pod 
Mlýnským vrchem [22], Moravský Beroun* [24]. 
II. skupina vystoupí v Dětřichově u motorestu Pod Slunečnou a pokračuje po trase I. skupiny až do 
Moravského Berouna [11]. 

mailto:egova@seznam.cz
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 Moravský Beroun, Ondrášov, Horní Loděnice, Lipina, Šternberk, odtud po stejné trase jako 
dopoledne až do Hrubé Vody [46]. 
 
4. den – 31. července. Údolí Bystřice: 

 MÁ VOLNO ! 

 Obě skupiny využijí dopravy po železniční trati Olomouc – Krnov – Opava*. 
Podle platného jízdního řádu odjezd buď ze zastávky Hrubá Voda (7 min pěší chůze) nebo žst. 
Hrubá Voda (pěšky 1,2 km), Jívová (vystoupí II. skupina), Domašov nad Bystřicí. 
I. skupina: Domašov nad Bystřicí*, podle modrých značek pod Kamenné proudy*, Malý Rabštýn*, 
zast. Jívová, Magdalenský Mlýn, Panský Mlýn, Smilovský Mlýn (údolí pod Hrubovodskými 
sutěmi*), Smilov, Hrubá Voda* (sport. areál), Hrubá Voda (hotel Akademie) [14]. 
II. skupina vystoupí na železniční zastávce Jívová, odtud sleduje modré značení údolím Bystřice 
jako I. skupina [10]. 
 
5. den – 1. srpna. Vulkanity Nízkého Jeseníku: 

 Hrubá Voda, Velká Bystřice, Olomouc (nebo přes Bukovany, Samotíšky), Šternberk, Horní 
Loděnice, Moravský Beroun, Křišťanovice, sedlo pod Velkým Roudným [60] (všichni vystoupí, po 
výstupu na Velký Roudný zůstává I. skupina), Volárna, Nová Pláň (vystoupí II. skupina), Valšov, 
Moravský Kočov, Slezský Kočov (vystoupí III. skupina), Bruntál [78]. 
Všichni co chtějí zdolat vrchol nejvyšší sopky – Velký Roudný (780)*. Výstup ze sedla mezi Velkým 
a Malým Roudným (zel. zn.) [tam a zpět 2 km].  
I. skupina: Pokračuje podle zeleného značení („pro naše kroky“) ve směru Volárna* (cestou 
výhledy k vodní nádrži Slezská Harta*), rozc. Lípa (další vyhlídka), Nová Pláň* [8], rozc. Nad 
Černým mostem, odtud spolu s modrou k rozc. Černý most [10], dále po modré k rozc. Pod 
Návrším [11], Návrší (679), rozc. Pod Venušinou sopkou [14,5], odbočka na Venušinu sopku 
(643)* [tam a zpět +1,6 km], Mezina* [17]. Od rozcestníku podle žlutých značek Moravský 
Kočov*, poté opět podle zelených Slezský Kočov [22,5], Uhlířský vrch (672)*, lipovou alejí podle 
obnovené Křížové cesty sestup do Bruntálu* [27]. 
II. skupina vystoupí v Nové Pláni („U Jelena“) a sleduje trasu I. skupiny až do Bruntálu [19]. 
III. skupina vystoupí u rozcestníku ve Slezském Kočově, odkud též sleduje trasu I. skupiny [4,5].  

 Bruntál, Valčov, Lomnice, Dětřichov nad Bystřicí, Horní Loděnice, Šternberk, Velká Bystřice, 
Hrubá Voda [70]. 
 
6. den – 2. srpna. Přírodní park Sovinecko: 

