
Svatba na horách
Prožijte svůj velký den v jedinečném 

prostředí Jeseníků

Příroda plná zdraví
Lázně, wellness i nejčistší vzduch 

ve střední Evropě

Zimní i letní aktivity
Nepřeberné množství tras, skiareálů 

a kvalitních služeb
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Nejnovějším titulem agentury 
m-ARK je stostránkový magazín 
Zážitkové rakouské cyklotrasy 
v nové turistické edici Dovolená 
s nápadem.

Přestože poslední roky žijeme v neustálém tlaku vnějších okol-
ností, tak se ukazuje, že o to víc potřebujeme úniků za zážitky, 
poznáváním a odpočinkem. Hledáme zajímavé tipy a doporu-
čení, kam cestovat. Právě proto je tu nové vydání turistických 
regionálních magazínů „Look at it!“ pro rok 2022. Doufáme 
s týmem, který na sedmém vydání spolupracoval, že se dílo 
opět podařilo a každý z vás si v nových titulech najde něco 
zajímavého. Něco, co vás bude motivovat a bude dobrým tipem pro vaši dovolenou i výlet. 
Každé vydání připravujeme skoro celý rok. Vybíráme témata, místa i roční období na focení, 
zajímavé osobnosti. Moc nás těší, že se vám magazíny stále líbí, že oceňujete grafi cké zpracování 
i poutavé fotografi e. Děkujeme za všechny vaše pozitivní reakce i inspirativní poznámky. 
Děkujeme také všem partnerům magazínů, díky nimž můžeme takto rozsáhlý projekt realizovat. 
Dovolím si také upozornit na naši novou, tematickou řadu magazínů „Dovolená s nápadem“. 
Impulzem pro tuto edici bylo přibývající množství dotazů zaměřených na konkrétní 
cestovatelskou aktivitu např. cykloturistiky či cestování s dětmi přesahující regionální rozměr. 
V nové řadě dosud vyšlo pět titulů, tři z nich jsou cykloturistické (např. po Moravě nebo 
v Rakousku) a dva jsou zaměřené na děti. V tomto roce ještě vyjdou dva tituly, které potěší 
milovníky zahrad, parků a zajímavých galerií či kaváren ve střední Evropě. Více se dozvíte 
na www.dovolenasnapadem.cz.

Příjemné čtení, bezpečné a pohodové cestování přeje

 Ivan Marek,
 vydavatel turistické edice Look at it!
 www.lookatit.cz

Potřebujeme více úniků za zážitky, 
poznáváním a odpočinkem

Jeseníky
Rychlebské hory a Králický Sněžník
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 6 15 tipů Jeseníků

 9 Pavel Horník – rozhovor 

 10 Šumperk

 15 Ze Skřítku všemi směry

 17 Bludov, Brníčko  

 19  Zábřeh 

 22 Králíky  

 24 Dolní Morava, YES ski

 28 Ski areál Kraličák 

 30 Staré Město pod Sněžníkem

 32 Branná, Ostružná  

 38 Lipová-lázně, Schrothovy lázně

 43 Penzion Kovárna, Faunapark, YES cyklo 

 48 Jeseník, Priessnitzovy lázně

 52 Vlastivědné muzeum Jeseník, Kavárna Ennea

 54 Za tajemstvím Rejvízu, YES card, PositivJE

 62 Penzion Celnice, Kozí farma, Písečná

 65 Rezidence u jezera 

 66 Zlaté Hory 

 68 Vrbno pod Pradědem 

 70 Horské lázně Karlova Studánka

 72 Technotrasa, YOGA point

 74 Malá Morávka, Jesenické návraty

 76 Moravskoslezská část Jeseníků na běžkách, lyžích či skialpech  

 78 Rýmařov, Muzeum silnic, Rapotín

 84 Velké Losiny  

 86 Areál Kouty

 88 Neobjevený ráj, Buďme k přírodě ohleduplní

 90 Červenohorské sedlo 

 94 Tip z jiného regionu 

ZLATOKOPECKÝ SKANZEN – ZLATÉ HORY  
Repliky středověkých hornických mlýnů. Ve dvou mlýnech vám bude před-
vedeno drcení zlaté rudy. Oba dřevěné stroje, zhotovené podle dobových 
nákresů, jsou poháněny vodními koly, která čerpají energii z původního 
kanálu. Součástí prohlídky je rýžování.

EXPOZICE „ČARODĚJNICKÉ PROCESY“ 
Ve sklepních prostorách Geschaderova domu v Šumperku se 
nachází moderním audioprůvodcem vybavená expozice Čaroděj-
nické procesy, která pojednává o nechvalně proslulých inkvizičních 
procesech s čarodějnicemi z 2. pol. 17. století.

DOLNÍ MORAVA –  
STAMICHMANOVA ŠTOLA 

Vyrazte do podzemní štoly a prožijte její příběh v kůži 
hráče prostřednictvím zážitkové hry s rozšířenou realitou 

na displeji mobilu nebo tabletu. Vyřešte záludné úkoly 
a rozluštěte tajný kód s horským vládcem Stamichmanem 

a skřítky Babušáky. 

MUZEUM RAPOTÍNSKÉ SKLÁRNY
Muzeum ukazuje historii jednoho z nejúspěšnějších výrobců osvětlovacího 

skla. Uvidíte výrobky různých tvarů osvětlovacího foukaného skla i vyráběného 
na automatu či ohýbané nebo tvrzené sklo. Do sklářského příběhu návštěvníka 

vtahuje audioprůvodce, ve kterém vystupují postavy z historie sklárny.

PIVOVARSKÉ  
MUZEUM 
Pivovarské muze-
um v Hanušovicích 
mapuje zdejší historii 
pivovarnictví od roku 
1874 až po současnost. 
Najdete zde bed-
nářské náčiní, sudy, 
etikety, sklenice, lahve, 

přepravky na pivo, ale také navštívíte historický hostinec s panem 
hostinským. V přízemí budovy je umístěna pivovarská restaurace. 

MUZEUM PŘEDVÁLEČNÉHO  
ČESKOSLOVENSKÉHO OPEVNĚNÍ 

Muzeum předválečného čs. opevnění nacházející se na NS Pasák, 
u samoty Splav (obec Branná). Plně vybaveným objektem lehké-

ho opevnění vás provede vojín čs. armády v dobové uniformě. 

6 TIPŮ  na výlet

www.olomoucregioncard.cz

s Olomouc         region Card
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3. Dalimilovu rozhlednu
najdete na Větrově nedaleko chaty Paprsek. 
Nabízí nádherné výhledy na Staroměstsko 
a okolní masivy Rychlebských hor, Hrubého 
Jeseníku a Králického Sněžníku. Pohodlně se 
k ní dostanete po zelené turistické značce, 
která spojuje Staré Město 
s chatou Paprsek.

1. Secesní Tančírna, 
která stojí v malebné lesní krajině přírodní 
rezervace Račí údolí, je přezdívána Perla 
Rychlebských hor. Dnes, stejně jako kdysi, 
patří k centrům společenského života. 
V přízemí je zázemí pro turisty a cykloturisty. 

2. Národní přírodní památka Venušiny misky 
jsou žulové skalní prohlubně, připomínající obří 
mísy. Nacházejí se v malém skalním městečku 

na vrcholu kopce Smolný u obce Velká Kraš v Ry-
chlebských horách.

KrnovKrnov

HornHorní
Benešov

Město
AlbrechticeAlbrechtice

8. Velké mechové jezírko
je rašelinné jezero, které se 
nachází v rašeliništi v národ-
ní přírodní rezervaci Rejvíz 
a patří k největším rašelinným 
jezírkům v Česku. K jezírku se 
dostanete po NS Rejvíz, která 
má 5 zastavení a je vhodná 
i pro kočárky.

9. Na Osoblažsku v podhůří 
Jeseníků se nachází unikátní 
úzkorozchodná dráha, která je 
dlouhá 20 km a rozchod kolejí má 
pouze 760 mm. Trať začíná v Tře-
mešné a končí v Osoblaze. V letní 
sezóně zde můžete potkat turis-
tické vlaky Slezských zemských 
drah vedené parní nebo historic-
kou motorovou lokomotivou.

Moravská TřebováMoravská TřebováMoravská TřebováMoravská TřebováMoravská TřebováMoravská Třebová

12. Naučná stezka 
Velká kotlina má celkem 
7 zastavení a vede po modré turistic-
ké značce až na Ovčárnu. Mimo tuto 
značenou cestu je do rezervace vstup 
přísně zakázán – Velká kotlina patří 
k nejcennějším a nejzajímavějším čás-
tem horské přírody Hrubého Jeseníku. 

13. Slezská Harta 
je nejmladší přehradou u nás a na-
jdete ji v Nízkém Jeseníku, jihový-
chodně od Bruntálu. U přehrady 
vznikly záběry z velkofi lmu Johanka 
z Arku, kdy se okolí vodní nádrže 
proměnilo v obléhaný Orléans. 
Kulisy slavného města už zmizely, 
ale i tak stojí návštěva přehrady 
za vidění.

Jeseníků

LLanškrounanškrounanškrounanškrounanškroun

14. Vysoký vodopád 
na Studeném potoce je nej-
vyšší vodopád Jeseníků, voda 
zde padá z výšky 28 m. Pěšky 
k němu dojdete po modré 
turistické značce od zastávky 
autobusu „Vodopády“ z Bělé 
pod Pradědem. 

6. Rozhledna Háj 
nabízí nádherné výhledy 
na Hanušovickou vrchovinu, 
Rychlebské hory, Šumperk, 
Hrubý Jeseník, Litovelské Po-
moraví, Orlické hory i Králický 
Sněžník. Svým vzhledem při-
pomíná původní Štefánikovu 
vyhlídkovou věž z roku 1934. 
Otevřena je celoročně.

UničovUničovUničovUničovMohelnice

11. Uhlířský vrch (672 m n. m.)
je jedna z nejmladších vyhaslých sopek u nás, 
na jejímž vrcholu se tyčí kostel Panny Marie 
Pomocné. Nahoru se dostane od Bruntálu 
po NS Po Vulkatinech, která je lemovaná lipo-
vou alejí. Čeká na vás výhled na blízké okolí, 
Nízký i Hrubý Jeseník. 

7. Původní renesanční 
roubený dřevěný kostel 
sv. Martina v centru obce Žárová 
nedaleko Velkých Losin je výjimeč-
ný svou autenticitou, nenaru-
šenou pozdějšími přestavbami 
a úpravami. 

5. Vojenské muzeum 
Králíky je ústředním 
objektem v Králické pevnostní 
oblasti (KPO) s celoročním 
provozem. Ve vojensko-
-historické expozici věno-
vané armádě, obraně státu 
a československým opevněním 
se můžete setkat s těžkou bo-
jovou a vojenskou technikou, 
s municí, s výstrojí i s materiály 
o významných osobnostech.

15. Ztracené kameny 
(1250 m n. m.) jsou výrazný skalní útvar 
na úbočí hory Pecny v Hrubém Jese-
níku. Vrchol nabízí nádherné rozhledy 
na Hraběšickou vrchovinu, Šumpersko 
a Králický Sněžník. 

Moravský BerounMoravský BerounMoravský BerounMoravský Beroun

BudišoBudišov
n. Budišovkon. Budišovkou

10. Impozantní hrad Sovinec 
najdete kousek od Rýmařova. 
Nejrozsáhlejší moravský hradní 
komplex v Nízkém Jeseníku si 
můžete prohlédnout sami nebo 
s průvodcem. Po celou sezonu 
se zde každý víkend konají 
kulturní akce.

4. Poutní místo 
Vřesová studánka 

se nachází ve výšce 1290 m 
n. m. Nad pramenem 

studánky, ze kterého podle 
pověsti vytéká zázrač-
ná voda, stojí kaplička. 

Od kapličky jsou krásné 
výhledy na blízké vrcholy 

Spáleného vrchu, Vozky 
i vzdálenějšího Keprníku.
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Dlouhé Stráně, foto: m-ARK
Pokračování rozhovoru na str. 58

Pavel Horník 
Ten, co buduje 
proslulý bikový resort 
Rychlebské stezky
Ačkoli se tady nenarodil, pat-
ří dnes k nejznámějším tvářím 
cestovního ruchu v Jeseníkách. 
Břeclavského rodáka oslovily 
Rychlebské hory natolik, že se 
do nich přistěhoval a pojmenoval 
podle nich jeden z nejznámějších 
cílů všech bikerů nejen z České 
republiky – Rychlebské stezky. 
Pavel Horník je už třináct let 
hlavou skvělé party kopáčů bu-
dujících nejpřírodnější traily pro 
horská kola v naší zemi.

Pavle, ty jsi nevyrostl v Rychlebských 
horách, že ne? 
Ne, jsem původem z Břeclavi. V Černé 
Vodě jsme byli na dovolené. Moc se nám 
tu líbilo, tak jsem se hajného, u kterého 
jsme bydleli, zeptal, jestli by tu nebyla 
práce. Nebyla, ale za měsíc se jedno místo 
uvolnilo, já to vzal, a tak jsme se sem 
přistěhovali. Je to 20 let, co tu žijeme.

Jsi vystudovaný polesný, kde vidíš pří-
činy poslední kůrovcové kalamity? 
Pořád jsem v lese a vrtám se v zemi. Jeden 
rok jsem si všiml, že je v lese velké sucho. 
Když jsme na stezkách kopali třeba metr 
hluboko, tak tam nebyla žádná přirozená 
vlhkost, jen suchá hlína. To jsme nikdy 
před tím nezažili. Kůrovcová kalamita 
přišla asi rok nebo dva po tom suchu.

Hluboké lesy, vysoké hory, divoká příroda, překrásné 
výhledy, křišťálové prameny a vodopády, tajemné pověsti, 
historické i technické památky nebo třeba moderní centra 
pro outdoorové sporty s kvalitním zázemím, tím vším vás 
okouzlí Jeseníky. Síť turistických tras, cyklistických stezek 
a běžkařských tratí vás zavede k těm nejúžasnějším mís-
tům. Do míst, kde si na své přijdou aktivní turisté, stejně 
jako návštěvníci hor vyhledávající ticho a klid. Jeseníky 
jsou tady prostě pro všechny.

Okouzlující 
Jeseníky Fo
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Pohyb, odpočinek
i poznání Dějiny Šumperka sahají až do 13. století a zejména při 

procházce městskou památkovou zónou na vás historie 
dýchá každým krokem. Ochotnou pomoc vám poskyt-
ne informační centrum v budově divadla na Hlavní 
třídě. Najdete zde nejen odpovědi na vaše otázky, ale 
také tipy, kam vyrazit ať už sami nebo s dětmi za kultu-
rou, odpočinkem nebo aktivním vyžitím.

Městem s průvodcem v ruce
Poznávat krásy města se můžete vydat samostatně 
v doprovodu tištěných průvodců nebo mobilních geo-
lokačních her. Šumperkem v příbězích vás netradičně 
provedou komiksové postavy z dějin města. Stopovací 
hru s tajenkou, která je určená nejen pro rodiny s dět-
mi, si vyzvednete v informačním centru. S tištěnými 
průvodci se můžete vypravit i na procházku ze 13. do  
21. století, po stopách Malé Vídně nebo do míst, kde 
v Šumperku žily čarodějnice.
Příznivci mobilních aplikací zažijí velké dobrodružství 
v Malé Vídni, když se vydají hledat ztracenou ochran-
nou známku textilníka Roberta Siegla s geolokační 
hrou Geofun. A jak se Šumperk vymanil z nadvlády 
Žerotínů, povypráví aplikace Skryté příběhy.  

Šumperské Benátky
Něco pro každého nabízí tzv. areál Benátky. Zdejší 
rybník byl vždy vyhledávaným místem letního odde-
chu obyvatel celého Šumperka a okolí. O občerstvení 
se postará útulná rodinná hospůdka se stylovým 
interiérem a hned vedle naleznete dětské hřiště a více-
účelové hřiště pro míčové sporty. Rybník, který můžete 
brázdit na šlapadlech, obepíná pět set metrů dlouhý 
asfaltový okruh pro in-line bruslaře a v těsné blíz-
kosti si třeba vyzkoušíte pumptrack nebo skatepark, 
případně si zacvičíte na workoutovém hřišti. V těsné 
blízkosti Benátek je k nepřehlédnutí také moderně vy-
hlížející Aquacentrum. Budova totiž prošla v roce 2019 
kompletní rekonstrukcí a nyní nabízí špičkový zážitek 
pro všechny milovníky vodních radovánek – krytý 
i venkovní plavecký bazén, brouzdaliště pro nejmenší, 
tobogán s vnitřním osvětlením, whirlpool, suchou  
i parní ohřívárnu. Samozřejmostí je možnost občer- 
stvení ve zdejším bistru. Skvělý zážitek poskytne také 
Saunový svět, kde si můžete vyzkoušet finskou suchou 
saunu či stále populárnější bio saunu, parní nebo aroma 
lázeň. Návštěvu zpestří i Kneippův chodník a zážitková 
sprcha. Nedílnou součástí je taktéž ochlazovací bazén 
a odpočívárna. 

Na hokej či tenis
Fandit domácím hokejovým týmům Draci Šumperk 
a Mladí draci můžete na zimním stadionu, který 
prošel v uplynulých letech několika rekonstrukcemi 
a v současné době se pyšní moderním chlazením 
ledové plochy a vzduchotechnikou. Hned vedle najdete 
přetlakovou nafukovací tenisovou halu skrývající 
dva kurty.  Ta byla nedávno také restaurována a díky 
obnovenému povrchu a novému osvětlení nabízí skvělé 
podmínky pro provoz i v zimě.

Nechte se zlákat procházkou malebnými uličkami 
a sami zjistěte, proč se Šumperku přezdívá Malá 
Vídeň. Z výšky radniční věže si můžete prohléd-
nout panoráma města i Jeseníků a hned poté 
zamířit do podzemí Geschaderova domu pood-
krýt temné dějiny čarodějnických procesů konce 
17. století. Ovšem ani při pátrání po takzvaném 
aktivním odpočinku nebudete hledat dlouho.

Aquacentrum, foto: archiv města 3×Geschaderův dům, foto: archiv města 3× Radnice

Mladí draci Šumperk
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Kostel sv. Jana Evangelisty, foto: archiv města

  Kulturní kalendář 
  města Šumperka

Ceny města Šumperka (duben)
Šumperský majáles (květen)
Mikulov baví Šumperk (květen)
Muzejní noc (květen nebo červen)
Slavnosti města (červen)
Divadlo v parku (červen)
Den zábavy a veteránů v srdci města Šumperka (červen)
Mezinárodní folklorní festival CIOF a IOV Šumperk (srpen)
ŠumpeRUN (září)
Dny evropského dědictví (září)
Blues Alive (listopad)
Vánoční Šumperk (prosinec)

Lesní rozjímání
I nedaleký příměstský les skýtá 
množství vyžití. Na začátku naučné 
stezky pro děti, tzv. Čarovného lesa 
se sochami od českých a polských 
řezbářů, najdete nejen discgolfové 
hřiště, ale také nově vybudovanou 
odpočinkovou zónu s lesními tů-
němi a dřevěným molem či terénní 
cyklotratě Tulinka. Pokud se tedy 
nebojíte trochy adrenalinu, může-
te si singletrail vyzkoušet. Nabízí 
množství klopenek a terénních vln 
a tvoří jej tři krátké trasy různé ob-
tížnosti o celkové délce téměř jeden 
a půl kilometru včetně stoupací 
trasy. Nejsnadnější modrá je vhod-
ná i pro děti, černě značenou trasu 
zase ocení zkušení jezdci. Na konci 
Čarovného lesa před rozcestníkem 
Tulinka vyrostlo také unikátní 
Dětské lesní hřiště. Zatímco rodiče 
načerpají potřebné síly odpočinkem 
ve stínu stromů, děti zažijí dobro-
družství při hře na loupežníky 
v jejich domečku a v loupežnické 
věži. Rovnováhu i fantazii procvičí 
v obřím mraveništi a na různých 
lanových překážkách. 

Informační centrum Šumperk
Hlavní třída 14, Šumperk 787 01
tel.: 583 214 000, e-mail: ic@sumperk.cz
www.infosumperk.cz

Město z nadhledu
Chcete si užít nenáročnou turis-
tiku, která vás zavede na místa 
s dechberoucími výhledy bez davů 
turistů? Matka příroda obdařila 
Šumperk a jeho okolí krajinou, 
jež vás okouzlí na první pohled. 
Vydejte se příměstským lesem 
Andělskou stezkou třeba na Měst-
ské skály, k Anděláriu v nedalekých 
Rejcharticích nebo k turisty dopo-
sud neobjeveným místům, jakými 
jsou například výhledová plošina 
Kokeš nebo Voštinová skála. Nej-
krásnější výhled na Šumperk a hře-
beny okolních hor si vychutnáte 
z rozhledny Háj, která dominuje 
západnímu horizontu města. 

Šlápnout do pedálů
Do města v malebném údolí řeky 
Desné vás přiblíží i dvě dálkové 
cyklotrasy. Čarodějnická cyklo-
trasa se klikatí česko-polským 
příhraničím. Několikadenní 
putování vede z Mohelnice přes 
Šumperk a Jeseník až do Zlatých 
Hor, odkud na trasu navazu-
je polská část cyklotrasy přes 

Glucholazy, Nysu, Otmuchow až 
do Paczkówa. Tři sta kilometrů 
jedinečných zážitků rozdělených 
do několika etap slibuje cyklotrasa 
Moravská stezka vedoucí z obce 
Mikulovice u polských hranic až 
do jihomoravské Břeclavi. Podél 
její trasy na výletníky čeká nejen 
rozmanitá příroda, možnost 
poznání místního kulturního dě-
dictví, vyžití pro děti, ale i zajíma-
vá gastronomie. Výletů na kole si 
dosyta užijete i v okolí Šumperka 
na některém z nově vyznačených 
okruhů YEScyklo. Trasy jsou 
rozděleny do různých obtížností 
a potkáte na nich mnoho pamá-
tek, přírodních zajímavostí i míst 
k občerstvení.  

Co se v Šumperku 
během roku děje
Kulturní program v Šumperku je 
během roku velmi bohatý. Dům kul-
tury připravuje atraktivní koncerty, 
šumperský divadelní soubor zkouší 
nové a nové hry, městská knihovna 
nabízí kromě desetitisíců svazků 
knih i pestrý seznam přednášek, 
vystoupení a koncertů. Již tradič-
ní degustace jihomoravských vín 
pořádaná partnerským městem Mi-
kulovem se koná obyčejně v květ-
nu a Slavnosti města Šumperka 
začátkem června lákají na divadelní 
i hudební představení s navazujícím 
celodenním programem rytířských 
soubojů a vystoupení. Mezinárodní 
folklorní festival v srpnu zase nabízí 

Rozhledna Háj, foto: m-ARK
Dětské lesní hřiště, foto: archiv města 3×
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přehlídku tradičních tanečních 
souborů z tuzemska i celého světa. 
Možnost prohlédnout si památky 
a významné budovy a místa města 
v rychlejším tempu účastníkům po-
skytne běžecký závod ŠumpeRUN, 
ten se koná v září. Kdo by si chtěl 
některé památky prozkoumat přeci 
jen podrobněji, šanci bude mít bě-
hem Dnů evropského dědictví, kdy 
se zdarma otevírají návštěvníkům 
i některá běžně nepřístupná místa. 
Pomyslným vrcholem hudebních 
akcí je listopadový Blues Alive, 
festival s mezinárodním rozsa-
hem a popularitou. Rozsvěcování 
vánočního stromu a tradiční trhy 
s doprovodným programem pak 
rok uzavírají.

Tůně v Čarovném lese

Cyklotratě Tulinka

ŠumpeRUN, foto: MAWA Foto
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ŠUMPERSKÉ MUZEJÍČKO

Místo, které 
patří dětem

Že v muzeu nemusíte být potichu a jen uctivě 
pozorovat vystavené předměty, už několik 
let s úspěchem ukazujeme v tzv. Muzejíčku, 
speciálním prostoru Muzea Šumperk určeném 
výhradně výstavám a programům pro děti.

Muzejíčko si rychle oblíbily 
rodiny s dětmi i školní skupi-
ny, protože vědí, že si zdejší 
návštěvu užijí a současně 
zjistí něco nového, vyzkouší 
něco neznámého. Naše 
výstavní projekty jsou pů-
vodní, jinde je tedy neuvidíte. 
Zároveň jsou interaktivní, 
jejich důležitou součástí jsou 
různé skládačky, hádanky, 
pohybové aktivity. V létě je 

navíc doplňují různé atrakce na nádvoří muzea – šlapací autíč-
ka, vláček apod. Při návštěvě Šumperku s dětmi se u nás určitě 
zastavte, uvidíte, že se vám tady bude líbit.

ZÁBAVA A POUČENÍ 
PRO MALÉ I VELKÉ

Najdete zde atraktivní expozici domácí fauny a lesnictví, doplně-
nou řadou interaktivních prvků, nebo také expozici věnovanou 
historii hradu či pohádkám. Nádvoří zámku nabízí dlouhodobou 
výstavu Strašidelný labyrint a interaktivní expozici Putování 
středověkem. Ta vás zábavnou formou seznámí se světem 
středověkých řemesel, zejména s hrnčířstvím, stavebnictvím 
a také pro region velmi důležitým fenoménem – těžbou kovů. 
Zde rozhodně neplatí zákaz dotýkat se exponátů. Právě naopak, 
různé kladky, páky, hrnčířské kruhy a další předměty musíte 
vyzkoušet osobně.
Zámek je otevřen od dubna do října, bližší informace naleznete 
na webu www.muzeum-sumperk.cz.

Hledáte cíl pro rodinný výlet? Co třeba navštívit 
Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově? 
Ze zdejší nabídky expozic a výstav si vybere 
každý člen rodiny.

Zámek Úsov

Muzejíčko je otevřeno celoročně, jeho součástí je i místnost 
pro maminky s nejmenšími dětmi, bližší informace naleznete 
na webu www.muzeum-sumperk.cz.

Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk        

Foto: m-ARK
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Rabštejn – to je zážitek!
Trosky Rabštejna, který býval jedním z obranných hradů 
úsovského panství, jsou v současné době přístupné pouze 
po žebřících umístěných ve skalních puklinách. Odměnou 
vám pak ale bude překrásný rozhled do okolí – jak na pohoří 
Hrubého Jeseníku, tak na rovinu Hané. Lokalita láká i milov-
níky adrenalinu – skály na Rabštejně se řadí mezi největší 
a nejznámější lezecké oblasti na Moravě. Oblast se dělí 
na Zadní skály (včetně zříceniny) – ty jsou určeny hlavně pro 
zkušenější lezce, a Přední skály. Ty najdete zhruba půl kilome-
tru od horské chaty Rabštejn a tvoří je devět věží a skalních 
svahů s výškou do 20 m. Mezi nejvyhledávanější skály patří 
Druhá věž, Třetí věž a Květina, které jsou zároveň nejvyšší. 
Tady se nacházejí převážně lehčí cesty, na své si tak přijdou 
i začínající lezci.

At´ už jste stálým návštěvníkem Jeseníků, nebo 
jste v této oblasti poprvé, určitě nemůžete 
minout jedno místo, které je přímo ideálním 
výchozím bodem pro průzkum tohoto drsné-
ho a zároveň nádherného kraje. Jak v létě, tak 
v zimě určitě svoji cestu začněte na Skřítku. 

Horské sedlo Skřítek odděluje nejjižnější část Hrubého 
Jeseníku od Hraběšické hornatiny. Samotné sedlo je pak cca 
2,5 km dlouhá a několik desítek metrů široká plošina, která se 
nachází v nadmořské výšce 870 metrů. Značnou část plochy 
sedla zaujímá nejmenší jesenická národní přírodní rezervace 
s malým jezírkem – Rašeliniště Skřítek. Ta chrání komplex 
zdejšího unikátního rašelinného smrkového lesa.

