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Sedlo pod Vřesovkou U kamenného okna
Kamenné okno

Červená hora rozc.

Červená hora

Vřesová studánka

Bílý sloup

Trojmezí

Keprník
1423

Pod Keprníkem

Šerák rozc.

Šerák, tur. chata

Šerák

Koňská vyhlídkaČernava,
lanovka

Nad Dobrou vodou

Nad pěchotním srubem
Nad Splavem

Banjaluka, hájovna

Pasák, skály

Přední Alojzov - vyhlídka

Alojzovské louky

pěchotní srub
StM-S50 U trati

Branná
Hrad a zámek
Branná
(Kolštejn)
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Zdroje:
trasa, časy, texty: www.mapy.cz

Dátum: 31.8.2015

� Tiesňové volanie:
112

Prevýšenie: 1020 m
Dĺžka trasy: 19,0 km
Čas bez prestávok: 6:40 hod.

Prevýšenie: 444 m
Dĺžka trasy: 12,2 km
Čas bez prestávok: 4:00 hod.

Parametre trasy:

A

B

Lokalita: Keprník
Akcia:     Jeseníky
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Branná

Pasák

Často se píše o tom, že je bývalé Městečko Branná
"bránou" do Jeseníků. Snad každý návštěvník
tohoto líbezného sídla, rozkládajícího se na
skalnatém ostrohu nad peřejnatým tokem říčky
Branné, může potvrdit pravdivost tohoto rčení,
které není jen smyšlenou papírovou frází. Dnes už
má toto miniaturní (a tak trochu ospalé) městečko
dny své největší historické slávy dávno za sebou,
ale v minulosti tomu bývalo jinak. Nad trasou staré
zeměpanské stezky z Moravy do Slezska byl na
její ochranu zbudován pevný hrad. Po nálezu
vzácných kovů v bezprostředním okolí nastal
veliký boom v hornické činnosti. Městečko se
rozrůstalo a zvláště období renesance dalo
vzniknout mnoha krásným stavbám, z nichž i v
dnešních časech můžeme obdivovat krásný kostel
sv.Michala či výstavnou budovu fojtství. (Atraktivní
radnice na náměstíčku má mnohem novodobější
původ.) Podle bohatých nálezišť zlata dostalo toto
významné sídlo jméno Kolštejn (Goldštejn) - název
Branná nese až od r. 1947. A když se náleziště
zlata a stříbra vyčerpala, těžila se pro změnu měď,
železná ruda, zinek a jiné kovy.

(trasa B)

Přírodní památka Pasák (4,1121 ha) chrání skalní
útvary patřící k nejzajímavějším místům v západní
části Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.
Vystupují při hraně pravého svahu potoka Hučavy,
asi 2 km jihovýchodně od obce Branná. Tvoří zde
významný geologický a geomorfologický útvar -
asi čtvrt kilometru dlouhou a místy až 30 m
vysokou skalní stěnu. Skalnaté okraje údolní hrany
vznikly postupným zvětráváním horniny zvané
paraamfibolit, která obsahuje proměnlivé množství
uhličitanu vápenatého, Rozpadem nesourodé
horniny podél puklin zde vzniklo několik
nápadných útvarů skalní hřib zvaný Kovadlina,
štíhlá věž - Pasák (8-18 m vysoká) členěná
římsami, výčnělky a převisy připomíná lidskou
postavu a váže se k ní pověst o zkamenělém

pasákovi. V severní části skal je skalní okno široké
přes 2 m široké, 3,5m vysoké o délce 5 metrů. Na
skalních stěnách jsou vyvinuté žebrovité škrapy,
patrné jsou i menší krasové útvary.

(Jiřího na Šeráku)
ležící v nadmořské výšce 1351 m n.m. je
kamenným pokladem, starším více jak 110 let,
zasazeným na hřebeni Hrubého Jeseníku. Šerák
je přirozenou turistickou bránou k pěším túrám na
Keprník, Vozku či pro zdatnější na Praděd. Chata
je po rekonstrukci,nová restaurace a moderní
sociální zařízení. Do chaty je zákaz vstupu se
psem.

Keprník je se svou nadmořskou výškou 1.423
metrů nejvyšší horou v Keprnické hornatině a
zároveň čtvrtým nejvyšším vrcholem Hrubého
Jeseníku. Na vrcholu les nenajdeme, tvoří ho totiž
svorové skalky a horská louka. Je zde
vybudované rozhledové místo, které skýtá ideální,
občas i výjimečný kruhový rozhled. Za dobrého
počasí a při ideální viditelnosti je vidět nejen na
Hrubý Jeseník, ale také Krkonoše či
Moravskoslezské Beskydy, někdy i slovenské
hory. Dále je možné spatřit na vrcholu novodobý
patník, který však v zimě bývá většinou skryt pod
sněhem. Vrchol je součástí CHKO Jeseníky a
Národní přírodní rezervace Šerák - Keprník, která
se rozkládá na ploše 1174 ha. Jedná se o nejstarší
rezervaci na Moravě vyhlášenou již v roce 1903.
Další zajímavostí je to, že vrchol Keprníku patří k
hlavnímu evropskému rozvodí mezi Černým a
Baltským mořem. Na severní a východní straně
pramenící potok Keprnický a Rudohorský
odvádějí vodu do Bělé, dále do Odry a svou pouť
končí v Baltském moři. Na západě je to například
říčka Branná (levostranný přítok řeky Moravy),
která nakonec předává svou vodu Černému moři.

Přírodní skalní útvar Skalní okno je velmi zajímavé

Chata Šerák

Keprník

Skalní okno na Červené Hoře

místo s krásným rozhledem.

Věhlas léčivé vody v místní studánce kdysi lákal
davy lidí a tak zde v 17. století byla postavena
kaplička. Na jejím místě je nyní vztyčen kříž, který
jako jediný přečkal požár kapličky v pozdějších
letech. Nad zázračným pramenem je dnes
vystavěna replika původní kapličky.
Studánka se může pyšnit titulem nejvýše
položeného poutního místa na Moravě i ve
Slezsku.

Vrchol v hlavním hřebeni Hrubého Jeseníku v
K e p r n i c k é h o r n a t i n ě 2 , 5 k m s z . o d
Červenohorského sedla. Vrchol leží těsně nad
hranicí lesa a poskytuje kruhový rozhled. Na
vrcholu je skalka ze starolitického svoru.
Severoseverozápadně vrcholu pak izolovaná
skála "Kamenné okno" s nepravou skalní branou.
Východní ubočí hory prudce padá do tzv. Sněžné
kotliny (Státní přírodní rezervace). Kotlina
představuje někdejší kar pleistocenního firnového
ledovce a dodnes se v ní drží sníh do pozdního jara
(odtud její název). Západní i východní svahy Červ.
hory byly postiženy stržovou erozí (největší
katastrofa po lijáku 21.6.1921). Dnes jsou svahy
do značné míry stabilizovány hrázkami a vegetací.
Vrcholem prochází žlutě značená trasa. Pod
vrcholem na západní úbočí se nachází Vřesová
studánka.

Významné místo na hřebenové trase Hrubého
Jeseníku. Sedlo odděluje Pradědskou a
Keprnickou hornatinu. Již v 19. století tady stál
zájezdní hostinec, který nejdříve sloužil formanům
a později turistům. Německý turistický spolek na
začátku 19. století proměnil objekt ve významné
centrum turistiky a zimních sportů.

Poutní misto Vřesová studánka

Červená hora

Červenohorské sedlo