 Hrubá Voda, Velká Bystřice, Olomouc, Litovel, Uničov, Horní a Dolní Sukolom, Dlouhá Loučka 
(na zastávce Dlouhá Loučka, radnice vystoupí IV. skupina), Křivá, Ruda (vystoupí I. skupina), 
Tvrdkov (vystoupí III. skupina), Horní Město [82] (vystoupí II. skupina), Skály, Rýmařov, Stránské, 
Křížov, Sovinec [102]. 
I. skupina: Ruda*, podle Křížové cesty výstup na Křížový vrch (589) a zpět [2], podle žlutých 
značek rozc. U lípy, Fialův mlýn* [5], odbočka (červ. a zel. zn.) k Rešovským vodopádům* a zpět 
[6],  odkud výstup (červené a žluté značení) do Rešova, poté přes Lesný (540) a Ostrý (520) k rozc. 
Pod Ostrým vrchem [12]. Sestup do Valšovského dolu [13,5], závěrečný výstup (spolu s modrou)  
k rozcestí Sovinec-okraj ukončen sledováním zelených značek do Sovince* [16]. 
II. skupina: Horní Město*, od kostela neznačenými uličkami k zeleně značené cestě [0,4] do údolí 
Huntavy, po ní pod zříc. hradu Rešov k rozcestníku Nad Vodopády [5]. Poté společně s červenou 
zn. k Rešovským vodopádům* a k Fialovu mlýnu* [7], odkud jako I. skupina výstup do Rešova, 
poté přes Lesný (540) a Ostrý (520) k rozc. Pod Ostrým vrchem [13]. Sestup do Valšovského dolu 
[14,5], závěrečný výstup (spolu s modrou) k rozcestí Sovinec-okraj ukončen sledováním zelených 
značek do Sovince* [17]. 
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III. skupina: Tvrdkov*, sestup podle červeného značení do údolí Tvrdkovského potoka až 
k rozcestí Nad Vodopády [3]. Odtud podle popisu trasy II. skupiny až do cíle v Sovinci* [15].  
IV. skupina: Dlouhá Loučka* (radnice, zámek Dolní Dlouhá Loučka), obcí podle cyklostezky 6052  
k zámku Horní Dlouhá Loučka. Poté podle společného modrého a zeleného značení (zpočátku též 
cyklo 6053) až k rozcestí Soutok Oslavy a Huntavy, dále podle modrých zn. k rozc. Valšovský důl, 
odkud stejně jako ostatní skupiny až do cíle v Sovinci* [8]. 

 Sovinec, Paseka, Komárov, Mladějovice, Šternberk, Olomouc, Velká Bystřice, Hrubá Voda [48]. 
 
 
7. den – 3. srpna. Svatý Kopeček: 

 Hrubá Voda, Hlubočky, Velká Bystřice (vystoupí II. skupina), Bukovany, Svatý Kopeček (vystoupí 
III. skupina), Radíkov [20]. 
I. skupina do autobusu nenastupuje, neboť startuje přímo od hotelu a sleduje modré značení 
k železniční zastávce, za ní odbočuje k rozc. Pod Jedlinou a pokračuje do Pohořan* [6], od horního 
rozcestníku vystoupí podle červených zn. na Jedovou (633) [tam a zpět +1 km; 7]. Po občerstvení  
v Pohořanské boudě pokračuje podle červeného značení až na Svatý Kopeček* [14]. Nakonec 
přesun podle žl. zn. do Radíkova* [16]. 
II. skupina: Velká Bystřice*, od centra (zámek-hotel) k turistickému značení  u žst. Velká Bystřice 
zastávka [1], odkud podle zelených značek k rozcestí Pod Lošovem [4] a podle modrých na Svatý 
Kopeček* [6], nakonec přesun podle žl. zn. do Radíkova* [8]. 
III. skupina: Svatý Kopeček* s možností návštěvy poutního chrámu, ZOO atp. se závěrečným 
přesunem do Radíkova podle žl. zn. (jako I. a II. skupina) [2]. Je možná i delší procházka k rozcestí 
U Radíkova (podle červených značek) [1,5], pak podle místního značení do Radíkova* [3]. 
Všem se nabízí malá procházka k Fortu II Radíkov (místní značení). 

 Radíkov, Sv. Kopeček, Lošov, Velká Bystřice, Hlubočky, Hrubá Voda [18]. 
 
8. den – 4. srpna. K pramenům Odry: 

 Hrubá Voda, Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, Velký Újezd, Kozlov [25] (všichni vystoupí, autobus 
počká na návrat II. skupiny), Staměřice [32]. 
I. skupina: Kozlov* – vstup do vojenského prostoru, pramen Odry (633)* a zpět [4], Ranošov, 
Vrchní Pila, Zavadilka, Staměřice* – motorest Moravanka [10]. 
II. skupina absolvuje počáteční trasu s I. skupinou, tj. Kozlov* – vstup do vojenského prostoru, 
pramen Odry (633) a zpět [4], autobusem se dopraví k motorestu Moravanka. 

 Staměřice, Olomouc, Mohelnice, Moravská Třebová, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice [165]. 
 
 