Kudy kam
Přímo na Skřítku se nachází velké parkoviště, zastávka 
autobusu a horská chata. Po červené nebo modré turistické 
značce se dostanete přes Klepáčov do Sobotína (7 km). Může-
te se také vydat na nejvyšší jesenický vrchol – a to naučnou 
stezkou Světem horských luk (necelých 12 km), která vede 
po hřebeni hory Pecný, Břidličné hory, kolem malebné Jelení 
studánky až na Ovčárnu, a dále pak na samotný Praděd. 
Pokud se však vydáte jižním směrem po modré nebo zelené 
turistické značce, po zhruba 8 km natrefíte na tajemnou 
a obtížněji dostupnou zříceninu hradu Rabštejn.

 všemi směryvšemi směry
Ze Skřítku

Rabštejn, foto: Archiv BB Sport, s.r.o.

Pohled ze Ztracených kamenů na Skřítek, foto: m-ARK
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Okolí kolem Bludova vypadá jako 
z pohádky a je protkáno naučný-
mi stezkami, které nabízí výhledy 
do krajiny, na nejvyšší vrcholy Jese-
níků, rozhledny nebo vás dovedou 
k malebnému kostelíčku Božího Těla 
uprostřed lesa. Obec se může kromě 
lázní a zdravého podhorského klima 
pyšnit zámkem s přilehlým parkem, 
netradičním muzeem pro děti či 
moderním centrem, kterému domi-
nuje nezvyklá galerie. Ta se nachází 
mezi dvěma vzrostlými stromy jako 
zastřešený, ale otevřený prostor 
s obrazy. Nese jméno jednoho z nej-
slavnějších rodáků obce – Galerie 
Adolfa Kašpara. 

Na kávu mezi zeleň 
v oranžerii
Vedle zámku se nachází zámecká 
oranžerie, která v sobě propojuje 

Že se kultura a turistika nedají skloubit v jeden zážitek? 
V Bludově zvládnete obojí! Udělejte si krásnou vycházku do 
přírody, odpočiňte si u skvělé kávy v rozkvetlé oranžerii a pak se 
pokochejte uměleckými díly ve venkovní galerii. A děti se nejlé-
pe pobaví v Pradědově dětském muzeu, kde je pro ně připraven 
ráj her a zážitků. 

Do Bludova 
na výlet, do kavárny 
i do galerie

zahradnictví a příjemnou kavárnu. 
V nabídce nechybí lokální produkty, 
zákusky i výběrová káva. Můžete se 
zde báječně zrelaxovat a obdivovat 
vzrostlé rostliny, kterým se v oran-
žerii nadmíru daří. Milovníci květin 
si mohou zakoupit přísady, květiny 
a dekorativní sortiment. 

Vnitřní maxi pískoviště
S dětmi, které mají rády hry a dob-
rodružství, se určitě vydejte do Pra-
dědova dětského muzea. V létě je 
k dispozici velká zahrada s vodními 
hrátkami, lanovou dráhou a spous-
tou zákoutí pro venkovní hry. Když je 
škaredě, je pro děti připraven zdejší 
sklep, který se proměnil ve vnitřní 
maxi pískoviště. Celé muzeum je 
jedna velká herna, a to i pro nejmenší. 
Rodiče ocení uzavřenou batolárnu 
s pěnovou podložkou a hračkami 

vhodnými pro nejmenší. Větší děti si 
pak mohou každé úterý a čtvrtek pro 
své hry půjčit kostýmy.

Dobíjejte energii
V Pradědově dětském muzeu najdete 
také služby, které rozšiřují možnosti 
výletů a cestování na elektrokolech. 
V otevírací době muzea je k dispozici 
elektronabíječka a kabely značky 
Shimano a Bosch vám zdejší obsluha 
ráda zapůjčí oproti vratné kauci.  A za-
tímco se bude kolo nabíjet, můžete si 
i vy dobít energii ve zdejší samoob-
služné kavárničce.

www.bludov.cz
www.pradedovomuzeum.cz

Galerie Adolfa Kašpara, foto: archiv obce 4× Vn
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Zámecká oranžerie s kavárnou

Chystáte se s rodinou na výlet?

Plánujete romantický víkend?

=  jízdenka + vstupenka 
            + % poukázka

Vždy tu pro vás je

Přijedou k vám přátelé?

Vždy tu pro vás je

OLOMOUC REGION CARD

DOSPĚ
LÝ

ADULT

48 h

STŘEDNÍ MORAVA  ǀ  OLOMOUC  ǀ  JESENÍKY

OLOMOUC REGION CARD

STŘEDNÍ MORAVA  ǀ  OLOMOUC  ǀ  JESENÍKY

AVA  ǀ  OLOMOUC  ǀ  JESENÍKY

AV

OLOMOUC REGION CARD

DOSPĚLÝ
ADULT

5

STŘEDNÍ MORAVA  ǀ  OLOMOUC  ǀ  JESENÍKY

dní
days

S Olomouc region Card získáváte ZDARMA vstupy do více než 
100 atraktivit celého Olomouckého kraje a okolí a dalších více 
než 80 slev do restaurací nebo ubytovacích zařízení. Podrobný 
průvodce, který je ZDARMA v tištěné i on-line verzi, vám 
přehledně ukáže co, kdy, kde a proč navštívit, nabídne řadu 
možných scénářů výletů podle vašeho vkusu nebo zaměření 
a také možnosti zvýhodněné dopravy po celém kraji.

Bobová dráha Hrubá Voda

Zámek Úsov

Hrad Helfštýn

Zámek Čechy pod Kosířem

Jeskyně Na Pomezí

Arcibiskupský palác, Olomouc

Vojenské muzeum Králíky Zlatokopecký skanzen, Zlaté Hory

Expozice času, Šternberk

Zde všude je vstup 
ZDARMA

Lanová dráha  Kraličák
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Milujete dobré jídlo a potrpíte si na kvalitní su-
roviny a tradiční receptury? Chcete zjistit, jak se 
originální, a navíc i krásně zabalené potraviny 
vyrábějí? Pak neváhejte a zamiřte do Zábřehu 
na Moravě. Návštěva tamní rodinné rukodělné 
konzervárny Via Delicia vás vrátí do starých 
časů věcí dělaných poctivě a s láskou. Tamní 
delikatesy, vyráběné bez konzervantů, jsou 
synonymem pro kvalitu.

Na netradiční výlet se můžete vydat s rodinou, kamarády 
nebo klidně s kolegy z práce. Návštěvu manufaktury na pů-
vodní české lahůdky si zařaďte na svůj seznam turistických 
cílů. Nebudete litovat. Zajímavá exkurze, při níž se seznámíte 
s původními způsoby konzervování ovoce, zeleniny, hub, mas 
a dalších surovin, je zážitkem pro děti i dospělé. A nemusíte 
se jen dívat. Komentované ochutnávky paštik, zavařenin, 
kulinárně upravených mas a bylinných sirupů vás nostalgicky 
přenesou do voňavé venkovské spižírny plné dobrot jako 
z dob našich babiček. Vždyť inspirací k založení fi rmy byl 
i nález staré knihy z roku 1925 s tradičními recepty. 
O tom, že jde o opravdu mimořádné lahůdky, svědčí i první 
místo Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje 2019 v sek-
ci Regionální výrobek a řada ocenění Regionální potravina. 
V Paláci chutí, který je výkladní skříní fi rmy, si můžete tyto 
výrobky nakoupit. Pro sebe nebo jako univerzální dárek vý-
jimečný nejen svým zpracováním a chutí, ale také designem. 
Klasické zavařovací sklenice s gumičkou a skleněným víčkem 

Nostalgický výlet do 
spižíren našich babiček

vás vrátí do starých časů. Nakoupit nemusíte jen v zábřežské 
manufaktuře. Výrobky Via Delicia objevíte i na farmářských tr-
zích, ve vinotékách a obchůdcích s farmářskými produkty. Nebo 
se vypravte do virtuální spižírny na www.viadelicia.cz.

Zakladatel fi rmy Olin Bezchleba získal inspiraci 
pro založení fi rmy ve Francii, kde pět let s rodinou 
pobýval. 

Jak vás napadlo pustit se do výroby lahůdek 
v „retro stylu“?
V Čechách byla nabídka kvalitních potravin velmi omezená. Chtěli 
jsme proto obnovit staré dobré časy a pustili se do prvních experi-
mentů. Inspiraci pro ně jsme hledali ve starých knihách.

Kde berete suroviny?
Suroviny se snažíme získávat z nejbližšího okolí. Pokud to není 
možné, například u koření a některých druhů zvěřiny, nakupujeme 
od schválených dodavatelů. Velmi ctíme i sezónnost ovoce a zele-
niny, protože nejlépe přece chutná to, co se sklízí v plné zralosti. 

Jaké produkty máte dnes v nabídce?
Máme sortiment zvěřinových paštik nebo kachní, králičí, i kla-
sickou játrovou s restovanou cibulkou. Nabízíme masa dušená 
a pečená ve vlastní šťávě, například vepřové, hovězí, jehněčí, 
křepelky a další. Z nemasových produktů vyrábíme pestrý sorti-
ment džemů z planého ovoce, lesní plody a houby, nakládanou 
a konfi tovanou zeleninu. Nabídku každý rok rozšiřujeme o nové 
dobroty, tak pokud plánujete cestu poblíž, zastavte se u nás 
a můžete ochutnat. 

Via Delicia
„CHTĚLI JSME OBNOVIT STARÉ DOBRÉ 
ČASY,” ŘÍKÁ ZAKLADATEL KONZERVÁRNY 
VIA DELICIA.

Foto: Via Delicia 2×
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www.viadelicia.cz

Vyrobeno v Zábřehu. Na Moravě. 
Krásný kostel 
i pověstmi opředený hrad

Brníčko
S osobou lovčího krále Přemysla Otakara II. Benešem – Benedou, 
jsou spojené počátky Brníčka. Ten založil osadu s kostelem 
Narození Panny Marie, který je dodnes chloubou obce ležící 
nedaleko od Zábřeha. 

Chrám, vysvěcený už v roce 1271, patří 
k nejstarším na severní Moravě a skrý-
vá jedinečné fresky. Objekt postavený 
z lomového kamene byl kdysi obklo-
pený dnes již zrušeným hřbitovem. 
Stavba s pozdně gotickým jádrem byla 
barokně přestavěná v 18. století. Jed-
nolodní chrám, který je už od roku 1958 
na seznamu kulturních památek, 
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je 20 metrů dlouhý a 7 metrů široký.
Unikátní jsou středověké fresky, které 
rozhodně musíte vidět. Odborníci je 
odhalili teprve nedávno. Nástěnné mal-
by jsou rozvržené v několika úrovních. 
V roce 2004 obec pořídila do kostela 
nové schody. K jejich výrobě byl pou-
žitý modřín ze stromu rostoucího pod 
zříceninou hradu Brníčko. 
Z kdysi mohutného hradu se dnes 
zachovaly pouze trosky, které jsou 
dalším turistickým lákadlem.  Hrad 
nechal vystavět zřejmě Ctibor Morava 
– pravnuk lovčího Beneše – Benedy 
ve 30. letech 14. století. Mezi jeho 
nejznámější majitele bezesporu patřil 
neblaze proslulý Jiří Tunkl, který v okolí 
založil několik rybníků. Tento moravský 
šlechtic nebyl příliš oblíbený a jeho 
poddaní se vůči němu dokonce dopus-
tili první vzpoury na Moravě, při které 
ho přepadli a smrtelně zranili. Poté 
hrad začal postupně chátrat. Během 
staletí několikrát změnil majitele a dnes 

patří obci Brníčko, která zde každoroč-
ně 5. 7. (státní svátek) pořádá tradiční 
Středověké odpoledne. Dozvíte se tam 
možná i některou z pověstí a historek, 
kterých se k hradu váže celá řada.

www.obecbrnicko.cz
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Malebný Zábřeh, kterému se také pro jeho polohu říká křižovat-
ka cest, najdete na levém břehu řeky Moravská Sázava. Město 
s historií sahající až do 13. století vás ovšem neupoutá jen svou 
bohatou historií, krásnou přírodou, ale i možnostmi sportovního 
a kulturního vyžití. 

MALEBNÉ MĚSTO  
NA ROZHRANÍ HANÉ  
A JESENÍKŮ

Abyste při zábřežských toulkách ne-
minuli žádnou z důležitých městských 
dominant, vydejte se na prohlídku 
po Welzlově naučné stezce. Ta své jméno 
získala po slavném místním rodákovi 
Janu Eskymo Welzlovi. Jeho sochu 
v životní velikosti si můžete prohléd-
nout v prostoru před místním vlakovým 
nádražím. Zde začíná svým prvním 
zastavením také naučná stezka. Po ní si 
směrem do centra města prohlédnete 
novogotický evangelický kostel, rybník 
Oborník a Knížecí sady. Dál pak stezka 
pokračuje k zábřežskému hradu a zámku, 
ve kterém dnes sídlí městský úřad. Cesta 
vás poté přivede k Bezručovým sadům 

Turistické informační centrum 
Československé armády 1, 789 01 Zábřeh 
tel.: 583 411 653, Facebook.com/tic.zabreh
www.tourism.zabreh.cz

a kostelu sv. Barbory. Odtud se vrací 
na Masarykovo náměstí, kde můžete 
vidět mariánský morový sloup a kamen-
nou kašnu. 
V centru určitě nemiňte dům Pod Pod-
loubím, v němž je umístěné zábřežské 
muzeum se stálou expozicí o Janu 
Eskymo Welzlovi a Grafický kabinet 
Václava Hollara. Tematicky zaměřená 
a průběžně obměňovaná výstava Holla-
rových grafik ze sbírek muzea patří mezi 
největší tuzemské soubory díla tohoto 
autora. V blízkosti muzea stojí farní 
kostel sv. Bartoloměje s Farním muzeem 
ve věži kostela, kde uvidíte např. expozici 
liturgických předmětů, sbírku mincí 
nalezených pod lavicemi, Lapidárium či 
historii zvonů kostela sv. Bartoloměje. 
Centrem města a jeho zajímavými zákou-
tími zájemce nově provede i dětská tu-
ristická hra „Putování městem s Janem 
Eskymo Welzlem“. Její herní plán získáte 
v turistickém informačním centru.
Zábřeh je pro svou polohu rovněž 
ideálním místem pro milovníky letních 
a zimních sportů, procházek a nádherné  

Zábřeh

přírody. Pro ně je přímo stvořená naučná 
stezka Údolím Moravské Sázavy, která začíná 
u bývalého lomu Skalička s volně přístupným 
BMX a MTB parkem. Krásný výhled na město 
a nedaleké Jeseníky poskytne vyhlídka na kopci 
Humenec v místní části Skalička.
Zajímavá vyjížďka na kole vás čeká na cyklo-
stezce s železničním skanzenem u nedaleké 
obce Lupěné, která vede do Hněvkova po bý-
valé železniční trati. Zábřehem prochází také 
nová dálková cyklistická trasa Moravská stezka, 
která spojuje Jeseníky s jižní Moravou. Další tu-
ristickou novinkou je gastronomická cyklotrasa, 
na které můžete cyklovýlet spojit s ochutnáv-
kami výborného jídla a pití. Stezka „Ochutnej 
Moravu na kole“ v Zábřehu začíná i končí. 
Tak neváhejte a zažijte pohodu, relax i sport 
ve městě obklopeném nádhernou přírodou. 
Zažijte Zábřeh!

Expozice Welzl, foto: archiv města

Vyhlídka, foto: archiv města
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Název prodejny Šlapka sport napovídá, že tam půjde hlavně 
o pohyb. Takový, který si můžete podle chuti a fyzické kondice 
ulehčit, aniž byste přišli o všechny zážitky s jízdou na kole nebo 
koloběžce spojené.

Šlapka sport Zábřeh

Oblíbená prodejna s půjčovnou a servi-
sem elektrokol, koloběžek a cyklovozíků 
je dílem Martiny Urbáškové, pro kterou 
je sport druhou kůží a životním stylem 
zároveň. Dříve aktivně jezdila maratony 
na horském kole a v roce 2019 zvládla 
několikaměsíční putování po ikonické 

4270 km dlouhé Pacifické hřebenovce! 
Zaujala i jako fotografka a brzy nato přišla 
nabídka od firmy Crussis, specialisty 
na elektrokola a koloběžky. Úspěšná spo-
lupráce zakrátko vyústila v otevření vlast-
ní prodejny v centru Zábřehu. Základem 
sortimentu je značka Crussis, ke které 

nově přibyly značky Kostka, Head a Rock 
Machine. Cílem Martiny není mít zastoupení 
nekonečné řady značek, ale co nejlépe pra-
covat s těmi pečlivě vybranými. Dobře totiž 
ví, že dnešní klientela vyžaduje dokonalou 
informovanost absolutně o všem.
Hned od prvního dne v prodejně fungoval 
také bezchybný servis. Je to služba, na které 
si tým okolo Martiny hodně zakládá, a to 
od nejmenších až po složité opravy. Není 
divu, že jeho věhlas dávno přesáhl hranice 
města a zákazníci se kvůli němu sjíždějí i ze 
vzdálených míst. 
Ačkoli tým preferuje osobní kontakt se 
zákazníkem a prodej, kterému předchází 
vyzkoušení kola a detailní vysvětlení, drží 
krok s dobou, a proto funguje i prodej přes 
e-shop.
Majitelka se nebrání ani neelektrickému sor-
timentu bicyklů a koloběžek. Sama však při-
znává, že na klasiku se jí doma práší, a když 
už někam vyjede, tak právě na elektrokole. 
A taky dobře ví, že každý netouží po vlastním 
elektrokole a rád se spolehne na doporučení 
fundované půjčovny. Totéž se týká kolobě-
žek a spolehlivých cyklovozíků, kde jsou děti 
v bezpečí a jako v bavlnce. Elektrokolo si tak 
zde můžete půjčit již od 499 Kč/den.

nám. Osvobození 317/5, 789 01 Zábřeh
tel.: +420 774 302 298
www.slapkasport.cz
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Tolik skvostů, historických i přírodních, 
nenajdete hned tak někde. Na Králicku se nudit 
vlastně ani nemůžete. Naopak si budete přát, 
aby vaše dovolená byla delší a vy stihli navštívit 
a užít si z města a jeho okolí ještě víc. Už samot-
né malebné podhorské městečko obklopené ho-
rami a panenskou přírodou vás okouzlí kostelem 
s klášterem vypínajícím se na Hoře Matky Boží. 
Díky poloze nedaleko česko-polských hranic 
můžete na Králicku navštívit i  opevnění z let 
1935–1938 nebo se ponořit do historie pašerác-
tví jako z filmu „Krakonoš a lyžníci“. 

Pramen, kde se objevuje slovo Grulich (česky Králíky), 
pochází již z 2. pol. 14. století, ale město zde vzniklo 
až v pol. 16. století. Tehdy bylo vytyčeno velké a malé 
náměstí se dvěma hlavními ulicemi. Dřevěné stavby 
neodolaly, dochovaly se až kamenné a cihlové budovy 
barokní (fara, kostel sv. Michaela archanděla či dům 
U Trojice).
Kromě zemědělství, obchodu a běžných 
řemesel zde našlo uplatnění řezbářství 
a betlémářství či varhanářství. Králické 
varhany naleznete třeba v pražské 
Loretě. Od pol. 19. stol. město zazna-
menává rozvoj textilního průmyslu.
Dějiny města i betlémářství před-
stavuje Městské muzeum, sídlící 
na Velkém náměstí. Uvidíte zde i sbír-
ky minerálů, hornin, hmyzu, ptactva, 
savců či tropické akvárium. Muzeum 
nabízí také výstavy výtvarného umění.

Celnictví a pašeráctví – velké téma
Právě poloha města nedaleko hranic s Polskem v mi-
nulosti znamenala i snahu propašovat různé zboží. 
Na „čáře“ se proto často pohybovali celníci. Právě jim 
je zasvěcená svého druhu největší tuzemská výstava. 
Ve Východočeském památníku celnictví na Velkém 
náměstí se dozvíte i mnohdy netušené. A možná se 
vám zbortí některé romantické představy o „pašířích 
a finanční stráži“.
Při procházce moderně pojatou expozicí poznáte historii 
z dob kvetoucího příhraničního celnictví, pašování 
a černého trhu. Prohlídka začíná ve speciálně vytvořené 
ulici u starověkého domu patrona celníků sv. Matouše, 
přibližuje dobu reforem za vlády Marie Terezie a Josefa 
II., aby vás přes kanceláře celních úředníků z různých 
dob plynule přivedla do současnosti.   

Díky dokumentárním filmům i zvukovým záznamům 
si poslechnete vyprávění příslušníků finanční stráže 
i pašeráků. Dozvíte se, že pašování bylo běžnou součástí 
života v pohraničí a živilo celé rodiny. Uvidíte i ukázky 
kontrabandu a díky fotografiím a exponátům se dozvíte 
víc i o celní službě za socialismu. V expozici najde-
te i vzácné celní tarify z tereziánského období, váhy 
a závaží, objemové a délkové míry. Tahákem jsou běžně 
nevystavované exponáty z tzv. potravinové šmeliny 
po roce 1945. Nechybí ani stejnokroje, brašny a unifor-
my či výzbroj. Neváhejte. 

Příroda, klášter i opevnění
V Králíkách určitě vystoupejte na Horu Matky Boží. Jde 
o nejvýznamnější barokní památku regionu. V letech 
1696–1700 na kopci místní vybudovali nejdřív barok-
ní poutní kostel, v letech 1701 až 1704 k němu přibyl 
čtyřkřídlý ambit a za ním v letech 1706 až 1710 vyrostla 
budova kláštera. 

A opomenout nelze ani vrchol Králický Sněžník. 
Kromě nádherné divoké přírody masivu 

Králického Sněžníku se před vámi v dál-
ce rozprostře i Hrubý Jeseník a Or-

lické hory. Na Králicku si do plánu 
cílů napište i kamennou mariánskou 
poutní kapli Svaté Trojice. V oko-
lí najdete radioaktivní prameny, 
z nich je nejznámější Rudolfův 

pramen. 
 Pohnuté osudy lidí z Králicka jsou 

spojené i s předválečnou, válečnou či 
poválečnou historií. V roce 1935 přikro-

čila československá vláda k zahájení staveb 
opevnění. Na Králicku se z něj dodnes zachoval prostor 
s nejvyšší koncentrací pozůstatků čs. pevnostního 
systému z let 1935–1938. O jeho historii se víc dozvíte 
ve Vojenském muzeu v Králíkách a v jednotlivých stav-
bách začleněných do okruhu systému opevnění v rámci 
Králické pevnostní oblasti. 
Pokud máte chuť vyrazit po Králicku pěšky, na běžkách 
nebo na kole, vyberete si trasy podle vašich fyzických 
i časových možností. Na obou stranách hranice na vás 
čekají neuvěřitelné krásy. 

Městské muzeum Králíky
www.muzeumkraliky.cz 

Muzeum celnictví:
www.muzeumcelnictvi.cz

www.kraliky.eu

Pašíři a financové jak z filmu 
Krakonoš a lyžníci

Králíky

Klášter Králíky
www.klasterkraliky.cz

Králický Sněžník
www.sneznik.cz

Hora Matky Boží, foto: m-ARK
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Na Dolní Moravě strávíte klidně týden a pořád budete 
na začátku vašeho objevování tohoto půvabného místa 
v krásné přírodě nedaleko Králického Sněžníku. Tak vel-
kou paletu sportovních, rekreační i relaxačních aktivit 
koncentrovaných v jedné lokalitě byste jinde hledali jen 
stěží. Najdete tu nabídky pro všechny věkové i výkon-
nostní kategorie. Od lyžování, turistiky, cykloturistiky, 
přes výšlapy na skialpech, sněžnicích, freestyle zábavu, 
bobovou dráhu, adrenalinové zážitky všeho druhu až 
po legendární Stezku v oblacích. Pestrou mozaiku adre-
nalinových atrakcí doplňuje světový unikát – nejdelší 
visutý most pro pěší Sky Bridge 721, který vás, doslova 
i pomyslně, přenese vzhůru k nebesům.

Vedle Stezky v oblacích vás letos 
čeká světový unikát: Sky Bridge 721
RESORT DOLNÍ MORAVA

Dotkněte se oblohy!
Dosud nejnavštěvovanějším cílem areálu je Stezka 
v oblacích, která díky své netradiční spirálovi-
té konstrukci a originálnímu provedení získala 
ocenění za architekturu. Součástí samotné Stezky 
v oblacích je hned několik adrenalinových atrakcí. 
Na jejím vrcholu, ve výšce 50 metrů, můžete 
vstoupit do odpočinkové sítě, tzv. Kapky. Když 
se rozhlédnete, užasnete nad výhledy na ma-
siv Králického Sněžníku s údolím řeky Moravy. 
Z věže si odvážní mohou zkrátit cestu z jedno-
ho patra lávky do druhého rukávem z husté 
sítě nebo se můžete sklouznout stometrovým 
tobogánem s klopenými zatáčkami či sejít pěšky. 
A potom se můžete vydat jen kousek dál do nové 
vyhlídkové restaurace. 

Zima i léto – nebudete vědět, 
co zkusit dřív
Adrenalin, zábavu i sportovní vyžití najdete také 
v Adrenalin parku, jehož součástí je mimo jiné 
Lanový park. Zvolit si tam můžete z 5 tras různých 
obtížností, včetně adrenalinového okruhu s lano-
vými přejezdy nebo růžového dětského okruhu. 
K dispozici jsou vám zkušení instruktoři či „tre-
nažér“. Další atrakce, včetně horolezecké stěny, 
objevíte na 14metrové adrenalinové věži.
Pokud se vám nechce mezi atrakcemi chodit jen 
pěšky, svezte se „na kopec” sedačkovou lanovkou. 
Od ní nemusíte zamířit jen na Stezku v oblacích, 
ale můžete si půjčit horské koloběžky a sjet zpět 
dolů nebo se vydat na pěší túru či cyklovýlet. 
Vybírat si můžete hned z několika tras.

Za tajemstvím mamutů
Děti se vyřádí v unikátních dětských parcích Ma-
mutíkův vodní park, Lesní zážitkový svět, Pískový 
svět. Novinkou je Mamutíkova louže s hravou 
řekou. Tady si malí i větší vodomilové mohou 
zchladit nožky při brouzdání 52 metrů dlouhou 
řekou, stát se kapitánem lodi a objevovat ostrov 
s herním domečkem uprostřed vodní hladiny nebo 
závodit na vorech. Příchozí zaujme i několikapat-
rová interaktivní obří socha mamuta. Jeho 18 met-
rů dlouhý chobot slouží jako super skluzavka. K ní 
vaši potomci vylezou vnitřkem mamutích nohou. 
V jedné je lezecká stěna, v další točité schodiště 
a v jiné šplhací komín.

Zasněžený resort – nesčetně 
možností
Doslova rájem pro vyznavače zimních sportů se 
resort a jeho okolí stávají v okamžiku, kdy kraj za-
padne sněhem. Příchozí si mohou zvolit ze sedmi 
sjezdovek všech stupňů obtížností v celkové délce 
10,5 kilometru s několika vleky a čtyřsedačkovými 
lanovkami. Nedávno otevřená rodinná modrá 
sjezdovka spojuje horní část lanovky Sněžník

Vznášejte se     v nebesích

Stezka v oblacích, foto: m-ARK

Foto: Horský resort Dolní Morava
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s horní stanicí lanovky U Slona. Děti naučí lyžovat zkušení 
instruktoři v některém z dětských ski parků. Samozřejmostí 
je i kvalitní sociální zázemí a občerstvení. 

