
1. 
Název túry VHT    Divoký důl 

2. 
Stát, pohoří, 
logický cíl 

ČR-Jeseníky 

3. 
Čas a převýšení 

6:20 hod. – 730 m 
Rozpis: Ovčárna – nad Ovčárnou – Vysoká hole 1461m (0:45) – nad Malým Kotlem (1:30) – 
U Františkovy myslivny (2:00) – Zámčisko (2:30) – U kamenné chaty 860m (3:10) – Divoký 
důl (4:30) – Pod Pradědem (5:50) - Ovčárna (6:20)   

4. 
Obtížnost túry 

LEHKÁ (viz stupnice 1) 

5. 
Doporučené 
období 

červen-říjen 

6. 
Východisko 

Ovčárna, autobusová zastávka  

7. 
Možnosti 
příjezdu 
 

Autobusem příjezd z Hvězdy (v případě ubytování v Karlové Studánce, v Malé Morávce 
apod.). 

8. 
Popis túry –  
charakteristika, 
aktuální údaje, 
vlastní dojmy 

Od tur. rozcestníku Ovčárna-chata bus. vystoupáme nejprve na rozcestí Nad Ovčárnou a 
odtud mírným stoupáním na druhý nejvyšší vrchol Jeseníků, kterým je Vysoká hole (1461m 
nad m.). Začneme sestupovat nejprve na rozcestí nad Malým kotlem, kde odbočíme 
doprava a po zelené TZ dále sestupujeme k Františkově myslivně, dále přes Zámčisko až 
na rozc. U kamenné chaty. Kamennou chatu zde sice nenajdeme, ale jsme na nejnižším 
bodě dnešní túry (860m nad m.). Následuje tříkilometrový výstup Divokým dolem, kde 
cestou po bezpečném chodníku můžeme pozorovat jednotlivé stupně vodopádů Divoký 
kámen na bezejmenném potoce. Na rozc. pod Pradědem (1410m) odbočíme doprava a po 
asfaltové silničce v klidu dojdeme na Ovčárnu, odkud jsme ráno vyšli. Něco přes kilometr 
přec cílem se můžeme občerstvit v Kurzovní chatě.  
Jedná se o netypickou túru tím, že trasa túry nezačíná a nekončí v nejnižším bodě. 
Doporučuji ji zejména pro ty, kteří přijedou do Jeseníků na několik dní a ubytují se buď 
přímo v prostoru Ovčárny nebo v bezprostředním okolí (mezí Vrbnem pod Pradědem a 
Malou Morávkou, odkud se lze lehce na Ovčárnu dopravit. 

9. 
Výstroj a 
výzbroj  

Pohory s vibramem, teleskopické hole a tekutiny na celý den. 

10. 
Občerstvení, 
ubytování 

Občerstvení pouze na začátku túry v prostoru Ovčárny (Gastro hotelu Figura, v chatě 
Sabinka nebo v hotelu Ovčárna) a až před závěrem je restaurace Kurzovní. 
Na celé trase nejsou žádné lavičky na občerstvení. Ubytování je možné ve všech výše 
uvedených zařízeních. 

11. 
Mapy 

Edice KČT č.55 Hrubý Jeseník 1:50 000 

12. 
Odkazy 

Jeseníky, tur.průvodce ČSFR, vydavatelství Olympia, Z.Gába, M.Zmrhalová, I.Tuša, 
F.Spurný, Z.Filip a V Mazura, 1991. 

13. 
Zpracovatel, 
datum absolvo- 
vání túry 

Ing.Jindřich Urban, vůdce VHT, 6.10.2020, tel.736 740 529, jindra.urban@tiscali.cz 
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