Adrenalin ve všech pádech
Adrenalinové zážitky čekají lyžaře i snowboardisty na zá-
bavné trati s klopenými zatáčkami a terénními vlnami. Tzv. 
snowtrail končí 8 metrů dlouhým tunelem a v jejím soused-
ství je snowpark s překážkami pro začátečníky i pokročilé. 
Zařádit si můžete I na crossové trati u vleku Ondráš.

Vyměňte lyže za boby, sáňky či rolbu
Pokud vás lyže unaví, k dispozici je pro vás mamutí hor-
ská dráha, celoročně otevřená bobová dráha nebo večerní 
sáňkování na 2,5kilometrové trati. Připraveny jsou výšlapy 
na sněžnicích či skialpech. A když si něco z výbavy zapome-
nete doma, tak vám lyže, snowboardy i běžky na místě půjčí. 
K dispozici jsou i ski servisy a doprava skibusy.
Díky své poloze je Dolní Morava ideálním výchozím bodem 
také pro běžkaře. Ti mají šanci vyrazit do kouzelné okolní 
přírody po pravidelně upravovaných tratích. Pohoří Králický 
Sněžník je ideálním místem pro běžky a v okolí je v návaznos-
ti na Jesenickou lyžařskou magistrálu až 50 kilometrů upravo-
vaných běžeckých stop. Dolní Morava je prostě neodolatelná!
 
Světový unikát
Že se majitelé sportovního areálu nebojí odvážných počinů, 
dokládá naprostá novinka, světový unikát Sky Bridge 721. 
Svého druhu nejdelší visutý most pro pěší na světě se klene 
nad údolím ve výšce 95 metrů nad zemí. Svou délkou 721 
metrů, propojuje dva hřebeny masivu Králického Sněžníku. 
Sky Bridge doplňuje nedalekou Stezku v oblacích. Novinka 
se pro veřejnost otevřela na jaře 2022. Téměř třičtvrtě kilo-
metru dlouhá visutá lávka vede od chaty Slaměnka, jen kou-
sek od Stezky v oblacích, překlene údolí Mlýnského potoka 
k úbočí kopce Chlum. Návštěvníci se k mostu, obdobně jako 
ke Stezce v oblacích, mohou vyvézt sedačkovou lanovkou.
S novou atrakcí se propojují další navazující aktivity pro 
všechny věkové kategorie. Po přejití lávky máte možnost 

projít si naučnou stezku s názvem Most času s prvky rozší-
řené reality. Na celkem sedmi panelech o historii a ochraně 
přírody je protkán příběhem místní rodiny od roku 1935 až 
do současnosti.
Přijeďte se i vy podívat a užit si unikátní atrakci, která v tu-
zemsku nemá obdoby. Dosud jste si podobný zážitek v Evropě 
mohli užít třeba ve švýcarských Alpách, kde tamní 500met-
rový most nabízí výhledy na Matterhorn i Bernské Alpy. Další 
obdobné lákadlo mají v Tyrolsku, kde v roce 2014 zpřístupnili 
asi 115 metrů nad zemí postavený 406 metrů dlouhý visutý 
most. Doteď nejdelší evropskou atrakci tohoto druhu je 
od roku 2020 otevřená visutá lávka pro pěší u portugalského 
města Arouca, která měří 516 metrů. 
Pokud vás láká procházka nad údolím krásných hor v srdci 
přírody, určitě si nenechte ujít návštěvu Resortu Dolní Morava. 
Čekají vás zážitky, které hned tak někde nenajdete.
www.dolnimorava.cz. 
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Ski areál Kraličák je 
moderní zimní středisko 
Pohoří Králického Sněžníku je pro svou 
polohu a nadmořskou výšku ideální pro 
zimní sporty. Díky propojení lyžařských 
středisek (Stříbrnice, Hynčice pod 
Sušinou) zde vznikl areál, který lyžařům 
a snowboardistům nabízí téměř 
11 kilometrů sjezdovek, 7 lanovek 
a vleků a přes 70 kilometrů běžeckých 
tras. Sjezdovky, vleky a lanovky jsou 
logicky propojené a mohou fungovat 

jako jeden celek i samostatně. Jeden 
skipas platí na všechny vleky ve ski are-
álu, který je vybaven nejmodernějším 
zasněžováním. Na své si zde přijdou 
všechny věkové kategorie lyžařů, 
snowboardistů, běžkařů či skialpinistů 
bez ohledu na výkonnostní skupinu. 
Areál se může pyšnit nejrychlejší 
vyhří vanou lanovkou v ČR. Na super-
moderní šestisedačkové lanovce D-line 
od Doppelmayr Garaventa lyžaři ocení 
bezpečnější design, ergonomicky 

tvarované vyhřívané sedačky, wi-fi  
připojení a bublinu odrážející UV 
záření. Ti nejmenší lyžaři si užijí zábavu 
ve FUNPARKu, což je ohraničený 
dětský lyžařský park. Děti si zde mohou 
bezpečně vyzkoušet jízdu vlekem 
a první ježdění na pojezdových pásech, 
nejdelších krytých pásech v ČR, jsou 
podsvícené a bezpečné pro děti, které 
navíc kryjí před nevlídným počasím 
po celou jízdu. Rodiče na ně přitom ze 
všech míst vidí. Vyřádí se na několika 
skluzavkách a slalomech při sáňkování 
nebo si odpočinou na kolotoči.

MÍSTO, KDE SE ŽÁDNÝ 
DEN V ROCE NEBUDETE 
NUDIT ANI VTEŘINU

Ve třech malebných údolích kolem vrchu Štvanice, mezi trojlíst-
kem obcí Hynčice pod Sušinou, Stříbrnice a Štěpánov, leží rezort 
KRALIČÁK. Areál zasazený do krásné přírody na jihovýchodním 
úpatí Králického Sněžníku nabízí zábavu během všech ročních 
období. Na více než 600 hektarech můžete objevovat kouzlo 
unikátního horského rezortu.

Na snowboardisty čeká nová snow-
boardcrossová trať, která vznikla 
ve spolupráci s Vendulou Hopjakovou.
Krásu okolní přírody si můžete vy-
chutnat z 35 metrů vysoké rozhledny, 
při výletě na skialpech, při procházce 
se sněžnicemi nebo na běžkařských 
trasách, které vedou z Hynčic i ze Stří-
brnic. Samozřejmostí areálu Kraličák je 
zázemí s restaurací, servis s půjčovnou 
lyží, snowboardů, běžek, sáněk nebo 
skialpů či škola lyžování.

Nádherná krajina, 
klid i zábava
Léto na Kraličáku se nese ve znamení
příjemného odpočinku, krásné přírody
ale i aktivního využívání volného času. 
Novinkou je krásná bobová dráha 
na černé sjezdovce FIS ve Stříbrnicích. 
Zajímavostí pak její dva karusely, tedy 
360° otočky a unikátním dojezdem 
v tunelu pod lanovkou. V provozu bude 
nepřetržitě. Kopce v okolí jsou protkány 
desítkami kilometrů turistických 
stezek a cyklistických cest. Vybírat si 
můžete z velké škály různých délek, 
obtížností i směrů. Děti a dospělí se 
mohou odreagovat na interaktivním 
hřišti, pump tracku  i na spoustě méně 
tradičních aktivit, jako je pádlování 
na rybníce, jízda na koních, a dalších 
aktivitách trávených společně se svojí 
rodinou. Milovníci cyklistiky mohou 
vyzkoušet až 15 km dlouhé a nijak těžké 
traily, nejlépe po výjezdu lanovkou 

na Štvanici a pak více či méně prudkými 
sjezdy do Stříbrnic. Najdete tu stavby 
renomovaných architektů a architekto-
nických kanceláří.
Cenu Grand Prix za architekturu získal 
Penzion Kraličák s vyhlídkovou terasou 
připomínající jeden z obranných bunkrů. 
Na kopci Štvanice zase stojí rozhledna 
Stříbrná Twiggy navržená ikonickým ar-
chitektem Martinem Rajnišem. Velkým 
projektem je pak obnovení téměř za-
niklé vesničky Štěpánov pod taktovkou 
Ing. Nováčka. V ní se nyní moderními 
postupy staví chalupy a domy podle 
původní katastrální mapy z počátku 
19. století. Užití bude částečně rekreač-
ní, ale hlavním cílem je navrácení života 
do krajiny, tzn. znovuosídlení. S trvale 
udržitelným rozvojem místa souvisí 
i vybudování tří rybníků ve štěpánov-
ském údolí. Rybníky byly pokřtěny 
Zbygniewem Czendlikem v roce 2020 – 
Pankrác, Servác a Bonifác. Patronkami 
se staly přední české snowboardistky 
Eva Samková a Vendula Hopjaková. 
Cílem dlouholetého postupného budo-
vání je vznik promyšleného, účelného 
a do krajiny zapadajícího prostředí, 
kde si v kteroukoliv roční dobu užijí 
děti i dospělí. Duší a hybatelem změn 
v opravdu netuctovém areálu je jeho 
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Kraličák

majitel Ing. Dušan Juříček. „Areál je pro ty, 
kteří si umí užít naše sjezdovky i toulání se 
v zasněženém lese. Je pro špičkové cyklisty, 
i pro rodiče s kočárkem. Je pro všechny, 
kteří mají rádi horskou a podhorskou 
krajinu v každém ročním období. Snažíme 
se vrátit život místnímu kraji s původním 
obydlením. A naším neskromným přáním 
je, aby se prostředí areálu Kraličák stalo ob-
líbeným místem všech, kteří chtějí v rámci 
současného světa trávit svůj volný čas, 
práci nebo život zde, v souznění s přírodou 
jako naši předkové. Zavítat můžete na ví-
kend, na týden nebo napořád.“

www.zima.mujkralicak.cz
www.leto.mujkralicak.cz

Majitel areálu Kraličák, Dušan Juříček
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Na radnici i do kostela
Při procházce po Starém Městě pod 
Sněžníkem určitě neminete přímo 
na náměstí místní radnici postavenou 
roku 1619. Její dominantou je věž s pří-
stupným ochozem. Pozorný návštěvník 
uvidí erb připomínající vznik radnice 
z doby, kdy město patřilo rodu Jana 

Petřvaldského z Petřvaldu a Řečic. Vzhled 
budovy ale není původní. V letech 1725 
a 1825 vyhořela a následně ji lidé opravili. 
Pokud se chcete o městě, jeho historii 
a přírodě regionu dozvědět víc, prohléd-
něte si expozici umístěnou v přízemí 
radnice. Městské muzeum je součástí 
staroměstského informačního centra. 

Do hor pěšky i na lyžích
Pokud si již dostatečně užijete pomy-
slné i faktické procházky místními 
dějinami, můžete se vydat na někte-
rou z populárních turistických tras. 
Jedna z atraktivních vycházek vede ze 
Stříbrnic kolem chaty Návrší a Adélina 
pramene až do sedla pod nejvyšším 
vrcholem okolí Králickým Sněžníkem. 
Tam nesmíte minout i populární 
sošku slůněte a pramen řeky Moravy. 
Prameniště se nachází v nadmořské 
výšce 1 380 metrů. Nedaleko od něj 
vystoupáte na vrchol Králického 
Sněžníku, odkud budete mít za pěkné-
ho počasí dechberoucí výhledy nejen 
na Orlické hory a Hrubý Jeseník, ale 

STARÉ MĚSTO POD SNEŽNÍKEM

i na Beskydy či dokonce Krkonoše.
Pokud vás baví vojenská historie 
a chcete si prohlédnout linii bunkrů, 
vypravte se po naučné stezce Sta-
roměstské pevnostní oblasti kolem 
největších objektů těžkého opevnění. 
V areálu bývalých staroměstských 
kasáren jsou pak k vidění expozice 
s vojenskou tematikou.  
Vydat se můžete i kousek přes hranici 
do Polska, kde na vás čeká řada turis-
tických cílů. Jedním z nich je Medvědí 
jeskyně v Kletně nebo koupání v nej-
větší umělé vodní nádrži na území 
Kladska – v Zalewu Stara Morawa. 
Ani když krajinu zasype sníh, nemusí 
být poznávání Staroměstska konec. 
Na výpravy se můžete vypravit třeba 
na běžkách. Okolní hory, s přirozenou 
dominantou 1424 metrů vysokým 
Králickým Sněžníkem, nabízejí řadu 
zajímavých tras s krásnými výhledy 
do údolí.

Podívejte se na 
Staroměstsko z výšky
Protože se Staroměstsko rozkládá 
v naprosto kouzelném koutu regionu, 
sevřené masivem Králického Sněžní-
ku, Rychlebskými horami a Jeseníky, 
je škoda neprohlédnout si jej i z ptačí 
perspektivy. Dechberoucí výhledy 
do krajiny si rozhodně nenechte ujít.
Výjimečná kamenná rozhledna, 
která je replikou původní historické 
rozhledny z Králického Sněžníku s ka-
mennou klenbou a točitým žulovým 
schodištěm, je nedávno dokončená 
Dalimilova rozhledna. Krásná stavba, 
bodující v soutěžích o nej rozhledny, 
vrací návštěvníky do starých časů 
a vyrostla na vrchu Větrov. Ten najdete 
asi dva kilometry od známé horské 
chaty Paprsek. 
Velmi moderní, štíhlou 35 metrů 
vysokou rozhlednu z modřínového 
dřeva, skla a ocelových lan najdete 

Poetický název Goldek – Zlatý roh, dnes Staré Město pod Sněž-
níkem. Městečko zasazené v čisté přírodě mezi horami získalo 
své někdejší jméno kvůli zlatým ložiskům. I dnes si místo obklo-
pené Králickým masivem s nejvyšší horou Králickým Sněžníkem, 
Hrubým Jeseníkem a Rychlebskými horami zamilujete. V nád-
herném údolí naleznete spoustu možností, jak si užít historii, 
ale také výhledy z ptačí perspektivy, sportovní aktivity i výlety 
pěšky, na kole i na běžkách.

mezi Stříbrnicemi a Hynčicemi. Objekt 
vystavěný na vrchu Štvanice dostal kvůli 
svému vzhledu jméno Stříbrná Twiggy. 
Stavbu, ke které vás dovede i turistická 
trasa, navrhl známý architekt Martin 
Rajniš. Výstup na celoročně přístupnou 
rozhlednu vás odmění neskutečnými 
výhledy do okolí.
Jedním z míst, odkud si můžete pro-
hlédnout z ptačí perspektivy Staré Město 
pod Sněžníkem, je také vyhlídková věž 
pozdně renesanční radnice. Protože 
město tehdy nemělo k ochraně hradby, 
věž pravděpodobně sloužila jako strážní 
místo. Věž je přístupná v době otevření 
informačního centra.
Kromě rozhleden a vyhlídek samozřej-
mě nemůžete pominout ani dominantu 
celé oblasti – vrchol Králický Sněžník, 
kterému se říká i „střecha Evropy“. 
Důvodem je fakt, že zde pramení tři řeky, 
jejichž vody tečou do tří moří: Tichá 
Orlice do Severního moře, Kladská Nisa 
do Baltského a Morava do Černého 
moře.

www.staremesto.info
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Okolí Starého Města, foto: m-ARK

Staré Město pod Sněžníkem, foto: m-ARK

Dalimilova rozhledna, foto: m-ARK

Město obklopené 
úchvatnou přírodou
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Ski areál, který se rozprostírá v nadmoř-
ské výšce 630 až 750 metrů nad mořem, 
disponuje třemi sjezdovkami vhodnými 
pro začátečníky i pokročilé lyžaře. Ty 
na svazích přepravují dva vleky a lanová 
dvojsedačka. Nejmenším pak slouží 
takzvaný provazový vlek, který je pro 
děti do výšky 150 cm zdarma. Všechny 
sjezdovky jejich provozovatelé pravi-
delně udržují a stále kvalitní sněhovou 
pokrývku zajišťují pomocí umělého 
zasněžovacího systému. V areálu najdou 
vyžití rodiny s dětmi, méně nároční 
sportovci i ti nejnáročnější. 
V rámci dalších služeb v areálu funguje 
lyžařská škola a půjčovna lyžařského 
i snowboardového vybavení Sun ski. 
V letošním roce pak na návštěvníky 
čeká hned několik novinek. Tou asi 
nejzajímavější je čerstvě vybudovaná 
restaurace, která nabízí chvíle odpočin-
ku u dobrého jídla, stejně jako několik 

• sjezdovka (červená), délka 420 m, převýšení 90 m

• sjezdovka (červená), délka 450 m, převýšení 90 m

• sjezdovka (modrá), délka 560 m, převýšení 90 m

• sjezdovka (modrá), délka 720 m, převýšení 120 m
   
• večerní lyžování: sjezdovka (modrá), délka 560 m, 
   převýšení 90 m

• běžecká trasa Brannenský okruh
  (Kronfelzov – Šléglov), střední náročnost, délka 13 km

místních občerstvení. Lyžaři zase ocení 
nový příjezd k lanovce. 
A v Branné nepřijdou zkrátka ani 
běžkaři. V horní části areálu mohou na-
skočit do udržované stopy 13 kilometrů 
dlouhého, takzvaného Brannenského 
okruhu. Na něj milovníky běžeckého 
lyžování dopravují zdarma. Okruh 
sportovce zavede až na běžecké tratě 
mířící k populárním jesenickým trasám 

PROskil - Branná 
Branná 196, 788 25
+420 724 377 274 – Půjčovna a lyžařská škola
+420 603 878 999 – Pokladna
e-mail: proskil@seznam.cz
www.skibranna.cz

Ski areál BRANNÁ 

Příjemná rodinná atmosféra i sportovní adrenalinové zážitky 
vás pohltí ve Ski areálu Proskil Branná. Nejen, že tu byli první, 
kdo v Jeseníkách uvedl do provozu sedačkovou lanovku, ale 
dosud v areálu v blízkosti centra horské obce ležící na trase mezi 
Hanušovicemi a Jeseníkem nabízejí na tamních sjezdovkách 
barevnou škálu sportovních zážitků. 

  Sjezdovky

na Paprsku, Ostružné a Starému Městu. 
Jestliže se vypravíte na sjezdovky, 
snowboard nebo běžky, můžete v areálu 
zdarma odstavit své auto.
Pokud do malebné Branné zavítáte 
za sportem a zábavou i poučením 
na více dnů nebo hledáte vhodné místo 
pro lyžařský kurz, můžete si vybírat 
z ubytování různých kategorií. Jestliže 
pak zatoužíte po odpočinku a uvolnění 
sportem znaveného těla ve wellness, 
zajděte do Wellness hotelu Kolštejn. 
K dispozici tam mimo jiné máte takzvaný 
Vitální svět s 5 typy saun, wellness, 
čajovnu i zážitkové sprchy. V Branné si 
to prostě užijete!

je ztělesněním rodinné 
pohody i sportovní atmosféry
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Foto: m-ARK

ZÁMEK KOLŠTEJN – HOTEL CHATEAU GOLDENSTEIN 
je příběhem výjimečné stavby s historií sahající až do 13. století. 
Jedinečný genius loci, kde stavba zámku propojuje památkovou 
zónu obce Branná se strmým údolím řeky i nekonečnými svahy 
Hrubého Jeseníku, osloví každého návštěvníka neopakovatelnou 
atmosférou. Nádhera zámeckého prostředí, tichá, až tajemná 
romantika v harmonii s nabízenými službami vytváří onu dokona-
lost, kterou mnoho z nás hledá celý život. A přitom zde ji nabízejí 
a vy si ji můžete vychutnat všemi smysly.

Dopřejte si dokonalost 

Původně gotický hrad byl po dvou 
stoletích nahrazen renesančním zám-
kem. Postupem času ale zámek chátral 
a na konci minulého století mu hrozilo 
úplné zřícení. Naštěstí úchvatná stavba 
oslovila své nové majitele, kteří mu bez 
nadsázky vrátili lesk a slávu dávných 
časů. Citlivá obnova památky vsadila 
na zachování dobového prostředí, ale 
s přihlédnutím k požadavkům nároč-
ných hostů. Díky tomu můžete strávit 
noc v lichtenštejnském křídle, zbroj-
nošském pokoji, ve věži nebo se nechat 
hýčkat zámeckými pokrmy v Rytířském 
sále. Říct si své ano při svatebním 
obřadu v zámecké kapli patří k vrchol-
ným zážitkům nejen pro novomanžele, 
ale i všechny svatební hosty. Na Kol-
štejně vždy najdete všechno perfektně 
připravené, personál ochotný a vstříc-
ný, samozřejmé pohodlí i nevšední 

atmosféru, a to vše kvůli jedinému – 
vašemu prožitku oné dokonalosti.
Kompletní rekonstrukce vystřelila 
nejvýše položený zámek na Moravě 
do centra pozornosti všech milovní-
ků kvalitního ubytování s osobitou 
atmosférou. 
Zámecký butikový hotel nabízí ubytová-
ní pro 77 lidí ve 26 pokojích. Je to doko-
nalé místo pro dovolenou, romantický 
pobyt, svatby, fi remní, kulturní a spole-
čenské akce. Nádherná příroda Jeseníků 
láká k výletům v každém ročním období 
a Kolštejn je jeho ideálním výchozím 
bodem. Pobyt si můžete také zpříjemnit 
netradiční prohlídkou zámku, kterou 
vás provede ten nejpovolanější, zdejší 
zámecký kastelán. Prostory zámku 
patří pravidelně také akcím, výstavám 
a setkáním s umělci. Přijeďte objevit 
dokonalost, u nás budete vždy vítáni.

Foto: Zámek Kolštejn 3×

www.chateaugoldenstein.com 
tel. recepce: +420 732 237 296

Foto: m-ARK

www.chateaugoldenstein.com
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MÍSTO NA ROZHRANÍ JESENÍKŮ 
A RYCHLEBSKÝCH HOR, 
KDE VONÍ LESY A TEPE ŽIVOT

Ostružná

Nazujte lyže, 
snowboardy či běžky 
a bavte se
V zimě se oblast stává doslova 
rájem lyžařů, snowboardistů a běž-
kařů všech výkonnostních skupin 
a věku. Na sjezdovkách i v bílé 
stopě v Ostružné a jejím okolí si 
„to své“ najdou zdatní lyžaři i úplní 
začátečníci, děti i dospělí. Přímo 
v Ostružné najdete velký lyžařský 
areál Jonas park s šesti sjezdovka-
mi v celkové délce 2,5 kilometru 
i 300 metrů dlouhou snowboar-

dovou dráhou. Fandové lyžování 
a snowboardingu mají na výběr 
i v areálu v Petříkově. Tam jsou 
jim k dispozici moderní vleky 
a 5 sjezdových tras, z nichž jedna 
má i homologaci pro FIS závody 
ve slalomu. Poslední z „ostruž-
ného trojlístku“ – Ramzová – má 
sedačkovou lanovku na trati 
Ramzová–Šerák, pomu Čerňava–
Mračná a také vleky na svazích 
pro méně zkušené lyžaře. V Ram-
zové lze ovšem okusit i adre-
nalinové zážitky, včetně jízdy 

Krásné jméno vonící po temně fi alových lesních plodech má malebná ves Ostružná ležící na roz-
hraní Jeseníků a Rychlebských hor. Díky zasazení do divoké, pestré a v každém ročním období jiné 
horské přírody je obec vyhledávanou rekreační oblastí. A to jak turisty, cyklisty, lyžaři, snow-
boardisty, tak i běžkaři a milovníky dalších sportů. Řadě z návštěvníků hor bude povědomý název 
některé z místních částí, kterými jsou kromě samotné Ostružné ještě Ramzová a Petříkov. 

na sněžných člunech. V okolí jsou 
k dispozici desítky kilometrů upra-
vovaných běžeckých tratí. Nejoblíbe-
nější jsou trasy na Paprsek, Králický 
Sněžník, Praděd nebo Šerák.

Jaro, léto, podzim: 
zábava pokračuje
Jakmile roztaje sníh, přesvědčíte se, 
že je v Ostružné a jejím okolí pořád 
co podnikat. V Ramzové můžete 
zamířit k oblíbené atrakci – horským 
minikárám nebo tzv. summer 
tubingu. Petříkov vás naláká třeba 

na bobovou dráhu. Krásná příroda 
v okolí obce vás bude lákat na pěší 
túry nebo cyklovyjížďky. Vybírat 
můžete z velkého množství turistic-

kých tras, určených pro nenáročné 
procházky i pro náročnější túry 
po hřebenech a horských úbočích. 
Příznivci cyklistiky se mohou vypra-
vit na trasy, které jsou vhodné pro 
klasická kola i elektrokola. Pokud se 
rozhodnete vyjet na výlet, můžete si 
zde kola i vypůjčit, například v Pen-
zionu pod Šerákem v Ostružné. 

Hudební expozice 
i gastronomie
Obec svým návštěvníkům nabízí 
mnohem víc než krásnou přírodu 
a sportovní vyžití. Všechny tři místní 
části Ostružné jsou známé také pes-
trou nabídkou kvalitního ubytování 
všech cenových kategorií se zázemím 
i výběrem z kulinářských specialit 
a klasickou gastronomií.
Díky citlivému zasazení do jesenické 
krajiny a řadě typicky horských sta-
veb, nebo i netypických, ale dnes už 
kultovních „větrných vrtulí“, je oblast 
zajímavá také na pohled. Pokud se 
budete dívat opravdu dobře, můžete 
se dozvědět leccos i z historie. Zajděte 
se podívat do Expozice hudebních 
nástrojů, která patří k ojedinělým 
muzejním sbírkám v celém Česku. 
Prohlédnout si můžete na 550 expo-
nátů, jako třeba repliku středověké 
niněry, čínské dvoustrunné housle, 
indickou tampuru či různé kytary 
a mandolíny. A protože k tuzemské 
historii patří i vaření piva, určitě by si 
jeho milovníci neměli nechat ujít šan-
ci ochutnat to, které vaří v tamním 
rodinném minipivovaru Cestář. 
Budete-li mít příležitost, zajděte si 
na taneční vystoupení místních žen, 
které si říkají Ostruženský ženský. 
Tyto ženy reprezentují obec po celém 
okolí a sklízí svými vystoupeními 
úspěch u všech generací.
Do Ostružné přijeďte v kteroukoli 
roční dobu. Najdete tu řadu krásných 
míst a příležitostí, jak strávit svůj 
volný čas. A nebudete litovat!

www.obecostruzna.cz

Expozice hudebních nástrojů

Pivovar Cestář

Foto: m-ARK 4×
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Pokud navíc dáváte přednost kli-
du a pohodě před ruchem velkých 
lyžařských středisek, bude pro vás 
areál s šesti sjezdovkami jako stvořený. 
A jestliže holdujete běžkování, můžete 
odsud vyrazit do upravených běžec-
kých stop.
V areálu už v 90. letech minulého stole-
tí vznikla propojením sjezdovek něko-
lika provozovatelů 400 metrů široká 
sjezdovka s dobrým sklonem a oboha-
cená drobnými terénními nepravidel-
nostmi. Dojíždět ale budete do roviny. 
Takže pokud už budete unavení nebo 
hladoví, uvítáte propojení dojezdo-
vé rovinky s prostorem s restaurací, 

vyhlídkovou terasou a parkovištěm. 
Budete odtamtud mít na očích velkou 
část sjezdovek. To oceníte při sledo-
vání svých dětí, když je dáte do učení 
instruktorům ve zdejší lyžařské školce.
Dětský lyžařský park má jedinečné 
vybavení s kolotočem pro nejmenší, 
130 metrů dlouhým jezdicím pásem 
i s lanovým vlekem. Pro školní kurzy 
i další lyžaře je k dispozici elektronické 
měření času a rychlosti na slalomové 
a sjezdové trati. Nechybí ani půjčovna 
lyží. Bát se nemusíte ani nedostatku 
sněhu. V areálu mají k dispozici mo-
derní ekologický zasněžovací systém. 
Na kopec vás vyvezou dva vleky, 

JONAS PARK Ostružná
Synonymum pro pohodlí a zábavu
Je jedno, jestli máte lyže nebo snowboard, jestli jste začátečník 
nebo brázdíte svahy s jistotou profesionála. Nezáleží na tom, 
zda přijedete s dětmi, kamarády nebo sami. Ve skiareálu JONAS 
PARK Ostružná budete mít vždycky o zábavu, pohodlí i sportovní 
vyžití postaráno.

takže si vychutnáte sportovní zážitek bez 
front, v pohodlí a na denně upravovaných 
sjezdovkách.
Do JONAS PARKU nemusíte jen v zimě. 
Nudit se tam nebudete v žádném ročním 
období. Areál leží v srdci Jeseníků, na dosah 
Rychlebských hor, takže vějíř přírodních 
zajímavostí, wellness, lázní, rozhleden 
i historických a vojenských památek je 
široce rozprostřený. Mapy, typy cyklotras 
a pěších túr tu získáte zdarma.
JONAS PARK vám zajistí i ubytování. 
Od turistického až po luxusní. Bydlet mů-
žete v chatách, penzionu i apartmánech. 
Exkluzivně se lze ubytovat i v secesní vile 
Zámeček z roku 1928, v jejímž přízemí 
se nachází wellness. Relaxovat můžete 
ve vířivce nebo parní a finské sauně. A až 
dostanete hlad, zastavte se v restauraci 
Jeřabina na některé z vyhlášených jídel. 
Nebudete litovat!

JONAS TOUR s.r.o. 
www.ostruzna.cz

Foto: JONAS TOUR s.r.o. 

Výlet začíná i končí v Ramzové. Ti, kteří 
si chtějí část cesty zkrátit, se mohou 
vydat lanovkou z Ramzové na Čerňavu, 
odtud pak dál až na Šerák. Ke kamen-
né chatě je to po žluté značce jen pár 
metrů. Na ty, kteří se rozhodnou vyrazit 
po svých, čeká od lanovky v Ramzové 
asi 5 km dlouhé stoupání po červené 
turistické značce. Na Šeráku (1351 m n. m.) 
vás čekají nádherné výhledy na Jese-
níky a při příznivém počasí jsou vidět 
i polské vrcholky. Chata Jiřího na Šeráku 
je kamenným pokladem, který tady stojí 
již více než 130 let. Turistům slouží nejen 
k odpočinku, ale také jako rozcestník, ze 
kterého se mohou vydat na túry všemi 
směry.  
Až se občerstvíte a odpočinete si, po-
kračujte dál po modré značce až k Obřím 
skalám. Obří skály (1081 m n. m.) jsou 
působivá skaliska s výhledem do širé-
ho okolí. Na konci 70. let 20. století je 
odkryla větrná smršť, která zlikvidovala 
okolo stojící smrkový les. Dnes jsou skály 
považovány za vedlejší vrchol Šeráku. 
Skaliska jsou vysoká 10 až 16 m nad 
zemí a obdivovat můžete bloky, svahy, 
pokličky, skalní hřiby nebo skalní okno. 
Od Obřích skal pokračujete po zelené 

Nazujte pohorky a vydejte se na horskou túru, při které se kro-
mě krásných výhledů na Jeseníky můžete těšit na občerstvení 
na chatě Jiřího na Šeráku, Obří skály i na údolí podél Vražedného 
potoka.

turistické značce podél Vražedného 
potoka. I když zní název potoka poně-
kud morbidně, není se čeho bát. Údolí, 
které vás dovede zpět do Ramzové, je 
nádherné.

Šerák     a Obří skály

Obří skály, foto: m-ARK 

Chata Jiřího na Šeráku, foto: m-ARK 
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Věděli jste například, že se zde 
nachází první pravoslavný kostel 
ve Slezsku? Součástí chrámu posta-
veného v roce 2014 je také památník 

válečným zajatcům z 2. světové války. 
Při procházce obcí vaši pozornost 
jistě upoutá kostel sv. Václava nebo 
další památka – klasicistní budova 
Rychty na křižovatce v Dolní Lipové. 
V minulosti zde byla hospoda a jako 
restaurace s ubytováním slouží býva-
lá rychta i dnes.

Po stopách Johanna 
Schrotha 
Nesmíme zapomenout ani na za-
kladatele zdejších lázní Johanna 
Schrotha. Jméno přírodního léčite-
le nese muzeum s expozicí zamě-

Skvělé místo 
pro výlety do okolí
Horská obec Lipová-lázně je úchvatná v jakoukoliv roční dobu. 
Od jara do podzimu jsou zde ideální podmínky pro pěší turistiku 
i cykloturistiku, v zimní sezoně lákají návštěvníky lyžařská stře-
diska a tratě pro běžkaře. Obec je spojována především s klima-
tickými lázněmi, zajímavých míst k poznávání je ale mnohem víc. 

řenou na lázeňství a historii obce, 
stejně jako naučná stezka.
Nenáročná trasa dlouhá 8,5 km je 
vhodná pro pěší i cyklisty. Začíná 
u muzea a provede vás přes sedlo 
Na Pomezí, kde můžete navštívit 
jeskyně s bohatou krápníkovou 
výzdobou. Dál budete pokračovat 
kolem lomů na Smrčníku, odkud 
se vám otevře pohled na obec Lipo-
vá-lázně, hřeben Hrubého Jeseníku 
s vrcholy Pradědem, Keprníkem, 
Šerákem i hřbet s Obřími skalami. 
Přes úbočí Kopřivného vás stezka 
dovede zpět až do Horní Lipové 
k prameni císaře Josefa II., který 
obec navštívil v roce 1779. 

Romantická jízda vlakem
V Horní Lipové stojí za to udělat si 
přestávku a nahlédnout do železni-

čářského muzea. Uvidíte zajímavé 
exponáty, vyzkoušíte si obsluhu 
elektromechanického výhybkář-
ského stroje z vlečky Kamenolom 
nebo si můžete označit historické 
jízdenky. Expozice se věnuje historii 
horské trati Slezský Semmering 
zprovozněné v roce 1888, která vede 
z Hanušovic do Jeseníku. Prochází 
přes krásná údolí s viadukty a nabízí 
úchvatné výhledy na hřebeny Jese-
níků a Rychlebských hor. Mezi Bran-
nou a Lipovou překonává značné 
převýšení a Ramzová (760 m n. m.) 
je dokonce nejvýše položenou rych-
líkovou stanicí v Česku. Chcete si 
udělat hezký rodinný výlet? Potom 
se vydejte vlakem na trasu Slezské-
ho Semmeringu. 

Lipovské stezky 
pro rodiny
Není to ale jen zdejší unikátní 
železniční trať, která vás uchvátí. 

Opravdovým pokladem je nádher-
ná příroda, která láká k výletům 
pěším i cyklistickým. Rodiny 
s dětmi i méně zdatní bikeři ocení 
Lipovské stezky. V příměstském 
trailcentru u louky nad hotelem 
Helios si užijete pohodovou jízdu 
po nenáročných trailech, které 
začínají a končí na jednom místě. 
V těsné blízkosti stezek můžete vy-
užít půjčovnu kol, bike školu nebo 
zázemí hotelu Helios.
A pokud chcete zažít ještě další 
dobrodružství, zajeďte si na Lipov-
ské stezky-Toč, které vedou lesním 
terénem v okolí vrcholu Toč. 

V zimě na lyže i běžky
Další možnosti sportovního vyžití 
nabízí Lipová-lázně v zimním 
období. Na své si tu přijdou lyžaři, 
kteří mohou využít areály Miro-
slav a Lázeňský vrch, v Horní Li-
pové pak lyžařský vlek u Penzionu 
Kovárna. Běžkaře zase lákají udr-
žované tratě: prochází zde běžecká 
stopa z Jeseníku na Luční vrch, 
Smrk a dále na Paprsek, z Horní 
Lipové vede odbočka na Ramzo-
vou a do Petříkova. Další běžecký 
okruh v okolí Horní Lipové kopí-
ruje trať Slezský Semmering.  

Buďte fit v každém věku
Udělejte něco pro své zdraví a vy-
zkoušejte fit stezku v Parku Johan-
na Schrotha. Na pěti stech metrech 
vás čeká deset stanovišť, kde si pro-
táhnete a posílíte své tělo, zvolit si 
můžete různou obtížnost tréninku 
s ohledem na věk i fyzickou výkon-
nost. Na každém stanovišti najdete 
také tabuli s pokyny pro cvičení 
nebo hádankami pro děti. 

www.lipova-lazne.cz
www.ic-lipova.cz

Muzeum Johanna Schrotha, foto: m-ARK 5×

Muzeum Johanna Schrotha, foto: m-ARK

Slezský Semmering

Lesní bar

Schrothovy lázně

Fit stezka

LIPOVÁ-LÁZNĚ 

Foto: m-ARK
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V samotném srdci turisty vyhledávané 
oblasti na rozhraní Rychlebských hor a Hrubého 
Jeseníku, v malebné obci s ještě malebnějším 
názvem Dolní Lipová (Lipová-lázně) najdete 
moderní areál Schrothových lázní s tradicí 
sahající daleko do historie. Pojďte se ponořit 
do více jak zajímavých dějin místa spjatého se 
jménem Johanna Schrotha a dalšími genera-
cemi jeho rodu, který lázním dal svoje jméno 
i unikátní léčebné metody.

Jak vzniklo rčení Být na šrot
S lipovskými lázněmi se mimo jiné pojí i vznik známého 
rčení: „Být na šrot“. Kde se vlastně vzal výraz používaný 
dodnes především pro osoby, které požily přes míru alko-
holických nápojů? 
Souvislost má právě se Schrothovou léčebnou metodou 
přísné diety, s jejíž pomocí léčil obezitu. Pacienti během 
svého pobytu pravidelně střídali „suché a mokré dny“. Bě-
hem těch „suchých“ striktně dodržovali jídelníček skládající 
se pouze z libového masa a zeleniny. V průběhu takzvaně 
„mokrých dnů“ naopak nesměli jíst vůbec. Ovšem mohli si 

VÍTEJTE VE SCHROTHOVÝCH LÁZNÍCH

Tradice 
v moderním balení

Foto: Schrothovy léčebné lázně s.r.o.
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ráno dát sklenku režné pálenky a pít víno. A odtud byl už jen 
krůček ke vzniku od Schrothova příjmení odvozeného pojmu 
„být na šrot“ nebo chcete-li „být na schroth“. 
Později se zmíněná část diety z procedur vypustila a násle-
dovníci zakladatele dietní režim modernizovali. Kromě diety 
na příchozí čekaly také bylinné směsi, zábaly (až osmihodi-
nové) a zapářky. Metoda nepomíjela ani vliv čistého ovzduší 
a okolní přírody. Nevšední byla ve své době nejen metoda, ale 
i samotná osobnost Johanna Schrotha. Tento syn zemědělce 
byl i znalcem koní a postupně se z něj stal vyhledávaný léčitel 
zvířectva. Později začal s léčbou lidí, kdy jim dlahami napravo-
val zlomeniny a doléčoval nemocné vlhkým teplem. 
A odtud byl jen krok k založení lázní. Byť v některých dobo-
vých lázeňských prospektech se uvádí dřívější rok, ofi ciálně 
byly lázně Dolní Lipová otevřeny v roce 1837. Zakladatelův syn 
Emanuel Schroth (1832–1890), který se ujal lázní po otcově 
smrti, zmírnil poměrně drastickou léčbu. Což místu přineslo 
více pacientů. Zatímco ještě v roce 1838 zakladatel lázní ročně 
léčil 17 pacientů, Emanuel jich v roce 1889 měl už téměř 780. 
Dalším z klanu Schrothů, který správu areálu převzal v roce 
1890, byl zakladatelův vnuk Rochus. Ten později změnil 
rodinný podnik na akciovou společnost. Po jeho smrti se ujal 
vedení instituce lékař Max Mader a spolu s ním ji až do konce 
2. světové války vedl lékař Karel Schroth junior. 
V průběhu 2. světové války objekty sloužily jako válečný 
lazaret a nějakou dobu jako ubytovny pro lidi prchající před 
bombardováním. Během posledních válečných měsíců byly 
některé části areálu poničené, vyhořel Společenský dům. Přesto 
již v srpnu 1945 se začaly lázně znovu probouzet k svému 
tradičnímu životu. V roce 1949 pak byly bohužel znárodněny, 
ale samotné léčebné postupy zde byly i poté zachovány. K jejich 
modernizaci došlo hlavně v 60. letech 20. století, kdy se lázně 
zaměřily na léčbu otylosti a diabetu. Po roce 1989 lázeňský 
areál postupně přešel do majetku společnosti Schroth. 

Přijeďte, čeká vás skvělá péče
Dnes se v lázních snoubí tradice s využíváním moderních 
technologií a nejmodernějších postupů. Péče je založená 
na využití přírodních, na lidské zdraví příznivě působících 
klimatických podmínek, unikátních Lipovských bylin-
ných směsí v kombinaci s klasickými i novými léčebnými 
a rehabilitačními metodami. Nejčastěji zde hledají pomoc 
lidé s neinfekčními kožními chorobami (hlavně lupénkou), 
nemocemi z poruch látkové výměny a nemocemi dýchacího 
ústrojí. 
Své motto „Kde příroda léčí“ užívají Lipovští právem. 
Ve Schrothových léčebných lázních načerpáte i psychickou 
pohodu a získáte celkovou regeneraci organismu. Proslulost 
lokality proto láká nejen nemocné. Kombinace klimatu, 
bylinek a nejmodernějších léčebných i rehabilitačních 
metod vábí milovníky wellness či jógy. Lázně mají v nabídce 
krátkodobé relaxační pobyty.
Hlavním lázeňským domem je Grohmannova villa s moder-
ní, pacientům i veřejnosti přístupnou restaurací. V lázních 
se pečlivě připravují na každou sezónu. Průběžně vylepšují 
ubytovací i léčebné služby. Nejnověji příchozí čeká komfort-
ní přijímací hala s recepcí, příjemná kavárna a společenský 
sál. Vzniká i další komfortní ubytování s novými lůžky. 
Protože součástí terapie je krásná a čistá příroda, prochází 
postupnou revitalizací rozlehlý lázeňský park s relaxačními 
zónami, sportovním hřištěm, Fit stezkou či cyklostezkou. 
Služby společnosti ročně využijí stovky lidí, přičemž řada 
z nich se pravidelně vrací. Správná lázeňská péče nejen 
uzdravuje, ale zvyšuje obranyschopnost organismu i odol-
nost vůči stresu.
Do Dolní Lipové vás navíc bezesporu přiláká, i jen na výlet, 
krásná okolní příroda. Milovníci procházek, túr či cyklový-
letů se mohou vydat na řadu zajímavých míst po okolí. Není 
nač čekat. Přijeďte si odpočinout, zrelaxovat i zasportovat.
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Svatba v penzionu Kovárna? Pod širým nebem 
i v „magacíně“, stačí si vybrat.

Hledáte místo pro romantickou svatbu, rodinné posezení či 
setkání s přáteli? Místo s duší obklopené krásnou přírodou? 
Pokud ano, tak v Lipové-lázních je pro vás přímo stvořený pen-
zion Kovárna. Najdete tam nejen stylové ubytování, špičkovou 
gastronomii a nevšední prostory, ale i milé majitele a rodinnou 
atmosféru. 
„Ve stodole na Kovárně umíme udělat svatby až pro 60 až 80 
osob. Nabízíme oddání na louce nebo v objektu bývalé stodoly. 
Tam můžeme připravit i svatební hostinu, kterou ale lze umístit 
i do party stanu. Zajistíme kompletní svatby na klíč,“ uvedl 
majitel Josef Sekula. Variabilně, podle zájmu snoubenců, umí 
zajistit malé, střední i větší svatby a další akce.
Areál je i proto stále oblíbenější právě mezi budoucími manžel-
skými páry hledajícími netradiční místo pro svůj svatební den. 
Kámen, dřevo a kov – to jsou dominantní prvky centrálního 
objektu, který vznikl přestavbou bývalé kovárny z 18. století. 
Kovárna přirozeně skloubila atmosféru tradičního kovářského 
řemesla se špičkovou kuchyní a pohodou rodinného podniku. 
Kováři a jejich um jsou motivem přítomným na každém kroku. 
Ve zdařile zrekonstruovaném prostoru, ve kterém se kováři 
nad výhní skláněli ještě před začátkem 2. světové války, ochut-
náte jídla připravovaná s fantazií a pokud možno z regionálních 
surovin. 
Kovárna boduje i mezi odborníky. Mimo jiné ji ve své knize 
„Výlety s gastromapou 555“ ocenil i autor populární Gastroma-
py Lukáš Hejlík. Josef Sekula se loni stal Osobností cestovního 
ruchu v cenách hejtmana Olomouckého kraje. A to není 
zdaleka všechno! 

Penzion Kovárna
790 63 Horní Lipová 173/36
tel.: +420 584 421 613
mobil: +420 737 283 770
info@penzionkovarna.cz
www.penzionkovarna.cz/cs

MÍSTO, KDE SE SNOUBÍ KVALITNÍ GASTRONOMIE 
S KOUZLEM KOVÁŘSKÉHO ŘEMESLA

Areál v roce 2017 dostal cenu 
za nejlepší gastronomické zařízení 
Olomouckého kraje a má i certifi -
kát Czech Specials.
Pro zájemce kromě kvalitního 
jídla mají Sekulovi připravené 
ubytování v penzionu Kovár-
na a ve vile Růžovka. Kousek 
od ní v zimě najdete i lyžařský 
vlek a běžkařské trasy. V létě 
využijte trailcentrum Lipovské 
stezky. Neváhejte, na Kovárně se 
vám bude líbit!
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Schrothovy léčebné lázně s.r.o.
Dolní Lipová 382, 790 61 Lipová-lázně
tel.: +420 777 457 111, 112
e-mail: info@lazne-lipova.cz

Kdo byl Johann Schroth 
(1798–1856) 
Narodil se v České Vsi na Jesenicku v rodině soukromého 
zemědělce Melichara Schrotha. Byl úspěšný v léčbě koní 
a dalších zvířat. Později začal pomocí přírodních prostřed-
ků a diety léčit lidi a stal se věhlasným léčitelem. Schroth 
byl také souputníkem, přítelem, ale i konkurentem, dalšího 
známého zakladatele lázní na Jesenicku Vincenze Priess-
nitze. S ním se seznámil již na škole v tehdejším Frýval-
dově (dnešní Jeseník). V té době chlapci ještě netušili, že 
v budoucnu budou konkurenty v oblasti lázeňské péče. 
Johannes Schroth zemřel v roce 1856 na nevyléčitelnou 
srdeční vadu. 

Již od konce devatenáctého století sloužil lázeňským hos-
tům tehdy nově vybudovaný Slezský dům, tzv. Sudetenhof, 
který vznikl na místě zbourané kuželny a v těsné blízkosti 
krytého promenádního pavilonu. Slezský dům v těchto mě-
sících prochází zevrubnou a tudíž i nákladnou rekonstrukcí 
s maximálním důrazem na citlivé propojení původní archi-
tektury s moderními prvky současnosti. Jestliže se podaří 
dodržet původně stanovený termín ukončení rekonstrukce, 
mohl by se tento lázeňský dům slavnostně otevřít návštěv-
níkům již na podzim 2022. Hosté zde budou uvítáni v roz-
lehlé přijímací hale s recepcí, z níž bude možno projít přímo 
do útulné lázeňské kavárny nebo vstoupit do společenského 
sálu pro pořádání oblíbených tanečních večerů, tematických 
přednášek, koncertů a dalších kulturních aktivit. V horních 
patrech Slezského domu vznikne komfortní ubytování 
s více jak třiceti novými lůžky. Třeba i na vás z připojených 
vizualizací dýchne duch syna Johanna Schrotha Emanuela 
a jeho ženy Luisy, kteří se o výstavbu tohoto krásného a im-
pozantního domu původně zasloužili. 
V loňském roce využilo služeb společnosti Schrothovy 
léčebné lázně s.r.o., více než šest a půl tisíce hostů a mnozí 
z nich se do Dolní Lipové vrací opakovaně. Budeme velmi 
rádi, pokud i vy v našich lázních naleznete nejen příjemně 
strávený čas, pohodu a relax, ale také obnovíte svůj zdravot-

ní stav a takzvaně „dobijete baterky“. Vynasnažíme se, aby 
stejně, jako si zdejší lázně a jejich okolí našly místo v srdci 
mnoha známých i neznámých pacientů za dob zakladatele 
lázní Johanna Schrotha i jeho následovníků, tak aby zde 
u nás zůstal také kousek toho srdce vašeho a vy jste se 
k nám vždy rádi a s důvěrou vraceli.
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V sezóně od dubna do října se každý 
den můžete zajít podívat na klokany, 
opičky, pštrosy, mývaly, želvy, lamy, 
surikaty, papoušky, tygra ussurijského 
či pumu americkou. 
Návštěvníky čeká řada zajímavostí 
včetně volného průletu v areálu chova-
ných papoušků.
Soukromá zoo se rozkládá na ploše 
zhruba čtyř tisíc metrů čtverečních 
a jedním z hlavních cílů její existence 
je ukázat krásu souznění člověka s pří-
rodou. Majitelé tohoto soukromého 
zařízení se snaží vytvořit co nejideál-
nější podmínky pro sbližování člověka 
s přírodou i pro život chovaných zvířat.
Zahrada nabízí též možnost ubytování 
v areálu v rodinném penzionu a také 
možnost uspořádat výstavy, semináře 
a další akce. Příchozí při procházce 
Faunaparkem objeví také venkovní 

FAUNAPARK 
vás nadchne krásou zvířat 
i pohodovou atmosférou

Na padesát druhů domácích i exotických zvířat najdete v pří-
jemném prostředí Faunaparku v Lipové-lázních. Pokud budete 
v této malebné obci hledat vedle léčebných a wellness procedur 
i zajímavou a poučnou podívanou pro sebe či své děti, určitě se 
vydejte do této zvířecí oázy. 

Faunapark
Horní Lipová 242, Lipová lázně, 790 63
Otevřeno 7 dnů v týdnu od 12.00–18.00 
(duben–říjen) 
tel.: +420 739 443 204 
Vstupné dle  
aktuálního ceníku

posezení s občerstvením, zábavní herní 
prvky a interaktivní vzdělávací tabule.
Obecně prospěšná společnost Fauna-
park je držitelem certifikátu Jeseníky 
originální produkt, v kategorii „Zážitky“ 
a nabízí jedinečnou možnost přiblížení 
člověka ke zvířatům. Během roku také 
zprostředkovává poznání života cho-
vaných druhů i formou nejrůznějších 
vzdělávacích aktivit. 
Příjemnou atmosféru dokresluje zasa-
zení lipovského Faunaparku do maleb-
né, turisty vyhledávané oblasti Jesenic-
ka. V okolí obce se nacházejí například 
Schrottovy léčebné lázně, Priessnitzovy 
léčebné lázně, vyhlášený „samoobsluž-
ný“ Lesní bar, řada lyžařských středisek, 
cyklostezky, jeskyně i wellness resorty. 
Nudit se tu tedy rozhodně nebudete 
i pokud se rozhodnete v Lipové-lázních 
zůstat více dnů. Faunapark je držitelem

Foto: Faunapark
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Vrchol Pecny
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Vrchol Pecny je tvořen výraznou svorovou skálou, která je oblíbeným turistickým 
zastavením s nádhernými výhledy na Rýmařovsko, Šumpersko, údolí Klepáčovského 
potoka a celý Jelení hřbet až po Petrovy kameny, v pozadí s nejvyšší horou Jeseníků 
Pradědem. Kolem vrcholu Pecnů vede zelená turistická trasa ze Skřítku přes Ztracené 
kameny na Jelení studánku a naučná stezka „Po hřebenech – světem horských luk“. 
Stezka má 12 zastavení a seznamuje turisty s rostlinami a živočichy žijícími v těchto 
nejvyšších hřebenových partiích Jeseníků.
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Jeseník samozřejmě nežil jen věhla-
sem tohoto místního rodáka. Mezi 
důležité milníky vývoje města patřilo 
třeba v roce 1888 napojení na železnici 
do vnitrozemí či vznik významné textil-
ní společnosti Regenhart und Raymann 
(později známé jako Moravolen). Jeseník 
procházel řadou zajímavých vývojo-
vých etap a jeho místy bouřlivé dějiny 
utvářela řada osobností.

Při pohledu zpět ale byl asi největším 
hybatelem místního vývoje právě 
Priessnitz. Ten na kopci Gräfenberku 
založil ve své době první vodoléčeb-
ný ústav, který se brzy zařadil mezi 
nejvyhledávanější místa v Evropě 
a změnil charakter města i jeho okolí. 
Kvůli rostoucí slávě místa a přílivu ná-
vštěvníků z nejrůznějších koutů země 
i Evropy vznikaly nové restaurace, 

hotely, kavárny a město žilo bohatým 
společenským životem. Dokladem 
Priessnitzovy jedinečnosti je fakt, 
že dodnes téměř na každém kroku 
narazíte na zmínky o této významné 
osobnosti, která ve tváři i historii města 
nechala nezaměnitelnou stopu.
Díky své práci a nápadům tento pro-
slulý propagátor léčby prací, čerstvým 
vzduchem a horskou vodou pomohl 
velkému množství pacientů. Někteří 
z nich mu nechali jako vyjádření svých 
díků postavit pomníky. Na některé 
z nich narazíte přímo v lázeňském 
areálu. Další pak najdete rozeseté 
v nejrůznějších koutech města. Včetně 
unikátního městského parku – Sme-
tanových sadů – jehož návštěvníci 
tam mimo jiné najdou i pět tekoucích 
osvěžujících pramenů. A opět zde 
objeví i jednu ze zmíněných soch – tu 

Priessnitzovi věnovali sami obyvatelé 
Jeseníku. Monumentální dílo Josefa 
Obetha, představující Studnici mládí, 
místní slavnostně odhalili v roce 1909 
a ve své době bylo považováno za nej-
krásnější pomník ve Slezsku. 
Na městský park navazuje kopec Zlatý 
chlum s dalšími dvaceti prameny. Ty 
zpříjemňují procházku po okolních 
lesích, v nichž narazíte na zajímavá 
místa s výhledem na Jeseník. Rozhodně 
nezapomeňte navštívit rozhlednu Zlatý 
chlum, skalní útvar Čertovy kameny či 
Křížový vrch s kaplí svaté Anny, na kte-
rý se můžete vydat z městského parku 
křížovou cestou. 
Samotný Jeseník, obdobně jako 
v minulosti, nabízí spoustu kulturních 
akcí. Nejvýznamnější z nich, která 
zároveň připomíná Priessnitzův odkaz, 
je Zahájení lázeňské sezony. To probíhá 
vždy v první polovině května. V roce 
2022 jde konkrétně o 13. až 15. května. 
V Jeseníku si letos od 3. do 9. října 
připomenou Vincenze Priessnitze také 
speciálním týdnem plným nejrůznějších 
akcí, jako jsou komentované prohlídky 
jeho rodného domu, koncerty či před-
nášky. Mezi další významné počiny pat-
ří tradiční „Jeseník se baví“, festival „Im 

VINCENZ PRIESSNITZ 

Pramenitá horská voda, krásná příroda a lázeňské procedury – 
Jeseník je balzám pro tělo i duši
Čistý vzduch, pramenitá voda, lázeňské procedury a pohodové 
procházky po místních lesích. To jsou velká lákadla města Jese-
ník. Tamního unikátního horského klimatu začal před dvěma sty 
lety využívat k přírodní léčbě místní rodák Vincenz Priessnitz. 
Byl natolik úspěšný, že jím nastolené metody přetrvaly dodnes. 
Neváhejte a ponořte se do kouzelné jesenické atmosféry. Pro-
cházka místní roztodivnou krajinou vám vyčistí mysl, povzbudí 
tělo a pohladí duši stejně jako v dobách Vincenze Priessnitze. 

Den pramenů 
Jeseník lze bez nadsázky označit za město 
pramenů. Koncentrace blahodárné vody, 
čistého vzduchu i oku a duši lahodící krásné 
přírody je pro návštěvníka balzámem pro 
tělo i duši. Není proto divu, že pramenům 
Jeseničtí každoročně vyhradí jeden den. 
Jeho prostřednictvím návštěvníkům i míst-
ním Jeseničtí připomínají, jak nezbytná pro 
člověka voda je. A to nejen jako nezbytná 
součást každodenního života, ale i jako 
léčivá síla přírody, o kterou je důležité se 
pečlivě starat. Do akce se zapojují členové 
místních spolků i školáci, kteří zdobí jednot-
livé prameny. Oslavy jsou součástí květno-
vého Zahájení lázeňské sezony v Jeseníku.
Pramenům i drobným památkám v okolí 
města Jeseničtí zasvětili rovněž speciální 
webové stránky.  Najdete na nich aktuální 
informace o drobných památkách a prame-
nech, včetně mapy s vyznačením daných 
míst. Webové stránky vznikly původně jako 
pracovní nástroj Rady pramenů v Jeseníku 
pro plánování údržby a obnovy drobných 
památek, přístupových stezek a cest. Infor-
mace navazují na zajímavou knihu Lukáše 
Abta „Atlas jesenických pramenů a jiných 
drobných památek“.

www.jesenickeprameny.cz

Informační centrum Jeseník
Palackého 176/12, Jeseník
584 453 693, ic@mujes.cz
www.jesenik.cz

Slavný

Zentrum“ či farmářské trhy a trhové 
slavnosti na Masarykově náměstí. 
Město a jeho okolí patří i milovní-
kům cykloturistiky. Mezi oblíbené 
lokality se řadí cyklookruhy Yescyk-
lo a velký výběr tras různých délek 
i technických obtížností zájemci 
najdou v oblasti nedalekých Lipov-
ských a Rychlebských stezek. 
Nudit se nebudou ani děti a jejich 
rodiče. Pokud neholdují turistice 
či cyklistice, mohou se vypravit 
za poznáním do jeskyní Na Po-
mezí nebo Na Špičáku, za zvířaty 
do Faunaparku v Lipové-lázních 
nebo do unikátního lesního baru. 
Pro milovníky akčních zážitků jsou 
k dispozici Adrenalin park Jeseníky, 
Ranč Orel, rodinné centrum Bělá 
v pohybu a mnoho další atraktivní 
místa i aktivity. Proto neváhejte 
a nechte odpočinout své tělo i mysl 
v srdci jesenických hor.
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Sanatorium Priessnitz a Reinholdova fontána, foto: m-ARK
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Zdraví těla i duše
Mimo jiné i kvůli covidové epidemii 
lidé zvyšují tělesnou odolnost. Priess-
nitzovy léčebné lázně, vypínající se 
na kopci nad městem, jsou i proto 
stále vyhledávanějším místem s vý-
bornou pověstí „kolébky vodoléčby“. 
Tedy komplexním systémem vzájem-
ně se podporujících částí Priessnitzova 

způsobu léčby vodou a dalších 
procedur i léčebných postupů.

Priessnitzova trnitá 
cesta ke hvězdám
Zajímavá nejsou jen dvě století 
vývoje, kterými od roku 1822 
lázeňský areál prošel. Stejně jako 
je nevšední Priessnitzova léčebná 

Seznamte se s vizionářem, 
který změnil svět vodoléčby

Přestože uplynuly dvě století od založení lázní v Jeseníku, tamní 
léčebné metody a jejich blahodárný vliv na tělo i duši neztratily 
nic ze své účinnosti. Naopak. Jsou dnes více než aktuální. Jméno 
Vincenze Priessnitze se znova dostává do hledáčku lidí usilujících 
o tělesnou a duševní rovnováhu, milujících zdravý životní styl 
i hledajících úlevu od řady neduhů.

metoda, byla neobyčejná i profesní 
cesta jejího objevitele. Neměl to 
ve své době vůbec jednoduché. Jako 
syn chalupníka se od 12 let musel 
starat o hospodářství, matku, sestru 
a slepého otce. Když ve 14 letech při 
svážení dřeva utrpěl úraz ruky, bolest 
klidnil chladnými zábaly. V 16 letech 
mu povoz se splašenými koňmi 
přejel hrudník. Mladý Priessnitz si 
polámaná žebra rovnal o opěradlo 
židle a uzdravoval se s pomocí stu-
dených obkladů a vody. Informace 
o jeho vyléčení se šířila po okolí. 
Lidé za ním nejdřív chodili, aby léčil 
jejich zvířata a později i je samotné. 

Postupně úspěch léčebné meto-
dy přilákal zájemce až z Vídně. 
V roce 1822 dal Priessnitz přestavět 
rodný dům na budovu s vanami. 
Založením prvního vodoléčeb-
ného ústavu na světě položil 
základy hydroterapie. Leč neměl 
lékařské vzdělání. Mohl se tak pod 
dohledem lékařů z Frývaldova 
věnovat pouze místním. Čekala jej 
dlouhá cesta k nezbytnému sou-
hlasu z Vídně. Oficiální potvrzení 
císařské komise, která prohlásila 
jeho vodoléčbu za „nový pozoru-
hodný jev v oblasti zdravotnictví“, 
získal v roce 1837. V lázních se tou 
dobou už ročně léčilo až 1500 lidí 
a lékaři z celé Evropy tam studo-
vali vodoléčebné metody. Její část 
„pronikla“ i do domácností, kde 
dodnes lidé používají „Priessnitzův 
obklad“.

Pohyb, čistý vzduch 
a chladná voda
Základem metody je stále léčba 
pohybem, čerstvým vzduchem 
a čistou horskou vodou. Posíle-
ní imunity za pomoci horského 
prostředí, odborných metod 

i zkušeného zdravotního personálu 
je základem pro restart zdraví kaž-
dého, změnu jeho postoje a nasta-
vení některých nových životních 
hodnot. V jesenických lázních se 
totiž dodnes zaměřují na přiroze-
né propojení ideálních podmínek 
výjimečného klimatu s celkovou 
regenerací a léčbou přetrvávajících 
potíží s „přenastavením“ myšle-
ní a chování na „komplexní péči 
o vlastní zdraví“.

Komplexní péče 
o tělo i duši
Skutečnost, že zdraví znamená péči 
o tělo i duši, je znám už dávno. 
Nestačí jen vyléčit nemoci a dopřát 
tělu odpočinek. Důležitá je i péče 
o psychické zdraví. A k tomu láká 
pestrá paleta léčebných metod nabí-
zených v jesenických lázních. Kro-
mě posilování imunitního systému 
a psychické odolnosti organizmu 
je tu typické léčení lidí s problémy 
spojenými s dýchacím ústrojím, 

duševními nemocemi a poruchami 
látkové výměny.
Procedury založené na Priessnitzově 
metodě se od dob zakladatele výraz-
ně rozšířily. Dnes zahrnují například 
venkovní koupele nohou i rukou, 
pololázeň, elektroléčbu, inhalace 
Vincentky, skotské střiky, parafínové 
a bylinné koupele a mnoho dalšího. 
V areálu najdete i solnou jeskyni 
a unikátní venkovní balneopark. 
Jedná se o jediné lázně v České 
republice nabízející ucelený komplex 
léčebné rehabilitace se specializací 
na psychosomatické obtíže. Vědec-
ká bádání dokazují jejich zlepšení 
po prodělání lázeňského programu. 
Potvrdil to i klinický výzkum z roku 
2017, který se v jesenických lázních 
uskutečnil u pacientů s chronickými 
dýchacími nemocemi a s psychický-
mi poruchami. Doložil příznivý vliv 
léčby na změny hladin neurohormo-
nů v mozku.
Vývojem pak za dvě staletí existence 
prošel i lázeňský areál. Samozřej-
mostí je využívání nejmodernějšího 
vybavení a postupů. Současně se ale 
komplexu zasazenému v krásné pří-
rodě podařilo uchovat ducha tradice 
i atmosféru starých dobrých časů. 

www.priessnitz.cz
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Foto: Lázně Priessnitz

DVĚ STOLETÍ OD ZALOŽENÍ PRIESSNITZOVÝCH LÉČEBNÝCH LÁZNÍ
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Přeneste se pomocí moderních technologií do dějin pradávného 
vývoje Jesenicka i temné doby čarodějnických procesů. Ve Vlasti-
vědném muzeu Jesenicka na vás čekají atraktivně pojaté multime-
diální expozice. První s názvem Spirála času Země a druhá věno-
vaná s regionem spjatým čarodějnickým procesům. Obě výstavy, 
umístěné v jesenické Vodní tvrzi, v minulosti bodovaly v soutěži 
o Cenu Gloria musaealis.

Rezervace prohlídek prostřednictvím 
rezervačního systému, e-mailové adresy 
info@muzeumjesenik.cz nebo na 
tel.: +420 725 073 539

Vlastivědné  
muzeum Jesenicka

Na Jesenicku procesy s údajnými  
čarodějnicemi trvaly více jak 70 let  
(1622 až 1695) počtem obětí, rozsahem 
a brutalitou nemají ve střední Evropě 
obdoby. Situace, která přivedla na smrt 
stovky nevinných lidí, vznikla díky 
několika souvisejícím dějinným okol-

nostem. V dané době zuřila v Evropě 
třicetiletá válka. Ta s sebou přinesla zni-
čené vesnice, týrané a zavražděné, hla-
domor a epidemie. Tehdejší obyvatelé 
Jesenicka, stejně jako řada lidí v jiných 
zemích, nechápali, čím si zasloužili boží 
hněv. Jedním z jejich vysvětlení bylo, 
že za vším jsou „ďáblovi pomocníci”. 
Tento scestný názor postupně přerostl 
v hysterii a pronásledování nevinných 
lidí obviněných ze zločinu čaroděj-
nictví. O masové rozšíření procesů se 
pak postarala i místní vrchnost, která 
si nedovolila popřít existenci ďábla 
a jeho pomocníků. A také měli z vedení 
procesů zisky.
Do historie, ale ještě mnohem vzdále-
nější, vás pak zavede druhá moderní 
multimediální expozice „Spirála času 
Země“. Ta pozoruhodným způsobem 
zachycuje geomorfologický vývoj 
Jesenicka v kontextu vzniku a vývoje 
Země. Hlavním prvkem výstavy je 

zve do dob čarodějnických procesů 
na Jesenicku a Spirály času

spirála, po které se návštěvníci pohybují 
a postupně odkrývají procesy vývoje 
Země i formování Jesenicka. Uvidíte 
i unikátní film s leteckými záběry geo-
logických jevů typických pro Jesenicko 
i snímky natočené pro BBC. K vidění je 
také mnoho sbírkových předmětů – 
kamenů, fosilií i trilobitů. 
Vlastivědné muzeum Jesenicka nenabízí 
jen poutavé výstavy. Zájemci mají mož-
nost pronajmout si Rytířský sál Vodní 
tvrze na přednášky, svatby nebo kon-
certy. Prostor loni díky finanční podpoře 
Olomouckého kraje prošel rekonstrukcí. 
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Expozice Čarodějnických procesů na Jesenicku v 17. století

„Když jsme kavárnu stavěli, slyšeli jsme 
hudbu, která v ní bude hrát. A cítili vůni 
kafe. A představovali si, jak tam lidem 
bude dobře. Nic jiného nás vlastně 
nezajímalo. I když byl dům postaven 
v roce 1835, trámy na stropě byly zdra-
vé a nám se podařilo je očistit a udělat 
z nich dominantu naší kavárny.“
K výběrové kávě nabízejí spoustu 
dobrých věcí, které si připravují ve své 
kuchyni.
„Pečeme z máku od místních pěstitelů, 
z jesenických borůvek, které v létě 

POHLAZENÍ DUŠE A CHUTÍ 
V SRDCI JESENICKÝCH HOR
Rodinnou kavárnu, která v letošním roce oslaví své dvanácté 
výročí, najdete v Jeseníku, na náměstí Svobody. Jeseničtí tomu-
to místu s malým parkem a papouščí voliérou neřeknou jinak 
než – starý autobusák. Malá útulná kavárna se nachází v jed-
nom z domů, které patří k historicky nejzachovalejší jesenické 
zástavbě. I proto se majitelé Eleni a Petr při rekonstrukci snažili 
zachovat co nejvíce z původního. 

KAVÁRNA

vykupujeme a zaplníme jimi mrazáky, 
co jen jde. Milujeme sezónu jahod, 
kterými nás zásobují polští zelináři, 
protože kousek za hranicemi jsou 
obrovské jahodové lány. Jablka, rybíz, 
angrešt, ořechy a vše, co se dá sbírat, 
máme z místních zahrádek. Všechno 
děláme tak, abychom ukazovali, že to 
tu máme rádi a že dokážeme potenciál 
tohoto krásného místa uchopit.“ Určitě 
byste proto měli ochutnat jejich koláč-
ky, věnečky se žloutkovým krémem, 
povidloně, Supíkovický makový dort 
bez lepku, koláč s vlašskými ořechy, 
špaldovými pukanci a karamelem, ce-
ložitný makový koláč a mnoho dalšího. 
V nabídce je denní polévka a obložené 
housky, které si tu denně pečou, a také 
žitné chlebíčky.
Zajít si sem můžete i na promítání 
filmů, koncerty, přednášky, výstavy 
nebo autorská čtení a kvízy. I to je 
důvod, proč se kavárna ENNEA za ta 
léta stala cenným místem setkávání 
místní komunity a je tak trochu jedním 

ENNEA

ze symbolů Jeseníku. Letní prázdninovou 
sezónu otevírá již tradiční Malá řecká po-
uliční slavnost v prostorách kavárny, která 
vznikla jako připomenutí příchodu řeckých 
uprchlíků na Jesenicko a vyrostla ve spon-
tánní oslavu řeckého jídla a hudby, kdy se 
před kavárnou tančí a zpívá. I to je ENNEA.
Nedílnou součástí kavárny je přilehlý 
obchůdek. Nabízejí zde nejen výrobky 
své, ale i místních šikovných lidí. A to je 
filozofie, kterou v ENNEA ctí: To nejlepší 
máme blízko sebe. A proto stojí za to se 
sem vypravit a případně si odvézt kousek 
ryzích jesenických dobrot s sebou.

Foto: m-ARK
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Unikátní Rejvíz 
Osadu, jejíž neobvyklý název po-
chází ze slova Reihwiesen (řada luk), 
najdete v nadmořské výšce 778 metrů, 
12 kilometrů od Jeseníku a necelých 
10 kilometrů od Zlatých Hor. Přímo 
v samotné obci, která je od roku 2005 
vesnickou památkovou zónou, najdete 
hned několik originálních stavení. Jedná 
se o velmi zachovalé doklady místní 
lidové architektury. Co nemůžete 
minout? Penzion Rejvíz! Jeho interiér 
byl začátkem 20. století vyzdobený 
díly místních řezbářů, bratrů Brau-
nerů, kteří přišli na unikátní nápad 
vyřezávat židle s karikaturami stálých 
hostů. Pokud tady chtěl mít host svou 
podobu, musel si výrobu židle zaplatit. 
Kdykoliv ale do restaurace přišel, měl 
na ni výhradní právo. A tak si tam ještě 
i dnes můžete sednout na židli písaře 
nebo lesního, bláznivě zpívající Bety 
i kostelníka, kominíka či řezníka. Sbírka 
se neustále rozrůstá, a tak si také vy 
můžete nechat na zakázku vyrobit svoji 
osobní židli…

Už jste někdy slyšeli o Hunohradu? Víte, v jaké výšce leží nej-
výše položená osada v Hrubém Jeseníku? Tušíte, kde se nachází 
největší rašeliniště na Moravě? Na všechny otázky si lehce 
dokážete odpovědět, pokud zavítáte do okolí Rejvízu.

Prozkoumejte 
vzácnou lokalitu
Rejvíz – to je také přírodní rezervace s roz-
sáhlými rašeliništi, která vznikla v době 
ledové, tj. někdy před 7000 lety. Neob-
vyklá krajina a její atmosféra to je prostě 
něco, co musíte zažít na vlastní kůži. Ta 
nejatraktivnější místa lokality jsou zpří-
stupněna prostřednictvím místní naučné 
stezky. Ke zdejšímu přírodnímu skvostu, 
Velkému mechovému jezírku, se vydejte 
od obecního parkoviště. Okružní stezka 
o celkové délce 4,3 km má celkem 
5 zastavení. Jedná se o příjemnou, 
nenáročnou trasu, která vede převážně 
po zpevněné lesní pěšince. Poslední půl 
kilometr trasy vede dřevěnými chodníčky. 
Jelikož se jedná o velmi vzácnou lokalitu, 
a haťové chodníky vyžadují neustálou 
péči, je vstup na naučnou stezku zpo-
platněn malou částkou. Kromě Velkého 
mechového jezírka rašeliniště skrývá 
ještě druhé, menší jezírko – to však není 
veřejnosti přístupné.

Tajuplné místo opředené 
mnoha pověstmi
Jedna ze zdejších legend vypraví, že přímo 
u jezírka stávalo kdysi město Hunohrad. 
Jeho obyvatelé byli velmi bohatí díky zlatu 
a drahokamům, které jim přinášela řeka 
Opava. Ovšem nezasloužené bohatství 
vedlo jen k hříchu a pýše. Vládce zdejších 
hor Praděd proto celé město proklel 
a potopil jej i s jeho obyvateli do jezírka. 
Pokud popustíte uzdu své fantazii, ještě 
dnes můžete na hladině jezírka spatřit 
vyčnívající věžičku místního kostela, jako 
věčnou připomínku toho, že život v hříchu 
se nevyplácí. Další místní mystickou 
postavou je pastýř Gill, který byl potrestán 
za zneuctění chleba. Proto byl odsouzen 
bloumat mezi rašeliništi, ochraňovat pocti-
vé a trestat hříšné. Ale nemusíte se ho bát, 
i přesto, že je prý nerudný a náladový, vždy 
stojí na straně dobra.

Za tajemstvím 
REJVÍZU

Foto: m-ARK

Velké mechové jezírko, foto: Olomoucký kraj
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Když poprvé navštívíš Jeseníky, nebude to na-
posled. Dechberoucí výhledy na horské hřebe-
ny, magická místa, stopy dějin několika národů 
a vyhlášené horské lázně si získají tvé srdce. 

Jeseníky se sousedním Králickým Sněžníkem a Rychlebskými 
horami jsou skutečně regionem s jedinečným geniem loci. 
Možná díky svým drsným přírodním podmínkám, možná díky 
činům a výjimečným osudům původních obyvatel. Na po-
zadí jejich působivé minulosti se ovšem rozvíjí jejich neméně 
atraktivní moderní tvář. 
Užij si v Jeseníkách 55 lyžařských areálů, jeden z nejlepších 
snowparků v Česku nebo 400 kilometrů udržovaných 
běžeckých tras. Vychutnej si zdejší excelentní bikové traily, 
nezapomenutelné hřebenové túry a další jedinečné sportovní 
zážitky. A chtěj víc! Nech se pohltit jesenickou historií. Poznej 
jejich jedinečné kulturní dědictví. Pronikni do výjimečných 
chutí jesenických dobrot. 
A věř, že Jeseníky se stanou součástí tvého já. 

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 
Palacké ho 1341/2, 790 01 Jesení k
tel.: 773 771 733, 800 022 840 
info@jeseniky.cz, www.jeseniky.cz

VÍTE, ŽEJESENÍKY
Hory, co se vyplatí 

Aktivujte si svoji kartu načtením 
QR kódu u vašeho ubytovatele anebo 
na webu www.jeseniky.cz a získejte hned 
50 bodů do věrnostního systému. 
Využívejte kartu plnou zážitků, sbírejte 
body a odměňte se dárečkem. 

Karta plná zážitků
Váš klíč k poznávání Jeseníků, který vám umožní 
čerpat slevy a bonusy na nejnavštěvovanějších 
výletních místech a atrakcích. 

Kartu získáte při ubytování od dvou a více nocí v našich partner-
ských zařízeních, která naleznete v sekci ubytovatelé. Karta je 
platná 365 dní od vystavení, takže ji můžete využívat při vašich 
cestách po turistické oblasti Jeseníky a Rychlebských hor, a to 
v každém ročním období. Užijte si aquaparky, zažijete dobro-
družství, navštívíte muzea, vychutnáte si regionální speciality 
nebo využijete půjčovny sportovního vybavení.

S kartou 

Yes card 
si užijete bonusy, 

výhody a slevy 

od 10 % do

 100 % 

YES CARD
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Kdyby vás dovolená na Jesenicku zasáhla nato-
lik, že byste zatoužili po životě v téhle krásné 
části Česka, máme pro vás tip, na koho se s tím 
obrátit. Platforma positivJE.cz už pátým ro-
kem přesvědčuje, že Jesenicko není žádný kout, 
ale skvělé místo k životu.

„Ano, vylidňujeme se, ale to je celosvětový fenomén, že se lidé 
přesouvají do velkých měst. Jesenicku jde o to, aby ten odliv 
byl kompenzován návraty a přistěhováváním. Pro spoustu 
lidí může být život tak blízko přírodě a tak daleko od stresu 
velkoměsta, velmi lákavý“, líčí svoji vizi zakladatel positivJE 
Kamil Kavka.

Atraktivní pro žáky i studenty
Máme tady základní školy klasické, reformní i sportovní. 
Máme tady gymnázium s robotikou či sportovní třídou, 
máme tady průmyslovku pro budoucí stavaře, strojaře, ajťáky 
i elektrikáře. Na jiné střední škole se můžete stát uměleckým 
kovářem, farmářem, masérem i kuchařem a na hotelovce 
z vás udělají hoteliéra nebo člověka pro cestovní ruch. „Snaží-
me se zlepšovat podmínky pro studenty, podporujeme v nich 
podnikavost a kreativitu, abychom je připravovali na pracovní 
trh 21. století“, popsal vzdělávání na Jesenicku Kavka.

Perspektivní pro mladé rodiny
Jestli si někde věříme, tak jsou to podmínky pro život mladých 
rodin. Nemáme problém s kapacitou ve vzdělávacím systému 
(od mateřských škol, přes školy základní, až po ty střední). 

Bezprecedentní je tu nabídka 
volnočasového vyžití. Děti 
mohou vybírat z pestré 
nabídky sportů, v několi-
ka městech jsou pobočky 
základních uměleckých škol, 
je tu spousta kroužků, ve kte-
rých se děti naučí nové věci.

Zajímavé pro novou ekonomiku
Velký kus práce před sebou máme v podnikatelském sektoru, kde 
už dnes najdete mnoho zajímavých firem, pro něž jsou inovace 
něco, čemu se dennodenně věnují. Náš region je hodně strojíren-
ský a dost stojí na cestovním ruchu. „Naše síly upínáme k té tzv. 
nové ekonomice, tedy distančně vykonavatelným profesím spoje-
ným s využíváním moderních technologií a tvůrčích schopností,“
komentoval podnikatelské prostředí na Jesenicku Kavka.

Nejlepší pro všechny
Opravené obce, fungující infrastruktura, moderní i tradiční 
zaměstnavatelé, stále se zlepšující školství, pestrý kulturní 
život, široká nabídka sportovního vyžití, vyhlášená pospoli-
tost a zajímavý komunitní život jsou naše další přesvědčovací 
argumenty ;-). „A společným bonusem pro všechny je to tu 
bezkonkurenčně čisté životní prostředí, opravdu zelená příroda 
plná vody, to celé v nádherných horách s čerstvým vzduchem,“ 
uzavřel optimisticky Kamil Kavka.

Platforma positivJE 
ví, jak z návštěvníka udělat 
obyvatele

Jesenicko dalo světu zajímavé lidi
Jesenicko je podnětné a zdravé prostředí, 
ve kterém se narodilo anebo zde působí mnoho 
výjimečných lidí. Šance stát se úspěšným je tu 
dána snad i specifickými životními podmínkami.

Většinou asi budete znát kreslíře a muzikanta Jaromíra 
Švejdíka, který pod pseudonymem Jaromír 99 stojí napří-
klad za filmem a knihou Alois Nebel. To on je neoficiální tváří 
tajemných Rychlebských hor. 
Ve fotbalové Slavii Praha má malá vesnice Supíkovice 
aktuálně tři odchovance – Petra Ševčíka a dvojčata Adama 
a Miloše Pudilovy. I oni chodili do nedalekých jeskyní 
Na Špičáku.
Pokud zůstaneme u sportu, tak před pár lety vybojovala 
Romana Labounková titul mistryně světa ve fourcrossu 
a na poslední zimní olympiádě v Pekingu měl Jeseník rovnou 
dva běžkaře – Adama Fellnera a Honzu Pechouška. Inu 
znamení, že Jeseníky jsou zaslíbené jak cyklistice, tak běžec-
kému lyžování.
Pro změnu s Javorníkem je spjato dětství a mládí herce 
Štěpána Kozuba a ve stejném městečku najdete i zámek 
Jánský Vrch. Jinou vycházející hereckou hvězdou může být 
Zdislava Začalová, která pochází ze Zlatých Hor, kde se 
máte možnost seznámit s historií těžby zlata.
A rozhovor se zakladatelem černovodských Rychlebských 
stezek Pavlem Horníkem najdete na jiném místě tohoto 
magazínu.

Rychlebské stezky, foto: Petr Slavík
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Kamil Kavka, foto: Oldřich Malachta
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Kamil Kavka
e-mail: positivje@positivje.cz

www.positivje.cz
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Jak se zrodil nápad začít stavět Rychlebské stezky? 
Pracoval jsem v lesnictví, kde bývaly neustálé problémy 
s výběrovými řízeními, takže jsme chvíli pracovali, chvíli se-
děli doma, situace v lesnictví nebyla moc stabilní. Přemýšlel 
jsem, co jiného bych mohl dělat.  V tu dobu jsem se toulal 
v lesích kolem Černé Vody. Později jsme v nich začali s ka-
marádem jezdit na horských kolech, občas jsme odstranili 
padlý strom… Začali jsme sledovat, jak v přírodě jezdí lidé 
jinde po světě. Definitivně to zlomila naše návštěva Walesu, 
kde už v tu dobu mnoho let fungovala biková centra. Tehdy 
v roce 2008 jsem se rozhodl, že tohle chci dělat.  

Když jsi v roce 2008 poprvé hrábl do země, o čem jsi 
snil? 
Chtěl jsem postavit traily na ježdění na dva dny. Potom mi 
došlo, že bez služeb si na to nevyděláme, že to nepřežije. 
Přátelé z trailcentra z Walesu byli sdílní, pokračovali jsme 
v kopírování jejich projektu, jen jsme to přizpůsobovali 
na zdejší podmínky. A tak vznikla Základna a všechno 
okolo.  

Jak náročné je Rychlebské stezky i 13. rok provozovat 
(kolik stojí sezóna, kolik lidí to zaměstná…)? 
Za ty roky vím, kolik si dokážeme vydělat, a taky vím, 
že práce na trailech nás ročně vyjde na 2,5 až 3 miliony. 
Jen provoz a údržba. Živí se tím dohromady 8 lidí, plus 5 
nebo 6 brigádníků. Asi 5 zaměstnanců je v létě v hospodě 
na Základně. Pouze na vybudování Superflow jsme si půjčili 
od banky a dva roky jsme se z toho dostávali. Od té doby je 
to tak, že nový trail stavíme jen tehdy, když na něj máme 
vyděláno. 

Na kolik roků dopředu při budování nových trailů 
přemýšlíš? 
Máme plán pro rozvoj trailů na další 3 roky, máme k tomu 
souhlas vlastníka, můžeme stavět. Naše plánování musí 
zohlednit to, jak se vyvíjí bikeři. Oni se zlepšují, takže 
budeme stavět techničtější traily pro stále zkušenější jezdce. 
I z těchto důvodů nemá cenu plánovat na delší dobu.  

Jaký je tvůj názor na elektrokola obecně, jak je to 
s nimi na Rychlebských stezkách? 
Nemám nic proti elektrokolům. My jsme Rychlebské stezky 
začali stavět v době před e-biky a tehdy i teď nám při budo-
vání trailů jde především o zážitek v přírodě spojený s něja-
kým výkonem. Použitím elektrokola se o tohle ochudíš. My 
jsme pořád přesvědčení, že to pro nás není cesta, ale nikdy 
nevíš, jak to bude za 5 let. 

Tvůj projekt je ultra přírodní a téma ochrany přírody 
(udržitelnost, uhlíková stopa, zadržování vody atp.) 
hýbe společností, jak se s tím perete na stezkách?  
Před stavbou každého nového trailu zvažujeme, jestli je 
opravdu nutné do té země kopnout. Chceme, aby si tu 
člověk připadal jako na přírodní pěšině, nepoužíváme žádné 
umělé materiály, jen dřevo, kámen a hlínu. Co se týče služeb, 
tak kemp je k přírodě ohleduplný. Nic moc dalšího dělat 
nemůžeme. 

Jak si černovodský bikový resort vede ve srovnání se 
známými místy v Kanadě, Rakousku, Francii, Wale-
su, Novém Zélandu…? 
Jsme naprosto srovnatelní s největšími evropskými i svě-

tovými středisky. I v těch vyhlášených lokalitách nabízí 
ježdění tak na dva dny. My jsme v Evropě unikátní tou 
kombinací kámen – dřevo – hlína. Naše traily jsou hodně 
pracné, takhle to nikde jinde nestaví.  

Pravověrné bikery k sobě zvát nemusíš, ale co takhle 
hobíky jezdící po lese na horských kolech, na co bys je 
do Černé Vody lákal? 
Máme dohromady 26 kilometrů lehčích okruhů okolo 
Vidnavy, začátečník to má na jeden den. Superflow se dá 
přidávat postupně a u těch těžších trailů jsou vždycky ozna-
čeny nějaké objížďky, takže i hobby jezdec si u nás užije. 

Když ty vyrážíš po Jeseníkách či Rychlebech, kam 
míříš? 
Mám rád Rychleby, jejich hlavní hřeben od Paprsku až 
do Bílého Potoka. I když jsem byl hajný v Jeseníkách, je tu 
pořád dost míst, která neznám. Baví mě hledat lokality, kam 
nikdo nechodí.  V zimě lyžuji. Mám splitboarda (splitboard 
je speciální snowboard, který lze pro stoupání rozdělit 
na dvě lyže, pozn. redakce), to je moje hlavní zimní zábava. 
A samozřejmě miluji běžky. Přispívám na údržbu běžec-
kých tras, protože tam je podobný problém s financováním 
nákladů na údržbu, jaký máme na stezkách my. Jezdit chtějí 
všichni, podílet se na tom už méně. Tomu modelu zpoplat-
nění fandím. 

Zdá se, že trendem cestovního ruchu je větší spolu-
práce aktérů přímo v místě, jak se to daří tobě, být 
součástí lokální ekonomiky? 
Tohle mě zajímá. Zaměstnáváme místní lidi, protože ti lidé 
tady ty peníze utratí. Na Základně čepujeme pivo z Hanu-
šovic a celkově se snažíme podporovat a propojovat lokální 

akce a aktivity. Případný materiál nakupujeme od lokálních 
výrobců, oslovujeme lokální řemeslníky a tak dále. 

Kde vidíš budoucnost cestovního ruchu v Jeseníkách, 
po jakých Rychlebských stezkách a na čem budeme 
za deset dvacet let jezdit? 
V Česku potřebujeme větší podporu cestovního ruchu, více 
peněz, aby se to tady lepšilo. Nemám obavu o cestovní ruch 
našeho typu, který je blízký přírodě. To dnes lidé a nejvíce děti 
potřebují, odpojit se od technologií a jít na vzduch, na sluníč-
ko, do lesa, aby se nezbláznili.  

Jsi nejen v regionu velmi známá osoba, dokonce jsi 2,5 
roku starostoval Černé Vodě, jaké pozitivní zkušenosti 
ti to dalo?
V roli starosty jsem se snažil potkávat se zajímavými lid-
mi, čerpal jsem od nich informace a zkušenosti. Takhle se 
dostaneš ke spoustě nápadů i drobností, které mohou obec 
posunout. 

Vypadáš tady velmi spokojeně, co je podle tebe největší 
devíza života na Jesenicku? 
Klid. Jeseníky jsou opravdové hory, kde se můžeš toulat, aniž 
bys někoho potkal. Stále více se sem lidé za tím klidem stěhují. 
Ale když někoho potkat chceš, jdeš na Praděd, jedeš do Koutů, 
úplně v pohodě.  
V turistickém ruchu je to tu pole neorané, tahle lokace není 
zprofanovaná, dá se tu dělat ještě hodně věcí. 

A žil bys tady, i kdybys neměl Rychlebské stezky? 
Co bys tady dělal? 
Kdekoli jsem, tak studuji cestovní ruch. Zajímá mě, takže bych 
se určitě motal kolem toho, co lidi táhne k pohybu v přírodě. 
Nosím v hlavě nápad na stezku pro mamky s kočárky a malé 
děti na odrážedlech. Líbilo by se mi mít penzion, který by 
tohle nabízel, ale už na to asi nemám sílu. Třeba mě k tomu 
vyhecuje některé z mých dětí. Plně mě uspokojují stezky, 
dostali jsme je na světovou úroveň a pořád tu laťku zvedáme. 
Stále častěji si říkám, že už to nemusíme tolik hrotit.

Děkujeme za rozhovor.

Pokračování rozhovoru ze str. 9
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Pavel Horník
Břeclavský rodák Pavel Horník se do Rychlebek zamiloval, 
když tu byl na dovolené. Aby měl motiv k přestěhování, 
našel si zde coby absolvent lesnické školy v roce 2002 
práci. Po pár letech v lese se rozhodl pro změnu – v roce 
2008 hrábl do země a začal psát svůj životní projekt – 
Rychlebské stezky.
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Rychlebské hory patří bez nadsázky k nejkrásnějším 
místům u nás. Nedotčená příroda, posvátné ticho, čistý 
vzduch, jedinečné výhledy i památky připomínající dávné 
časy. Objevte svět temných hvozdů, hlubokých údolí, 
zatopených lomů a magických míst s neopakovatelnou 
atmosférou. Kouzlo Rychlebských hor si vás podmaní. 

Rychlebské hory vás neohromí vysokými štíty, ale jejich 
krása spočívá úplně v něčem jiném. Pokud se rádi touláte 
neporušenou přírodou, objevujete zapomenuté poklady 
a nelákají vás davy turistů, potom je tohle místo pro vás jako 
stvořené. Nenáročné trasy s mírným převýšením zvládnou 
i děti a na své si přijdou také cyklisté.

Výlet do Račího údolí
K nejmalebnějším místům patří Račí údolí, které se táhne 
podél stejnojmenného potoka, a zdejší unikátní porosty 
pralesovitého charakteru byly důvodem, proč bylo zařazeno 
mezi přírodní rezervace. Jedinečný pohled do hlubokého 
údolí se vám naskytne z Čertových kazatelen. Zvláštní 
rulová skalní vyhlídka je umístěna na 13 metrů vysoké kolmé 
jižní stěně a svým tvarem opravdu připomíná kostelní 
kazatelnu. 
Nedaleko Čertových kazatelen se na skalnatém výběžku 
v hlubokých lesích ukrývá rozsáhlá zřícenina gotického 
hradu Rychleby. Hrad vybudovaný ve 13. století, který střežil 
solnou stezku z Nisy do Hradce Králové, patří ke středově-
kým opevněním, o jejichž existenci se nedochovaly písemné 
zprávy. Na začátku minulého století byly ruiny hradu ro-
manticky upraveny. Tajemná zřícenina láká k opakovaným 
návštěvám, můžete si tady odpočinout a za pěkného počasí 
uvidíte kouzelnou krajinu Rychlebských hor.

V Tančírně to opět žije
Není to ale jen zdejší nádherná příroda, jež vás při procházce 
Račím údolím uchvátí. Najdete zde také perlu Rychlebských 
hor – secesní Tančírnu. Dřevěná stavba z počátku 20. století 
má za sebou pohnutý osud. Kdysi byla centrem spole-
čenského života, od 90. let minulého století ale historická 
budova chátrala. O její záchranu se zasloužila obec Ber-
nartice a po kompletní rekonstrukci se Tančírna opět stala 
oblíbeným výletním cílem se zázemím pro turisty a cyklisty. 
Najdete zde kavárnu s příjemným posezením, v létě pak 
k relaxaci, cvičení a odpočinku slouží park. 

Dýmky pro dospělé, pohádky pro děti
Ještě delší historií než Tančírna se může pochlubit zámek 
Jánský Vrch, který vznikl v roce 1507 přestavbou gotické-
ho hradu a sloužil jako letní biskupské sídlo. K  přeměně 
původního hradu na barokní zámek došlo v 18. století. Při 
prohlídce budete obdivovat bohatý mobiliář a pozoruhod-
nou sbírku dýmek a kuřáckých potřeb, která je s více než 
tisícovkou exponátů největší v tuzemsku. Pro malé návštěv-
níky je připraven speciální okruh Zámek dětem a pohádková 
trasa provede rodiny s dětmi také zámeckým parkem.  

Impozantní podívaná 
a romantické lomy 
Přírodních památek je v kraji nespočet, ale jednu z nejpůso-
bivějších objevíte v údolí Stříbrného potoka. Nýznerovské 
vodopády tvoří soustava kaskád a peřejí v romantické, sto 
metrů dlouhé skalní soutěsce, kde voda překonává výšku  
14 metrů. Uvidíte fascinující sílu vodního proudu, jenž vytvořil 
ve skalách jámy a hrnce různých tvarů a rozměrů. Nejsnadněji 

Tajemný kraj pro 
    samotáře i rodiny

se k vodopádům dostanete z nedaleké osady Nýznerov, trasu 
bez problémů zvládnou i děti.  
Zatímco na Stříbrném potoce padá voda dolů z úctyhodné výšky, 
mnohem klidněji plyne v zatopených lomech. A těmi je zdejší 
region vyhlášený. K nejvíce navštěvovaným patří Rampa, k nej-
krásnějším pak Kaolínka s bíle zabarvenými břehy. Arcibiskupský 
lom u Vápenné je domovem raka říčního, u lomu Transgranit si 
prohlédnete starou kovárnu a v lokalitě lomu Vycpálek můžete 
najít plovoucí tmavě červené hessonity – granáty. Lomy lákají 
návštěvníky k romantickým procházkám, rybaření nebo v létě 
ke koupání.

Poklady se ukrývají 
v podzemí
Za dalšími skvosty Rychlebských hor se musíme vydat do podze-
mí. Jeskyně Na Pomezí jsou největším zpřístupněným jeskynním 
systémem u nás vzniklým rozpouštěním mramoru. Vyznačují se 
nádhernou krápníkovou výzdobou, vysokými úzkými chodbami 
a menšími dómy. Cesta do dávné historie vás čeká při návště-
vě další jeskyně Na Špičáku, která patří k nejstarším písemně 
doloženým ve střední Evropě. Podzemí sice neoplývá bohatou 
krápníkovou výzdobou, ale systém chodeb srdcového profilu je 
světovým unikátem. 

Zážitky z jízdy na kole
Nejen turisty či v zimě běžkaře okouzlí zdejší hory. Mezi milovní-
ky horských kol se staly fenoménem Rychlebské stezky u obce 
Černá Voda. Síť trailů, která vznikla ze starých loveckých chodní-
ků, nabízí maximální zážitky z jízdy v kontaktu s přírodou. Stezky 
jsou rozděleny podle náročnosti, děti a začátečníci mohou zkusit 
trail podél Černého potoka, trail LČR nebo Vidnavský okruh. 

Výhledy z poutního místa i od stolu 
Vyhlídkových míst a rozhleden je v Rychlebských horách víc, 
jeden z nejhezčích pohledů se vám naskytne z kopce Boží hora. 
Dominantou tradičního poutního místa je impozantní novogo-
tický kostel Panny Marie Bolestné a dostanete se k němu lesem 
po křížové cestě ze Žulové. Zatímco Boží horu zdobí kostel, 
na Lánském vrchu  objevíte neobvyklou stavbu. Parta nadšenců 
zde postavila v nadživotní velikosti stůl a dvě židle. Z vrcholu je 
dokonalý výhled na všechny významné kopce Žulovské pahorka-
tiny, uvidíte druhou nejvyšší rychlebskou horu Špičák a v pozadí 
také nejvyšší Smrk (1127 m n. m.).

Rychlebské hory

Rychlebské stezky, foto: archiv Pavla Horníka

Tančírna v Račím údolí, foto: m-ARK

Zřícenina hradu Rychleby, foto: m-ARK
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Odreagovat se v krásném prostředí Rychlebských hor  
a dotknout se přírody v její nejryzejší podobě můžete na kozí 
farmě ve Staré Červené Vodě. 
 

 

Rychlebské hory ve svém 
srdci hýčkají Kozí farmu         
U Nýdrlů

Kozí farma U Nýdrlů
Stará Červená Voda 
Stará Červená Voda 23, 790 53
e-mail: nydrlovi@email.cz
tel.: +420 602 193 830
www.kozifarmaunydrlu.cz
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Místo vonící čerstvým domácím chle-
bem, sýrem a tvarohem, svěží trávou 
i horským vzduchem nabízí možnost 
„ochutnat“ ze skutečného života 
na vesnici. V příhraničí ležící kraj, 
který výrazně ovlivnila předválečná 
i válečná léta, vtiskl jedinečnost také 
statku a jeho okolí. Areál jeho majitelé 
Hana a Pavel Nýdrlovi postupně re-
konstruují.
Myšlenka na vybudování kozí farmy 
se v hlavách manželů Nýdrlových zro-
dila už v roce 2009. Postupně nabírala 
jejich vize jasnější obrysy, aby v obci 
koncem roku 2011 koupili tehdy již 
neobývaný statek. O rok později kou-
pili prvních 7 kůzlátek jako základ 
budoucího stáda. Na statku majitelé 
chovají krávy, kozy, králíky a drůbež. 
Zvířata mají k dispozici téměř 
13 hektarů pozemků jako pastviny.  
Do života na statku se v případě zájmu 
mohou aktivně zapojit i jeho návštěv-
níci. Vyzkouší si, jak podojit krávu 

a kozu, naštípat dříví, posbírat vajíčka 
ze snůšky nebo nakrmit králíky. 
Na místě s nepopiratelným geniem 
loci, kde žil od druhé poloviny  
17. století až do konce druhé světové 
války německý rod Luxů (původně 
Luchsů), se lze ubytovat ve dvou 
samostatných apartmánech a jednom 
dvoulůžkovém pokoji. Ochutnat tak 
lze v ceně zahrnutou snídani, jejímž 
základem jsou domácí produkty. 
Majitelé vyrábějí domácí sýry, tvaroh, 
jogurty a další mléčné výrobky, ale 
také domácí marmelády, povidla, 
sirupy či paštiky. Punc originality 
mají rovněž večeře, které pro hosty 
připravuje spolumajitel Pavel Nýdrle 
– finalista soutěže MasterChef Česko 
2016. Zájemcům je k dispozici i nově 
finská sauna. 
Kromě poznávání skutečného života 
na farmě si turisté mohou dopřát i jiné 
zážitky. Milovníci cyklistiky si hned 
v sousední obci v Černé Vodě vyberou 

z různě obtížných cyklostezek i oceňo-
vaných a pestrých Rychlebských stezek. 
Příznivci historie se mohou vydat do Ja-
vorníku na zámek Jánský Vrch.

V podhůří Rychlebských hor v části 
obce Travná u Javorníku stojí nově 
zrekonstruovaný Penzion Celnice. 
Dříve sloužil jako stanice finanční 
stráže, jako turistická horská chata 
nebo horská kavárna. Při zřízení 
malého pohraničního styku zde 

Nechte se zlákat do Polského příhraničí a objevte i vy kouzlo 
zdejšího místa. Čeká tady na vás nejen nádherná a divoká příroda 
Rychlebských hor, sportovní vyžití, turistika a krásné památ-
ky, ale také malebný penzion se stylovou loveckou restaurací, 
ve kterém vás mile přivítají.

býval i malý obchůdek, který sloužil 
turistům. Dnes zde můžete najít kro-
mě klidu a krásné přírody příjemné 
ubytování a skvělou restauraci.
Penzion svým hostům nabízí šest 
dvou i třílůžkových pokojů s kva-
litním sociálním zázemím, televizí 
a připojením na internet. Auto je 
možné zaparkovat na parkovišti pro 
hosty. Součástí penzionu je stylová 
lovecká restaurace, ve které připravují 
tradiční české pokrmy i speciality 
ze zvěřiny. Nechybí ani dobré pivo 
a lahodné výběrové víno. Pro zájemce 
je možné pořádání menších oslav 
s kapacitou do 40 osob. V letní sezoně 
je hostům k dispozici terasa, kde si 
mohou dopřát odpočinek na čers-
tvém vzduchu, kochat se výhledem 
do krajiny a vychutnávat si skvělé 
jídlo a pití.
Okolí penzionu je protkáno sítí turis- 
tických tras, které vás provedou vše-
mi kouty Rychlebských hor. Vyšláp-
nout si můžete na blízkou rozhlednu 
na Borůvkové hoře (899 m n. m.), 

ze které jsou úchvatné výhledy na celé 
příhraničí i na Lázeňský komplex Ładek 
Zdrój v nedalekém Polsku. Rychlebské 
hory nabízí mnoho míst k odpočinku, 
relaxaci, cykloturistice, pěším výletům 
i lyžování. Z kulturních památek při své 
návštěvě nevynechejte zámek Jánský 
Vrch v Javorníku, Tančírnu v Račím 
údolí, Svatého Antoníčka nebo zříceninu 
hradu Rychleby.  

Rezervace a ověření  
dostupnosti na:
+420 583 034 374   
info@travnacelnice.cz
www.travnacelnice.cz

Celnice
Penzion 
& Restaurace 
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Foto: Penzion Celnice 5×
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Za viděnou rozhodně stojí krásná 
dřevěná kaplička v Chebzí, místní části 
Písečné. Osada ležící v údolíčku stej-
nojmenného potoka vznikla koncem 
18. století. Dřevěná kaple je dokladem 
lidové architektury sloužící k litur-
gickým účelům. Po roce 1946 přešla 
do vlastnictví lesní správy a v roce 2007 
ji Písečná odkoupila. O 7 let později se 
stavba i její mobiliář ocitly na seznamu 
kulturních památek. Místní obyvatelé 
postupně kapli opravovali. V roce 2020 
proběhla celková rekonstrukce a stavba 
mimo jiné dostala nový venkovní plášť 
ze smrkových desek.

Nedaleko od Písečné najdete i známé 
Jeskyně Na Špičáku patřící k nejstarším 
písemně doloženým ve střední Evro-
pě. Přes 400 metrů dlouhý podzemní 
labyrint chodeb a puklin si prorazil cestu 
v devonských mramorech. Na prohlídku 
220 metrů dlouhé bezbariérové trasy 
se vydáte s průvodcem. Vyjet můžete 
i kousek dál na těžbou zlata známé 
Zlatohorsko.
Milovníci historie si v Písečné dějiny 
sahající až do středověku připomenou 
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, jenž je 
nejstarší zachovalou historickou památ-
kou v obci. Jeho lákadlem jsou unikátní 
stropní malby a varhany. Pozdně barokní 
stavba s románským jádrem také prošla 
postupnou obnovou. 
Na severní straně kostela se na zdi kaple 
Božího hrobu nachází památník prvého 
padlého vojáka v prusko-rakouské válce 
z roku 1866.
Písečná ovšem žije i aktivním součas-
ným životem. K dispozici je tu i volnoča-
sový multifunkční areál Cihelna. Kromě 
dětských atrakcí tam uvidíte i kuriozity, 
jako je replika železniční stanice Písečná 
– Cihelna nebo hmyzí hotel. 
 
www.pisecna.cz

V divokém a tajemném údolí řeky Bělé, krásné přírodě jen kousek 
od Jeseníku, leží kouzelná obec Písečná. Přijeďte a objevte nejen 
její bohatou historii, spoustu krás v okolí, čilý spolkový život, ale 
užijte si v nedalekých střediscích v každé roční době i nejrůznější 
sporty od adrenalinových až po ty poklidné. 

V Písečné 
najdete skryté 
skvosty

Kostel sv. Jana Křtitele

Areál Cihelna, foto: m-ARK 3×
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Jeskyně Na Špičáku

Ryzí romantika i adrenalinem nabité chvíle 
prožité v nádherné přírodě u blankytné vody 
bývalé pískovny ve stylové rezidenci. Tak to je 
dřevem vonící areál Rezidence u jezera nachá-
zející se na cestě spojující obce Písečná a Supí-
kovice. Hledáte-li klidné místo s komfortem pro 
romantiku ve dvou, kde se ale nebudete nudit, 
pak jste právě našli ideální místo. Rezidence 
je synonymem pro klid, soukromí, romantiku 
a odpočinek. 

Umístění objektu, dispozice i jednotlivé pokoje jsou uzpůso-
bené pro páry, které si chtějí užít nerušený pobyt. Areál býva-
lé pískovny je uzavřený veřejnosti. Provozovatelé si zakládají 
na soukromí a kvalitních službách v krásném prostředí. 
Všech 25 pokojů pro dva, s možností přistýlky, je vybaveno 
opravdu nadstandardně. Přímo na pokoji se dokonce můžete 
ponořit do soukromé vířivky. Prostorný interiér pokojů voní 
čistotou a dřevem pocházejícím z okolních jesenických lesů. 
Útulný, dřevěnými akcenty provoněný prostor najdete 
i ve zdejší restauraci. Té dominuje nádherný krb jako vystři-

žený ze starých dob. Slouží k vytápění interiéru i grilování 
masových specialit. Restaurace je proslulá vynikající kuchyní 
zaměřenou na suroviny z místních zdrojů. Na vyhlášené 
kančí řízečky nebo pstruha z místní biofarmy se sjíždějí lidé 
z daleka. Na své si tu ale přijdou i milovníci netradičních či 
vegetariánských jídel. Snídaně podáváme v salonku formou 
rautu s krásnými kachlovými kamny a výhledem na jezero. 
V areálu lze v pracovní dny uspořádat pro skupinu až 60 osob 
firemní akce s rautem, noclehem a data projekcí a spoustou 
zábavy. Jestliže v této oáze klidu hledáte i zábavu, najdete 
ji! Čekají na vás kanadská sauna přímo u jezera, bowlingové 
dráhy, stolní tenis či kulečník. V létě si můžete jít do někdejší 
pískovny zaplavat nebo zažít trochu adrenalinu při sportu. 
Vyzkoušejte třeba wakeboard, vodní skútr, vodní lyže nebo 
paddlboard. Půjčte si lodičku či šlapadlo nebo si užijte klidné 
chvilky při rybolovu. Na výlety po okolí si půjčte elektrokolo 
či skútr Vespa. Prostě se nechejte hýčkat. Rezidence u jezera 
je k tomu jako stvořená.

Rezidence u jezera
Písečná 292, 790 82 Písečná 
tel.: 777 202 083, www.rezidenceujezera.cz

Klid, romantika i adrenalin 
VÍTEJTE V REZIDENCI U JEZERA
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Zlaté Hory leží na severovýchodě 
okresu Jeseník při hranicích s Polskem. 
Zdejších bezmála čtyři tisíce obyvatel 
celoročně rozšiřují zástupy turistů, kte-
rým má region rozhodně co nabídnout. 

Vzhůru do podzemí 
Nevšedním a nezapomenutelným 
zážitkem je návštěva Poštovní štoly, 
kde najdete několik úrovní dobře 
zachovalých ručně sekaných chodeb 
a komínů z nejstarších období. Nejpo-
zoruhodnějším prvkem v podzemí je 
funkční replika mihadlového čerpadla 
poháněná vodním kolem, okouzlí vás 
také modrá „alofánová“ výzdoba štoly. 
Doporučujeme vám 1,5 hodiny trvající 
prohlídku dopředu rezervovat.

Zlatá horečka 
ve skanzenu 
Rýžování zlata si můžete vyzkoušet 
v místním skanzenu při prohlídce Zla-
torudných mlýnů. Jde o repliky vodou 
poháněného středověkého hornického 
mlýna a stoupy zhotovených podle 
dobových nákresů. V Hornické osadě, 
kde se ve středověku zpracovávala 
vytěžená ruda a kde žili horníci běžným 
životem, najdete repliku dřevěného 

Městské informační centrum
Bezručova 144, 793 76  Zlaté Hory
tel.: 584 425 397
www.zlatehory.cz

Horečka je vážná věc. Ale ta zlatá, která vás může přepadnout 
na Zlatohorsku, je docela neškodná. Zlato přitom není jediný 
poklad, který tady můžete objevit. 

hornického srubu. V těsné blízkosti 
osady se nachází závodiště, kde se kaž-
doročně konají soutěže v rýžování zlata.
 
Rozhledna 
na Biskupské kupě
Jako na dlani budete mít celé Zlato-
horsko z 19 metrů vysoké rozhledny 
na Biskupské kupě. Ta je opravdovou 
dominantou regionu a zároveň se jedná 
o první kamennou rozhlednu v Jesení-
kách. Pěší túrou se sem můžete vydat 
po zelené od hlavního rozcestníku 
u budovy muzea nebo zaparkovat až 
na sedle Petrovy boudy. 

Středověká štola 
i mučírna  – zastavte se 
v muzeu 
Celkem jedenácti stálými expozicemi se 
pyšní zlatohorské muzeum, kde se do-

zvíte všechno o historii hornictví či místech 
a pamětihodnostech blízkého okolí. 
Poznáte, jak naši předkové žili, jaké pou-
žívali náčiní, přístroje či zbraně a mnoho 
dalšího. Nechybí tady ani středověká 
mučírna z dob zdejších čarodějnických 
procesů.

Naučná stezka Rejvíz – 
vraťte se do doby ledové
Co si rozhodně nemůžete nechat ujít, 
je výprava do nejvýše položené osady 
ve Slezsku. Původně se zde těžila železná 
ruda, dnes je Rejvíz rájem turistů, jejichž 
sezonu zahajuje květnové Odemykání 
mechového jezírka. Tato oblast je přírodní 
rezervací, protože vrchovištní rašeliniště, 
jehož okolí je porostlé vzácnou flórou 
doby ledové, je údajně sedm tisíc let staré. 

Poštovní štola, foto: m-ARK
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Zlatohorsko kraj pokladů, p.o.
nám. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory
www.krajpokladu.cz

Čarodějnické procesy, foto: archiv města

Máme pro vás tip, kam se za takovými 
zážitky vydat, a zároveň doporučení 
na útočiště, odkud můžete na výpravy 
do okolí vyrážet a kam se budete večer 
zase rádi vracet.
Ideálním zázemím se vším, co potře-
bujete k příjemné dovolené, je hotel 
Praděd Thamm ve Zlatých Horách. Je 
i perfektním zázemím pro firemní oslavy, 
svatby a soukromé večírky. S novými 
majiteli prošel citlivou rekonstrukcí a to, 
že se hostům opravdu líbí, dokazuje také 
prestižní ocenění Czech Hotel Awards 

2021, kdy se umístil na 1. místě 
v Olomouckém kraji mezi 3* hotely! 
Poskytuje pohodlné ubytování v celkem 
třinácti zrenovovaných pokojích anebo 
je možné využít skromnější, avšak 
útulnou variantu ubytování v penzionu 
Praděd Thamm. Kromě toho nabízí 
výtečnou místní kuchyni s regionálními 
specialitami ve zdejší restauraci, jejíž 
kuchaři využívají především místní 
suroviny. Dále je zde soukromý salonek, 
kongresový sál, nová rumotéka Thamm 
Bar s venkovním posezením v létě 
a bowlingová dráha. Zregenerujte 
své tělo ve wellness centru skýtajícím 
bazén s protiproudem, bylinnou parní 
a finskou saunu, whirlpool, ochlazovací 
bazének a relaxační zónu.
Vyrážet odtud můžete na pěší túry 
i cyklovýlety, a to v každém ročním 
období. Je to ideální místo pro odpoči-
nek, relaxaci  i sport. Hotel leží ve velmi 
klidné, zároveň však přístupné lokalitě, 
která se navíc pyšní oficiálně nejčer-
stvějším vzduchem v České republice. 
Dokonce se vám tady může stát dnes už 
zcela ojedinělá věc, že při svém putování 

Hotel Praděd Thamm***
Krnovská 197, 793 76  Zlaté Hory
tel.: 730 155 166, www.hotelpraded.eu

Toužíte na chvíli uniknout každodennímu shonu, načerpat novou 
energii stranou civilizace, zároveň ale tak blízko, abyste nemu-
seli cestovat přes půl planety? Chcete se nechat pohltit divokou 
krásou Jeseníků a zároveň zažít s přáteli, partnery i dětmi něco, 
co jinde nezažijete? 

nenarazíte ani na živáčka a můžete si tak 
skutečně odpočinout od davů lidí. To může 
být ve spojení s komfortem, který nabízí 
hotel Praděd Thamm, unikátní a nezapo-
menutelný zážitek. Postará se o vás tým 
skutečných profesionálů a vy si tak budete 
moci skutečně jen užívat. 
Zlaté Hory jsou známé bohatou historií 
těžby zlata se spoustou neočekávaných 
atrakcí. Od Zlatorudných mlýnů přes Poš-
tovní štolu, rozhlednu na Biskupské kupě 
nebo malebné městečko Rejvíz, až po me-
zinárodní soutěže v rýžování zlata. Pokud 
vám zbyde čas, za netradiční návštěvu 
stojí i ojedinělý samoobslužný Lesní bar 
u obce Lipová-lázně. Přijeďte si odpoči-
nout do Zlatých Hor, nebudete litovat!
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Archivní fotografie hotelu

Objevte ráj 
na zemi

Hotel Praděd Thamm***

Zlatohorsko
KRAJ POKLADŮ

Zlatorudné mlýny, foto: Martin Kotas 2×
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Využít můžete hned několik cykloste-
zek vedoucích rovněž krásnou okolní 
krajinou Hrubého Jeseníku. Město ležící 
v údolí na soutoku řek, Bílé, Střední 
a Černé Opavy nabízí třeba tříkilometro-
vý okruh propojující místní části Železná 
a Mnichov, kdy jeden z úseků vede po-

Brána do Hrubého 
Jeseníku s odleskem zlata

Na jeden ze současných fenoménů, který propojuje sport s mož-
ností vychutnat si výlet přírodou i městem, vsadili ve Vrbně pod 
Pradědem. Jde o elektrokola a cyklistiku obecně. Ve Vrbně si 
elektrokolo můžete zapůjčit nebo nabít v místním infocentru. Poté 
už stačí jen šlápnout do pedálů a nechat se unášet zajímavostmi 
města i jeho okolí. 

klidnou cestou podél řeky Opavy. Vybrat 
si můžete také novou stezku propojující 
Vrbno s Karlovicemi. 
K dispozici máte i další cyklostezky protí-
nající město. V něm se zastavte u farního 
kostela svatého Michaela, jehož jméno 
nese i náměstí, na kterém empírová 
stavba chrámu s atypicky umístěným 
oltářem stojí. Vrbno pod Pradědem bylo 
v 19. a 20. století průmyslovým centrem 
a zažívalo nebývalý rozmach. Z té doby 
je ve městě řada památek, mimo jiné 
i zámek Grohmann, vila Fritze Groh-
manna či dvojdomky na plánovanou 
dělnickou kolonii od slavného rakous-
kého architekta českého původu Josefa 
Hoff manna. 
Pokud vás více než památky láká sport, 
navštivte třeba místní bikepark, skate-
park, bobovou dráhu nebo areál pro 
BMX. A jestliže toužíte po informacích 
i zábavě v jednom, vydejte se na stezku 

Turistické informační 
centrum Vrbno
Jesenická 252 
Vrbno pod Pradědem 793 26
tel.: +420 554 751 585
e-mail: info@tic-vrbno.cz
tic-vrbno.cz

Vrbno pod Pradědem 

Údolím lapků z Drakova. Ta se vine 
po turistické značce kolem Černé Opavy 
z Vrbna pod Pradědem-Mnichova přes 
Drakov na Rejvíz. Autoři ji věnovali pří-
rodě a historii území, kterým kdysi vedla 
kupecká stezka, v jejímž okolí měli řádit 
loupežníci. 
V lokalitě se kdysi těžily železné rudy 
a zlato. První historická zmínka o těžbě 
na Vrbensku je už z roku 1097. Původ-
ní osada vznikla asi již ve 13. století 
právě na obchodní stezce z Bruntálu 
do Zlatých Hor a Slezska. Na ochranu 
trasy na Zámecké hoře postavili hrad, 
jehož zřícenina dodnes nad městem stojí. 
Na Vrbensku se nacházejí i zříceniny 
hradů Pustý hrad (Weissenstein) a Ra-
benstein, k nimž vás dovedou turistické 
i cyklo trasy.
Ve Vrbně se rozhodně nebudete nudit 
ani v zimě. Jste na dosah nejvyšších hor 
Moravy a Slezska. Můžete i nazout běžky 
a vypravit se po městě a okolí na udržo-
vaných běžkařských trasách.

Foto: Martin Kotas

Bikepark Vrbno, foto: m-ARK

Lesopark, foto: archiv města
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Vysoký vodopád 
(Bělá pod Pradědem) nejvyšší vodopád 
Jeseníků (28 m) najdete na Studeném 
potoce nedaleko vrcholu Pradědu. Nej-
krásnější bývá na jaře, kdy je dostatek 
vody.

Nýznerovské vodopády 
(Žulová) zvané také jako vodopády 
Stříbrného potoka, ležící v krásné 
přírodě Rychlebských hor, jsou přírodní 
památkou. Vodopády jsou kaskádové 
a voda překonává celkovou výšku 
14 metrů. Obdivovat je můžete ze bře-
hu i z odpočívadla nad vodopády.

Dechberoucí
PODÍVANÁ

Jeseníky jsou významnou vodopádovou lokalitou u nás a příroda 
tady vytváří dechberoucí podívanou.  Nechte se zlákat a užijte si 
dokonalou relaxaci na čerstvém vzduchu. Máme pro vás pár tipů 
na přístupné vodopády, které stojí za to navštívit.

Vodopády Bílé Opavy 
(Karlova Studánka) jsou součástí Ná-
rodní přírodní rezervace Praděd. Cesta 
podél vodopádů je obtížně přístupná. 
Připravte se na zdolávání žebříků, 
lávek, na strmé výstupy a sestupy. 
Okouzlí vás ale množství divokých pe-
řejí, kaskád, vodopádů a obřích hrnců.

Rešovské vodopády 
(Rýmařov) na řece Huntavě jsou 
právem národní památkou. K šumícím 
a bublajícím kaskádám a vodopádům 
dojdete po trase vedoucí malebným 
kaňonem. Na vyhlídku nad vodopády 
se dostanete po schůdcích a lávkách.

Borové vodopády 
(Loučná nad Desnou) jsou jedny 
z nejhezčích, které naleznete na jižních 
svazích masivu Dlouhých Strání. Nej-
vyšší vodopád je následován soustavou 
kaskád a menších vodopádů. Dojdete 
sem po modře značené významové 
odbočce z rozcestí Pod Medvědí horou.
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Rešovské vodopády, foto: m-ARK
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Pobyt v Karlově Studánce však 
nepředstavuje očistu jen pro 
plíce. Lázeňské domy s typic-
kou architekturou hnědých 
dřevěných fasád a bílých oken, 
zasazené do bohaté zeleně, jsou 
potěchou i pro oči a místní 
klid je balzámem pro nervy 
i duši. Ba co víc, lázně v Karlově 
Studánce jako jediné v repub-
lice nabízejí čtyři vlastní léčivé 
zdroje. Čistý vzduch, minerální 
pramen, přírodní oxid uhličitý 
a v neposlední řadě také vlastní 
rašelinu, jejíž těžba byla obno-
vena v roce 2017. 

Ubytování 
ve stylových domech
Lázně nabízejí ubytování různé kva-
lity jak v pokojích, tak apartmánech 
v celkem devíti lázeňských domech 
– Slezském domě, Poště, Opavě, Bez-
ruči, Vile Eugen, Vile Vlasta, U Lesa 
a v hlavní lázeňské budově Libuši. 
Pokoje ve všech budovách dispo-
nují vlastním sociálním zařízením, 
televizí a wi-fi  připojením. Za pro-
cedurami i stravou klienti docházejí 
do různých budov, přičemž i tato 
krátká procházka má svůj léčebný 
význam pro tělo i duši. 

Lázně nejen pro pacienty
Horské lázně Karlova Studánka 
samozřejmě nejsou určeny jen 
pro pacienty, kteří sem přijíždě-
jí na doporučení lékaře. Kratší 
či delší pobyt si můžete zaplatit 

Uprostřed sytě zelených jesenických lesů na úpatí nejvyšší hory 
Pradědu se nacházejí malebné Horské lázně Karlova Studánka. 
Nadmořská výška kolem 800 m n. m. má jistě velký vliv na to, že 
zdejší vzduch je dle objektivních měření nejčistší ve střední Evropě 
a je srovnatelný se vzduchem alpským. 

Horské lázně Karlova Studánka 
státní podnik
Karlova Studánka 6
793 24 Karlova Studánka
www.horskelazne.cz

Horské lázně 
Karlova Studánka
Tam, kde je nejčistší vzduch ve střední Evropě

nové interiérové vybavení do dal-
ších lázeňských domů. U pobytů 
pro samoplátce bylo zavedeno 
bufetové stravování, které je lázeň-
skými hosty velmi vítané. Lázeňští 
hosté si tak mohou vybrat z pestré 
nabídky menu, jehož součástí je 
také dostatečný výběr pro hosty se 
speciálními požadavky. Stravování 
ze zdravotních důvodů nebo jejich 
životního stylu. Například dietní 
menu, bezlepkové stravování i bez-
masá strava a další.
Horské lázně Karlova Studánka 
i v následujícím období hodlají 
pracovat na neustálém zlepšování 
svých služeb, renovacích jednotli-
vých lázeňských budov a moderni-
zacích svých provozů.

Charitativní akce 
a zábava po celý rok 
Lázně se také pravidelně zapojují 
do charitativní činnosti. Oblíbený 
je sportovně-charitativní pochod 
severskou chůzí za pomocí holí - 
Nordic Walking Tour Karlova
Studánka, který se koná každý rok 
v létě. Není věkově omezen a zú-
častnit se mohou rodiče s dětmi 
i senioři. Účastníci si mohou vybrat 
ze tří tras různé náročnosti.
Ale i jiné akce, které se konají 
na území Horských lázní, již mají 
svou tradici. Patří mezi ně Ve-
likonoční či Lázeňský jarmark, 
Zahájení lázeňské sezony ve spo-
lupráci s obcí Karlova Studánka 
a v neposlední řadě Gastrofest „Jak 
šmakuje Moravskoslezsko“, pořá-

daný Moravskoslezským krajem, 
nebo zářijový průjezd naleštěných 
veteránů Trofeo Niké. 
I mimo tyto velké akce je tady 
však o zábavu postaráno. Horské 
lázně pořádají denně nejrůzněj-
ší aktivity od koncertů, besed, 
karaoke večerů, autorských čtení, 
přednášek, lukostřelby, vycházek, 
bowlingu, jízdy na koních, výletů, 
po tvoření v lázeňské dílničce, kde 
si vyzkoušíte i takové zajímavosti 
jako drátenictví, malování na textil 
či výrobu sýra. 
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Foto: m-ARK

Foto: Horské lázně Karlova Studánka

i sami, přičemž lázně nabízejí také 
pestrou škálu pobytových i well-
ness balíčků. Lázně je samozřejmě 
možné využít i jako základnu pro 
cykloturistiku či horskou turistiku. 
Příležitostí poznávání přírodních 
krás, kulturních památek i technic-
kých zajímavostí je v okolí bezpo-
čet. Po náročných výpravách jistě 
uvítáte možnost posadit se na chví-
li na terasu restaurace a kavárny 
Letní lázně nebo si pochutnat 
na domácích zákuscích či zmrz-
lině v Lázeňské cukrárně. Znovu 
byl obnoven také provoz kavárny 
Libuše, kde se konají taneční a jiné 
zábavné a vzdělávací programy.

Novinky v lázních
V roce 2021 byla restaurace Letní 
lázně vybavena novým nábytkem 
a pro rok 2022/2023 se plánuje také 

Horské lázně Karlova Studánka, foto: archiv lázní
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Pobyt na čerstvém vzduchu uprostřed krásné přírody a cvičení, 
to je ideální kombinace pro posílení vašeho zdraví. Kde takové 
místo najdete? Přece v některém z Yoga pointů Moravskoslez-
ského kraje.

severnimorava.travel/yogapointy

Zacvičte si 
v harmonii s přírodou

Při procházce Malou Morávkou, 
v místní části Karlov, upoutá vaši 
pozornost zajímavá, elegantní 
stavba. Dřevěný vzdušný pavilon 
skvěle zapadá do zdejší malebné 
krajiny a nepůsobí rušivě. Jeho 
podoba totiž vychází ze základ-
ních prvků jógy, mezi které patří 
stabilita, lehkost a jednoduchost. 
Ani volba materiálu nebyla 
náhodná, architekti použili jako 
dominantní prvek dřevo. Hru 
se slunečním světlem umocňuje 
průsvitná pergola a vše tak navo-
zuje atmosféru klidu a harmonie 

ve spojení s okolní přírodou. 
Přístřešek přímo vybízí k zasta-
vení a poskytuje ideální zázemí 
pro milovníky jógy. Jeho využití 
je však mnohem rozmanitější: 
kromě cvičení jógy si zde můžete 
protáhnout své tělo nebo třeba 
relaxovat, meditovat a těšit se 
pohledy do zdejší krajiny. Na in-
struktážních panelech umís-
těných v altánku navíc získáte 
cenné rady, jak si různé části těla 
co nejlépe protáhnout.  

Načerpat 
pozitivní energii 
S budováním sítě Yoga pointů začal 
Moravskoslezský kraj v roce 2021. 
Reagoval tak nejen na stále rostoucí 
počty příznivců jógy, ale i na větší 
zájem lidí trávit volný čas v příro-
dě mimo rušná města, který přišel 
s nástupem koronavirové pandemie. 
Cílem Yoga pointů bylo vytvořit 
příjemné prostředí pro obyvatele 
i turisty a zároveň motivovat širokou 
veřejnost ke zdravějšímu životnímu 
stylu, k pobytu a relaxaci v přírodě. 
Na dřevěné přístřešky můžete při 
svých výletech narazit v různých 
částech regionu: v Malé Morávce v Je-
seníkách, Lázních Darkov u Karviné, 
ostravském Landek Parku, beskyd-
ských Trojanovicích nebo u přehrady 
Olešná nedaleko Frýdku-Místku. 

Yoga point Malá Morávka, foto: Moravskoslezský kraj
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Součástí Malé Morávky jsou jedny 
z největších turistických lákadel Jeseníků. 
Na rozlehlém území plném lesů můžete 
navštívit řadu známých lyžařských stře-
disek, divoké údolí řeky Bílá Opava s její-
mi vodopády, unikátní přírodní památku 
Petrovy kameny, typickou horskou 
chatu Ovčárna i nejvyšší moravskou 
horu Praděd s rozhlednou a televizním 

vysílačem. Společně s Karlovem pod 
Pradědem, kde nyní svou nabídku aktivit 
rozšířili o možnost zahrát si na zbrusu 
novém 12jamkovém discgolfovém hřišti, 
je Malá Morávka jednou z největších tu-
ristických a lyžařských oblastí nejvyšších 
moravských hor. 
Když na kraj padne bílá sněhová pokrýv-
ka, zvýší se díky přechodným návštěv-
níkům několikanásobně počet místních 
obyvatel. SKI aréna Karlov sdružuje 
areály Myšák, U Pradědu, Kazmarka 
a Klobouk – tyto areály leží v Karlově 
pod Pradědem. V údolí Malé Morávky 
leží Ski areál Kopřivná, který se v letním 
období změní na oblíbený bike areál 
s množstvím trailů pro horská kola. Lyža-
řům obec nabízí uměle zasněžované sva-
hy s nočním osvětlením, široké sjezdovky 
všech typů obtížnosti obsluhované pěti 
sedačkovými lanovkami a lyžařský-
mi vleky. Oblíbené jsou i upravované 

MALÁ MORÁVKA, Karlov pod Pradědem

Místo zasazené v nespoutané přírodě, které v zimě i létě vypadá 
tak trochu jako z Ladových obrázků. Byť je dnes tato někdejší 
hornická vesnička Malá Morávka, spolu se svou místní částí Kar-
lov pod Pradědem, jednou z nejnavštěvovanějších lokalit v Jese-
níkách, podařilo se jí uchovat svébytné kouzlo a atmosféru. A to 
i díky desítkám tradičních roubenek. Přijeďte. Sami uvidíte.

desítky kilometrů lyžařských běžeckých tras. 
Od jara do podzimu v obci najdete moderní 
in-line okruh a širokou nabídku  adrenalino-
vých sportů. Cyklisty a turisty lákají Funpark 
a Bike park Kopřivná, letní provoz Ski Arény 
Karlov nebo místní naučné stezky a hustá 
síť turistických tras zasazených do krásné 
jesenické přírody.
V Malé Morávce ale nehledejte jen sportovní 
a turistické vyžití. V jejím okolí kdysi lidé 
dobývali železnou rudu. Tamními hornic-
kými obydlími byly často dřevěné rouben-
ky sudetoněmeckého jesenického typu. 
Desítky z nich se dochovaly dodnes. V obci je 
proto vyhlášena vesnická památková zóna. 
Dozvědět se více o historii obce můžete 
v muzeu na Kapličkovém vrchu či v historické 
Schindlerově stodole. Místní se zaměřují také 
na kulinářské speciality. Klasikou je třeba Kar-
lovský maraton, Festival řízků nebo Borůvko-
vé hody. Z nabídky ubytovacích a stravova-
cích služeb si vybere opravdu každý.

www.malamoravka.cz

Průvodce po Jeseníkách již třetí rok 
představuje upoutávky z turistických 
tras, které jsou rozšířené o komentova-
né video s popisem celé trasy. Turista 
se sám může rozhodnout, jestli je pro 
něj daná cesta atraktivní, nebo si chce 
z nabídky vybrat nějakou vhodnější.
Autoři celorepublikového projektu Zde-
něk Juruš a Igor Mondek chtějí ukázat 
krásná místa Jeseníků a jejich okolí tak 
poutavě, aby se do nich lidé rádi vraceli.
Dosud vzniklo celkem 54 pořadů 
a upoutávek. Ve spolupráci s městy 
a obcemi autoři natáčejí nezvyklé 
videopohlednice „Zastavte se”. Dvakrát 
ročně pořádají i fotografi ckou soutěž 
pro veřejnost.  
A pokud při cestování míváte chuť 
na místní speciality, bude pro vás jako 
dělaná novinka roku 2022. Vznikne to-
tiž blok zajímavých reportáží „Zastavte 
se a ochutnejte”. 

Jesenické návraty 
POJĎTE S NÁMI NA MÍSTA, 
KTERÁ SI ZAMILUJETE

www.jesenickenavraty.cz
www.facebook.com/jesenickenavraty

Návraty do míst, která milujeme, patří k lidskému životu zcela 
neodmyslitelně. Turistický průvodce „Jesenické návraty“ vám po-
může najít nové pohledy na lokality, které znáte, ale současně vám 
nabídne i neokoukaná místa a zajímavé tipy.
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Bílá Opava, foto: m-ARK

Karlova Studánka, foto: m-ARK

Moderní a přitom starobylá, klidná a přitom plná lidí, malebná 
a přitom infrastrukturně zcela funkční, to je obec Karlova 
Studánka. Jedinečná horská lázeňská obec obklopená úžasnou 
přírodou a pyšnící se nejčistším vzduchem ve střední Evropě.

KARLOVA STUDÁNKA
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Lyžování jako zážitek 
ve všech směrech
Parádní lyžovačku si na moravskoslez-
ské straně Jeseníků užijete na spoustě 
míst. Vyrazte třeba do supermoderně 
vybaveného resortu Kopřivná, kde 
máte k dispozici i šestimístnou lanovku. 
Zalyžujete si na červené nebo mod-
ré sjezdovce. Využít lze i Funpark.
Ve vyšší nadmořské výšce, než je 
na Pradědu, si jinde v Česku nezalyžuje-
te. Sjíždět horu přezdívanou moravský 
ledovec lze na sjezdovkách všech 
obtížností. Dvě z tras mají dokonce 
homologaci pro závodní lyžování. 
V Andělské Hoře ve Ski Annaberg vás 

čekají tři sjezdovky různých nároč-
ností. V lyžařském areálu ve Vrbně 
pod Pradědem máte přichystánu 
více než dvoukilometrovou sjezdov-
ku. Pokud si chcete od lyží na chvíli 
odpočinout, zajděte na bobovou dráhu 
s celoročním provozem.
Hledáte-li pohodové rodinné lyžování 
nebo jste příznivec snowboardingu, 
zamiřte do ski areálu Čerťák v Horním 
Václavově. 
Samozřejmostí větších středisek jsou 
kromě více sjezdovek, vleků či lanovek, 
večerního lyžování a moderního zázemí 
také lyžařské školy, servisy a půjčovny 
vybavení.

Jesenická magistrála  
ojedinělý běžkařský ráj 
Běžkaři na moravskoslezské straně Je-
seníků ocení na 380 kilometrů upravo-
vaných tras. Využít se dají nejen v zimě 
na běžky, ale mnohé z nich v létě 
na cyklo a pěší turistiku. Dobře značené 
trasy a okruhy mají rozličnou obtíž-
nost a délku. Nejrůznější typy terénů 
táhnoucí se po hřebenech i v horských 
údolích najdete na nejvyšších místech 
hor, tak i v podhůří. Jako stuha se pak 
horami táhne Jesenická magistrála, jejíž 
součástí jsou vybrané běžecké trasy 
propojující celé Jeseníky. 
K nejpopulárnějším stopám patří ta, 
která vás dovede na Praděd. Povede 
vás k chatě Švýcárna a dál na Červeno-
horské sedlo. Cestou na Praděd můžete 
využít i upravované okruhy kolem 
chaty Kurzovní. 
V Nové Vsi či Hanáckém ValdiFieme, 
jak někteří této lokalitě říkají, zapar-
kujete na poetickém místě pod tamní 
rozhlednou. Vyrazit můžete na některý 
ze značených lesních okruhů. Oblíbené 
jsou i osvětlené, barevně rozlišené 
okruhy na místních loukách. 
Nádherný zážitek v běžecké stopě si 
můžete dopřát také v okolí Vrbna pod 
Pradědem. Asi nejznámější je trasa 
mezi Ovčárnou, Švýcárnou a Červeno-

Moravskoslezská 
část Jeseníků
NA BĚŽKÁCH, LYŽÍCH ČI SKIALPECH
Milujete výlety, zábavu a pohodu? Máte rádi adrenalin a rychlost 
na sjezdovkách nebo naopak poklidnou jízdu krajinou, do které 
se opírají paprsky slunce a modrá obloha se klene nad jiskřivou 
bílou pokrývkou? Potom se určitě vydejte do moravskoslezské 
části Jeseníků na běžky, sjezdovky nebo skialpy. Od jara do zimy 
zase využijte nesčetně možností na túry či cyklovýlet. Stačí si 
jen vybrat. 

horským sedlem. Díky ní se projedete 
nejkrásnějšími partiemi Jeseníků.
Že je výběr opravdu pestrý, vás 
přesvědčí i „ochutnávka“ z mnoha 
dalších tras. Jde třeba o oblíbené okru-
hy Malá Morávka – Karlov – Alfrédka 
– Skřítek, Malá Morávka – Běloka-
menný potok – Karlova Studánka či 
hřebenovku Karlov – Mravencovka 
– Alfrédka–Skřítek. Využít můžete 

tréninkový okruh kolem kopce Ostruž-
ná nebo úplně začít s během na lyžích 
na osvětleném okruhu pro začátečníky 
v Karlově-Malé Morávce. 
Ovšem upravené trasy najdete i jinde. 
Vydejte se třeba do Horního Města, 
Rýmařova, Břidličné, Lomnice, Vrbna 
pod Pradědem či Guntramovic. Stopy 
vás vyvezou pokaždé do trochu jiné, ale 
vždycky úchvatné jesenické krajiny. 

Milovníků 
skialpinismu přibývá
Pokud chce někdo propojit pohyb 
krajinou a užít si výhledů, ale součas-
ně si ponechat výhody sjezdového 
lyžování, sáhne po skialpech. Trasy pro 
skialpinisty sice nejsou vytyčeny, ale lze 
se pohybovat po značených turistic-
kých trasách.Vydat se můžete na trasy 
po hřebenu kolem Pradědu či z Karlova 
přes Temnou dále Vysokou holi a Jelení 
studánku zpět do Karlova. Při putování 
krajinou je ale třeba mít na paměti, že se 
pohybujete v chráněné krajinné oblasti 
a lyžovat se nesmí mimo vytyčené trasy. 
Jeseníky vám i ve své moravskoslezské 
části mají co nabídnout v kteroukoliv 
roční dobu. Díky své divokosti, rozma-
nitosti, nádherné přírodě a pestrosti 
nabídky sportovního i rekreačního vyžití 
si vybere každý.

www.severnimorava.travel

Foto: Moravskoslezský kraj 2×

Ski areál Kopřivná, foto: m-ARK

Ski areál Kopřivná
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Pod Pradědem, foto: m-ARK
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Pravidelnými kulturními akcemi 
zase ožívá zámek v Janovicích, 
který je v současnosti přístupný 
veřejnosti formou prohlídek 
s průvodcem.
Ujít si určitě nenechejte divoké 
a tajemné Rešovské vodopády, 
které jsou největšími Nízkého 
Jeseníku. Když budete v Rešově, 
vydejte se na nedaleký Křížový 
vrch v Rudě i tamní křížovou 
cestou a nádhernými výhledy 
do krajiny. Na dohled je i hrad 
Sovinec. Zajít lze na zříceninu 
hradu Rabštejn. 
Milovníci lyžování vyrazí na zhru-
ba 25 kilometrů vzdálený Praděd 
i do dalších středisek. Na upra-
vených tratích si v oblasti užijí 
i příznivci běžek.
Pokud budete tápat, kterou 
z památek či přírodních divů 
v Rýmařově a jeho okolí navštívit, 
zajděte do místního informačního 
centra, kde si navíc můžete koupit 
zajímavé suvenýry jako památku 
na tento kouzelný kout Moravy.

www.rymarov.cz
www.inforymarov.cz
www.muzeumrymarov.cz

Expozice Hedvy Český brokát, foto: archiv Městského muzea Rýmařov

Zámek v Janovicích, foto: archiv zámku

Turistické známky Rýmařov, 
foto: archiv turistických známek

Rešovské vodopády, foto: Miloslav Marek

NAJDĚTE SI SVÉ 
MÍSTO NA SLUNCI
Při putování Jeseníky si určitě nenechte ujít návštěvu 
Hotelu Slunce v Rýmařově, kde v rodinném Pivovaru 
MOROUS vaří z moravských sladů a českých chmelů 
tradiční, spodně kvašené, české ležáky.

Ochutnat můžete světlou 11 %, 12 % 
a polotmavou 13 %. Čtyřikrát ročně 
i speciály jiných pivních stylů. Určitě 
vyzkoušejte i oblíbenou mladinovou 
limonádu – Morousovu pivoňku. 
Hotelová restaurace nabízí kromě 
pivních specialit také kvalitní českou 
kuchyni. Kromě útulných pokojů a ro-
dinných apartmá nabízí hotel spoustu 
možností k nejrůznějším aktivitám. 
Najdete tady aquapark s plaveckým 
bazénem, vířivkou, perličkovou lázní 
a několika druhy saun, bowlingové 
centrum a k dispozici je také půjčovna 
kol. V průběhu roku si zaručeně vybe-
rete z pestré nabídky pobytů – víken-
dové romantické pobyty pro páry, 
relaxační pobyty pro rodiny s dětmi, 
zvýhodněné pobyty pro seniory i pro 
skupiny nebo pobyty s tematickým 
zaměřením. 

www.hotelslunce.jeseniky.com
www.pivovarmorous.cz

Foto: Hotel Slunce

Drsná krása Hrubého Jeseníku, místa s jedineč-
nou atmosférou, pestrobarevná paleta památek, 
turistických i lyžařských tras i sportovních a kul-
turních akcí. To je město Rýmařov a jeho okolí. 

Tento kraj je divoký, nespoutaný a ještě nezahlcený turisty. 

Rýmařov

Kupodivu. Oblast nabízí pestrou koncentraci přírodních krás, 
nezvyklých památek a hradů i jejich zřícenin. Ideální kraj pro 
milovníky aktivního odpočinku, sportovce i hledače klidu 
a skrytých turistických perel vám má co nabídnout v každém 
ročním období.
Ve městě si určitě prohlédněte náměstí s radnicí z počátku 
15. století a morový sloup s plastikou Neposkvrněné Panny 
Marie a sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1703. Město 
i Rýmařovsko jsou navíc obestřené i legendami o hledání 

zlata, stříbra a dalších kovů. Jejich naleziště přilákala první 
stálé obyvatele již kolem 5. století. V průběhu asi osmi sto-
letí z osady obklopené močálem a strmými srázy vyrostlo 
město Römerstadt. Pokud vás napínavá historie regionu 
zajímá, vypravte se do místního muzea. V expozicích se 
můžete pomyslně projít historií od pravěku až do 19. sto-
letí. Lákadlem je i chráněná archeologická lokalita Hrádek 
s nejstarším středověkým osídlením v Rýmařově. 
Vynechat nemůžete ani návštěvu budovy továrny Hedva 
Český brokát s expozicí textilnictví. V sezoně se tam mů-
žete podívat na mimořádné komentované a kostýmované 
prohlídky.
Perlou severomoravského baroka je pak kaple v nedalekých 
Lipkách s úchvatnou freskovou výmalbou. Fresky barokního 
mistra a zdejšího rodáka Jana Kryštofa Handkeho zdobí 
nejen kapli v Lipkách, ale i další místní významnou církevní 
stavbu – kostel sv. Michaela.  

Město plné tajemství 
v čarovném kraji

Kaple v Lipkách, foto: Jaromír Krobot Městské muzeum Rýmařov, foto: archiv muzea
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V údolí řeky Desné, nedaleko Šumperka, leží starobylá obec 
Rapotín. Světový věhlas obci zajistily místní sklárny, jejich výrobky 
znali lidé u nás i v zahraničí. Příběh rapotínských sklářů nyní 
připomíná expozice v novém muzeu. 

Sklo z Rapotína 
ZNAL CELÝ SVĚT

Historie Rapotína je velmi rozmanitá, 
začala se psát už ve 13. století. Obec 
v minulosti vlastnilo několik šlechtických 
rodů a místní zažívali i temné časy, ať už 
to byla morová epidemie nebo čaro-
dějnické procesy. Významný milník pro 
obyvatele představuje rok 1857, kdy si 
sklárnu pronajal a později koupil vídeň-
ský sklenář a obchodník Josef Schreiber. 
Z malé sklářské hutě postupně vyrostl 
rozsáhlý sklářský podnik světové úrovně. 
Od meziválečného období patřilo 
rapotínské osvětlovací sklo k nejlepšímu 
na světě a jako první začali po 2. světové 
válce místní skláři tvarovat ploché sklo. 
Dlouhá historie světově proslulé sklárny 
ovšem skončila v roce 2009, kdy po 180 
letech pece vyhasly.  

Turistické informační centrum Rapotín 
Šumperská 530, 788 14 Rapotín 
tel.: 583 212 211, 608 292 980
tic@rapotin.cz, www.ticrapotin.cz

Muzeum 
rapotínské sklárny
V nově otevřeném muzeu se seznámíte 
jak s původními postupy výroby skla, 
tak i s průmyslovou produkcí po mo-
dernizaci sklárny. Expozice zaujme také 
děti, hravou formou budou poznávat 
sklárnu a její výrobní činnosti. Exponáty 
pochází ve většině případů ze soukro-
mých sbírek bývalých zaměstnanců. 
Až si budete prohlížet ručně malované 
i jinak dekorované osvětlovací sklo, 
vázy a další užitkové sklo, oceníte um 
a kreativitu rapotínských sklářů, pro 
které byla práce životním posláním.

Výlet na rozhlednu
Po návštěvě muzea si udělejte výlet a vy-
dejte se po naučné stezce Bukovka, kde se 
dozvíte víc o místní historii, přírodě nebo 
zdejších pověstech. Stezka vás dovede až 
k dřevěné rozhledně Bukovka, kde se vám 
po zdolání 111 schodů naskytne působivý 
výhled na celé panorama Jeseníků. Při 
cestě zpět vás potěší „lesní balneo“, které 
nabízí zvláště v letním období vítané osvě-
žení ve studené vodě, jejíž léčivé účinky 
znali už naši předkové.
A zbývající čas pak můžete strávit 
prohlídkou Rapotína. Dominantou obce 
je novogotický kostel Nanebevzetí 
Panny Marie z roku 1874 se vzácným 
mobiliářem, na nedalekém náměstí stojí 
barokní kaple sv. archanděla Michaela, 
která vznikla na ochranu proti morovým 
epidemiím, a na jižním okraji obce najde-
te boží muka připomínající čarodějnické 
procesy. 
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Rozhledna Bukovka, foto: m-ARK

Expozice „Via est vita – silnice je život“ 
připomíná, jak vážené bylo cestářské 
řemeslo již od dob císařovny Marie 
Terezie. I jakým způsobem se staré cesty 
vylepšovaly – silnily – na modernější 
silnice nebo jak se v Čechách a na Mo-
ravě již před 2. světovou válkou slibně 
rozbíhala výstavba dálnic. Do chvíle, než 
ji utnul válečný konflikt. 
Další z expozic je věnovaná podnikatel-
ské činnosti bratří Kleinů v 19. století. 
Při procházce mezi exponáty zjistíte 
více o těchto významných stavitelích 
silnic, železnic a mostů, jejichž aktivity 
daleko překročily hranice střední Moravy. 
Modelové kolejiště zase zaujme hlavně 
dětské návštěvníky a zároveň dopřeje 
dospělým dostatek času k prohlídce 
expozice. 
Poslední ze stálých výstav prezentuje 

Neobjevený skvost 
Olomouckého kraje

Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Hraběšická 203, 788 13 Vikýřovice 
tel.: +420 583 211 688, +420 602 629 843 
e-mail: muzeumsilnic@ssok.cz
www.muzeumsilnic.cz
Otevírací doba:
Út–So: 9.00–16.00
Jinou dobu návštěvy lze domluvit  
telefonicky nebo e-mailem. 

MUZEUM SILNIC VE VIKÝŘOVICÍCH
Napodobenina silničního válce u čelní stěny tak zvaného Kreni-
šovského dvora – sídla Muzea silnic - vás zaujme hned při vjezdu 
do Vikýřovic směrem od Šumperka. Svého druhu jediné tuzem-
ské muzeum zaměřené na silniční historii nabízí pestrou škálu 
pohledů na dopravu. V objektu panského dvora ze 17. století ob-
jevíte historii stezek, cest, silnic, dálnic i mostů prostřednictvím 
stálých expozic, tematických výstav i příležitostných přednášek. 

Foto: Muzeum silnic 5×

silniční mosty i to, v jakém období a z ja-
kých materiálů se stavěly. Prostřednic-
tvím vystavených modelů si můžete 
prohlédnout různé mostní konstrukce. 
Dominantní mezi nimi je ocelová kon-
strukce válečného mostního provizoria. 
 Milovníky techniky zaujmou i ve ven-
kovních prostorách nádvoří a dvora 
umístěné starší silniční mechanismy 
– válce, nakladače, frézy či vyřazené 
mostní konstrukce. 
Zabavit se ale můžete i na krátkodobých 
výstavách. Jejich tvůrci často kreativně 
zapojují návštěvníky i do děje v expo-
zicích - například postavit si most dle 
návrhu Leonarda da Vinci nebo klenbu 
kamenného mostu.
To vše jsou důvody, proč muzeum za rok 
2021 získalo v Cenách Olomouckého 
kraje v oblasti turistiky cenu v kategorii 
Neobjevený skvost. Takže nezbývá, než 
se vydat do Vikýřovic a objevit muzeum 
s celorepublikovou působností evidující 
ve svém fondu téměř 3000 kusů sbírko-
vých předmětů a tisícovku publikací.
A z Vikýřovic lze vyrazit i do nedalekého 
Sobotína. Tam je k vidění zrekonstruova-
ná mýtnice. Malý domek, stojící u silnice 
na Ostravu vedle mostu přes řeku Mertu, 
byl postavený jako mýtní stanice sloužící 
k výběru mýta, tedy poplatků za užívání 
silnic, mostů a přívozů.

Foto: m-ARK
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Údolí řeky Desné je vstupní branou do Hrubé-
ho Jeseníku již po staletí. Při toulkách údolím 
budete obdivovat nádhernou krajinu, stejně 
jako architektonické skvosty lidové architek-
tury nebo sídla bohatých šlechtických rodů. 

Jednotlivé obce, jejich pamětihodnosti i přírodní za-
jímavosti spojuje řada okruhů, po kterých se můžete 
vydat pěšky či na kole. Máme pro vás tip na výlet 
z Rapotína přes Rejchartice, Velké Losiny, Maršíkov 
a Sobotín zpátky do Rapotína. 

Louka plná andělů
Na trasu se vydáme z Rapotína, 
který proslavily zdejší sklárny. 
Umění sklářů budete obdivovat 
v novém muzeu, prohlédnout si 
můžete i historickou část obce. 
Pokračujeme směrem na Rejchar-
tice, kde si uděláme další zastávku. 
Dominantou této horské obce je 
barokní kostel sv. Michala z roku 
1770, v jeho těsné blízkosti pak ob-
jevíte louku plnou nadpozemských 
bytostí. Jedinečná sbírka soch an-
dělů umístěných pod širým nebem 
vznikala postupně během několika 
ročníků místního sochařského 
a řezbářského sympozia. Další 
andělé jsou k vidění v městském 
lese na zelené a modré turistické 
značce, Andělská stezka začíná 
na Tulince. Andělárium je vnímá-
no i jako protiklad temné historie 
Šumperska, která se vyznačovala 
častými čarodějnickými procesy.

Hudebníci z kamene
A s těmito smutnými událostmi 
je spojeno i naše další zastavení. 
Přicházíme do Velkých Losin, kde 

se jednou z prvních obětí honu 
na čarodějnice stala Barbora Gött-
licherová, tehdejší majitelka ruční 
papírny. Tradiční výroba papíru 
z bavlny a lnu se zde dochovala 
do současnosti a manufaktura je 
tak jedním z posledních svědků 
starého papírnického řemesla. 
Vynechat byste neměli ani návštěvu 
zámku, který patří k nejkrásnějším 
ukázkám moravské renesanční 
architektury. Uvidíte velmi zacho-
valé interiéry zdobené výjimečnou 
kolekcí gobelínů a kožených tapet. 
Při procházce po zámeckém ná-
dvoří upoutá vaši pozornost další, 
méně známá losinská rarita: ka-
menní trpaslíci. Některé postavičky 
hudebníků a zahradníků zhotovil 
v letech 1736–1740 pro výzdobu 
zámeckého parku barokní sochař 
Jiří Antonín Heinz, další pocházejí 
z vídeňské dvorní dílny. 

Unikátní kostel  
i hledání pokladů
Po návštěvě Velkých Losin míříme 
do místní části Maršíkov, kde obje-
víme další skvost. Dřevěný roubený 

kostel sv. Michaela, který je nej-
starší zachovalou lidovou stavbou 
na severní Moravě. Na místě star-
šího svatostánku jej nechal postavit 
pro luterány v roce 1609 majitel 
vamberského panství Přemyslav 
II. ze Žerotína. Vzhled kostela se 
od doby výstavby téměř nezměnil, 
unikátní je nejen kazetový strop, 
ale i dřevěná klenba kněžiště 
nebo vzácné varhany z roku 1776, 
kde pouze tři z 315 píšťal nejsou 
původní.
A co nás ještě čeká na závěr výletu? 
Přece trocha dobrodružství, zahra-
jeme si na hledače pokladů. První 
stezka svého druhu v Česku nás za-
vede do významných mineralogic-
kých lokalit v Jeseníkách. Po cestě 
z Maršíkova do Sobotína budete 
procházet místy, kde hory vydávají 
drahé kamení. Když budete mít 
štěstí, objevíte třeba akvamarín, 
granát, topaz nebo zirkon. Místa 
sice nejsou propojena značením, 
ale mapy, umístěné v lokalitách 
nálezů minerálů, vás bezpečně 
navedou až do Sobotína, odkud se 
vrátíte zpět do Rapotína.  

Putování za anděly,  
trpaslíky i vzácnými minerály

Zámek Velké Losiny, foto: m-ARK Skláři v Rapotíně, foto: m-ARK

Kostel v Maršíkově, foto: m-ARK 4×Sobotín, hrobka rodiny KleinůRuční papírna Velké Losiny
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Léčivé termální prameny, zámek obestřený pestrou historií, 
výroba ručního papíru, nepřeberné množství kulturních akcí, 
potěšení pro chuťové buňky i krásná příroda. To všechno jsou 
Velké Losiny, jedna z nejnavštěvovanějších obcí na Šumpersku.

Ve Velkých Losinách 
TO ŽIJE CELÝ ROK

Dvě národní kulturní památky – zámek 
a ruční papírnu, farní kostel, termální 
lázně a řadu dalších zajímavých staveb 
najdete při procházce touto malebnou 
obcí. Asi nejvýznamnější památkou 
je renesanční zámek, se kterým se 
pojí události konce 17. století. Právě 
zde totiž probíhaly neblaze proslulé 
čarodějnické procesy. O zajímavostech 
z historie se dozvíte na speciálních ak-
cích, komentovaných prohlídkách nebo 
oblíbených nočních prohlídkách. Celé 
léto si sem pak můžete zajít na divadel-
ní představení na nádvoří.

Pokud vás zajímá historie výroby 
papíru, vydejte se do Ruční papírny 
a muzea. Unikátní areál významné 
technické památky nabízí prohlídky 
stálých expozic, tématické víkendové 
akce, kulturní zážitky a prodej origi-
nálních výrobků z ručního papíru. Při 
toulkách po okolí se vypravte do blíz-
kého Maršíkova, kde najdete jedinečný 
dřevěný kostelík. Pravidelně se zde 
koná řada obnovených tradic, jako je 
zimní Masopustní pochod masek nebo 
velikonoční obcházení obce s řehtač-
kami. Osmou neděli po Velikonocích si 
pak nenechte ujít Maršíkovskou pouť 
a mši v kostelíku. A v období adventu 
si zajděte na koncert zakončený spo-
lečným zpíváním koled. Jde o jedinečný 
zážitek. Historickým skvostem je také 
druhý dřevěný kostelík, a to v místní 
části obce Žárová. Již tradiční akcí jsou 
Velkolosinské svatojánské slavnosti, kte-
ré se zde slaví už od roku 2003. Konají 
se víkend před či po svátku patrocinia 
velkolosinského kostela svatého Jana 
Křtitele. Při návštěvě na vás čeká bohatý 

Svatojánské slavnosti

Promenádní koncerty – folklor z Mexika

Adventní koncert v Maršíkově

Losiny fest – divadelní představení, foto: archiv obce 4×

Foto: archiv obce

kulturní program, koncerty, přednášky, vý-
stavy či řemeslný jarmark. Proslulé jsou také 
letní promenádní koncerty, které se konají 
každou druhou neděli od června do září 
a podtrhují lázeňskou atmosféru obce. 
Po procházce si zajděte relaxovat do Ter-
málních lázní a termálního parku s léčivou 
vodou a vyzkoušet sílu jedinečného složení 
losinského termálního sirného pramene. 
Spoustu dalších, nejen kulturních akcí na-
jdete na webových stránkách informačního 
centra a obce. Přijeďte a užijte si bohatou 
lázeňskou atmosféru.

  Tipy z kalendáře akcí:
Leden–Únor – plesová sezóna, 
Masopustní pochod Maršíkovem
Březen–Duben – Velikonoční pochod, 
Vítání jara na Pralince, Čarodějnický rej
Červen – Svatojánské slavnosti
Červen–Srpen – promenádní koncerty, 
Losiny fest (divadlo, filmy, hudba)
Září – Čokoládové Losiny (festival čokolády), 
Oživení řemesel
Prosinec – rozsvícení vánočního stromečku, 
zvonění na zvoničku, betlém,
adventní koncerty

www.losiny.cz
www.iclosiny.cz



86 87magazín LOOK AT IT magazín LOOK AT IT

Výlet s dobrodružstvím
Cyklisté, turisté i rodiny s dětmi, kteří 
do Jeseníků přijíždějí, se za nevšedními 
zážitky dostanou pohodlně moderní 
šestisedačkovou lanovkou. Začíná 
přímo v areálu a doveze vás do nad-
mořské výšky 1100 m. Tady si z roz-
hledny U Medvěda vychutnáte výhledy 
na město Šumperk i hřeben Hrubého 
Jeseníku od Šeráku až po Červenohor-
ského sedlo.
Od horní stanice lanovky pak můžete 
pokračovat pěšky či na kole po asfaltové 
cestě nebo si cestu zkrátíte lesem. Využít 
můžete i kyvadlovou dopravu autobu-
sem. A jaký bude cíl? No přece technický 
klenot, Přečerpávací vodní elektrárna 
Dlouhé Stráně, která patří mezi sedm 
největších divů České republiky. 
Zpátky se můžete vydat stejnou 
cestou, ale byla by škoda nezkusit něco 
nového. Co třeba půjčit si koloběžku 
a zažít dobrodružství na nejdelším, 
17kilometrovém sjezdu na koloběžkách 
v České republice.  

Nejdelší sjezdovka 
na Moravě
I když léto končí, s nástupem chlad-
nějších měsíců rozhodně areál neuléhá 
k zimnímu spánku. Naopak, stává se 
z něj vyhledávané zimní středisko. Mezi 
moravskými středisky patří Koutům 
prvenství, zdejší sjezdovky měří 
celkem 11,5 km. Komfortní a bezpečné 
lyžování nabízí modrá sjezdovka dlouhá 
3050 metrů, kterou ocení především 
rodiny s dětmi a méně zdatní lyžaři. Pro 
malé návštěvníky je připravený také 
dětský park s kvalitním vybavením, 
pojízdným pásem a lyžařskou školou. 
Zkušenějším lyžařům jsou určeny 
dvě sjezdovky, Medvědí s prudším 
a členitějším sklonem a Hřebenovka 
se středním sklonem je vhodná pro 
zážitkový carving. Ve freeride zónách si 
na své přijdou freeridoví lyžaři i snow-
boardisté.  
Díky své poloze a ideálním sněhovým 
podmínkám jsou Kouty oblíbeným 
cílem také pro vyznavače bílé stopy, 
využít mohou bezmála třicet kilometrů 
udržovaných běžeckých tratí. U horní 
stanice lanovky je výchozí bod pro bě-
žecké trasy Stadion a Mravenečník.

Restaurace a bary
V Koutech vás čekají nejen skvělé 
zážitky, ale budete příjemně překva-
peni i další nabídkou. V areálu najdete 
prodejnu Helia Sport, půjčovnu se 
špičkovým servisem lyží nebo kvalitně 
vybavenou půjčovnu kol a koloběžek. 
Pestrá je i nabídka občerstvení: na-
vštívit můžete stylový bar s restaurací 
Lyžárna, restauraci Galerie s italskou 

kuchyní, kde ochutnáte pizzu přímo 
z pece, a občerstvení najdete také u hor-
ní stanice lanovky.  
A pokud chcete strávit v Koutech více 
dní, můžete vyzkoušet novou horskou 
Vilu Kouty, která nabízí ubytování v mo-
derním současném designu.  Skvělou 
volbou jsou  také Apartmány Kouty, 
které se nachází přímo pod sjezdovkami. 

Rozhledna na Medvědí hoře, foto: m-ARK

Ráj pro cyklisty
Přes tři kilometry dlouhé tratě rozdělené 
podle stupně obtížnosti na vás čekají 
ve vyhlášeném Bike parku Kouty. Nejlehčí 
trasy pro silniční a trekingová kola nava-
zují na síť cyklotras v okolí Mravenečníku, 
respektive horní nádrže Dlouhých Strání 
(okruh 15 km). Trasy pro horská kola star-
tují u lanovky na Medvědí hoře. A pokud 
patříte k vyznavačům kolečkových bruslí, 
určitě se vydejte na 2,5 km dlouhý in-line 
okruh kolem horní nádrže. 

centrum svého druhu v České republice. 
V něm si vyzkoušíte svoji sílu a smysl 
pro rovnováhu, největším lákadlem pro 
děti je pak trampolínová věž, kde se 
mohou pohoupat v obřích pavoučích 
sítích nebo se svézt dolů na tobogánu.

Ať už patříte k pravidelným návštěvní-
kům, nebo přijíždíte poprvé,  nudit se ur-
čitě nebudete. V Koutech totiž neustále 
přicházejí s novými nápady, budují další 
atrakce a vylepšují zázemí. 
Jednou z novinek je Balanc park, první 

V zimě skvěle připravené sjezdovky pro začínající i zkušené 
lyžaře, upravené tratě pro běžkaře a v létě nespočet možností 
sportovního vyžití a zábavy. V areálu umístěném v samém srdci 
Jeseníků to žije celý rok.
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Horské centrum 
        zábavy a sportu

Ubytování přímo v areálu Kouty:
Penzion Kouty
www.penzion-kouty.cz

Apartmány Kouty
www.apartmany-kouty.cz

Vila Kouty
www.vila-kouty.cz

www.kouty.cz

Foto: m-ARK

Foto: Areál Kouty 4×
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Přírodní park Březná, který tvoří přirozenou 
hranici Čech a Moravy, by se dal bezesporu 
označit jako neobjevený přírodní ráj. Ráj, který 
nadchne všechny, kdo se rádi toulají daleko 
od davů.

Parku vtiskly osobitý ráz především tři řeky: Březná, Nemilka 
a Moravská Sázava, které vymodelovaly hluboce zařezaná 
údolí. Celkově je krajina příjemně členitá a malebná, jako by 
byla přímo stvořená pro pěší i cykloturistiku.
Na jaře tady můžete obdivovat křehké bledule jarní, jejichž 
bílé, žlutě tečkované zvonečky vytvářejí rozsáhlé koberce. 
Pokud se touto krásou chcete pokochat, vydejte se sem kon-
cem března, kdy bledule rozkvétají na vlhkých loukách v okolí 
osady Na Horách a obcí Horní Studénky, Drozdov a Jedlí.
K dalším zajímavostem patří více než 170 let starý les prale-
sovitého charakteru nebo lokalita Lesiny s cenným lesním 
porostem. Romantickou atmosféru dokreslují kamenná moře 
a mrazové sruby. Při procházce můžete zpozorovat celou 
řadu chráněných druhů živočichů, mezi jinými například výra 
velkého a čápa černého.  
Atraktivním cílem vašeho výletu může být i nově otevřená 
Nadhledna Háječek. Nachází se na vrchu Háječek (603 m n. m.) 
mezi obcemi Svébohov a Zborov. Nadhledna umožňuje kou-
zelné pohledy na prstenec Hrubého Jeseníku v čele s Pradě-
dem, Česko-moravské pomezí, Zábřežské vrchoviny a údolí 
řeky Moravy. Nadhledna je také součástí naučné stezky 
ideální pro děti Nebe, peklo, země, ráj Svébohov. 
Pokud rádi obdivujete historické památky, tak si určitě 

nenechejte ujít návštěvu 
zříceny gotického hradu 
Hoštejn, který se nachází 
nad stejnojmennou obcí. 
Z kdysi mohutného hradu 
zbyly pouze pozůstatky 
zdiva a terénní valy, ale 
i z nich je patrná původ-
ní dispozice hradního 
opevnění.
Na místě hradu dnes na-
leznete pomník železnice, 
který byl postaven 

Neobjevený                    PŘÍRODNÍ RÁJ

v letech 1844–1845 na paměť dokončení železniční tratě 
vedoucí z Olomouce do Prahy. Tato trať byla označovaná jako 
Severní státní dráha a v Olomouci se napojovala na Severní 
dráhu císaře Ferdinanda. 
Se železniční historií je spojeno ještě jedno zajímavé místo: 
Železniční skanzen v Lupěném. K vidění je zde historická parní 
lokomotiva z roku 1950, mechanické závory a různé typy 
návěstidel. Ve starém služebním vagonu je umístěná expozice 
s železniční tematikou. Odtud se můžete vydat na naučnou 
stezku, která vede po opuštěném drážním tělese.
A na závěr trocha adrenalinu, co byste řekli tomu vyzkoušet si 
akrobatické lyžování? Stačí navštívit městečko Štíty, kde na-
jdete unikátní středisko akrobatického lyžování – Acrobat park, 
který založil olympijský vítěz v akrobatickém lyžování Aleš 
Valenta. Pod dohledem špičkových instruktorů si tady některé 
akrobatické skoky můžete vyzkoušet.

Přírodní park Březová, foto: OLK
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Nadhledna Háječek, foto: OLK

Přírodní park Březová, foto: OLK

Vím, kam jdu.  
Výlet plánuji podle svých schopností a zkušeností. S sebou 
si vezmu vše, co mohu potřebovat. Znám pravidla a omezení 
pro pohyb v oblasti, kam se chystám. 

Chráním přírodu a vše, co poskytuje.  
Většinou nevadí, když si natrhám lesní plody pro svou potřebu. 
Neničím okolí, netrhám květiny a nezabíjím nic živého. Odná-
ším si jen zážitky a obrázky. Pohybuji se přednostně po svých.

Respektuji navštívené místo a jeho obyvatele. 
Respektuji omezení v chráněném území. Vnímám a jsem 
ohleduplný k přírodě i místním obyvatelům. Neruším hlukem, 
světlem ani svou přítomností, nepřekážím. Chovám se tak, 
abych nerušil zážitek ostatním návštěvníkům. Svého psa 
mám vždy pod kontrolou. 

Zodpovídám za svou bezpečnost. 
Sleduji okolí, neriskuji. Vím, že příroda může být pro nepo-
zorného návštěvníka nebezpečná. Přesto se mi líbí, když je 
příroda nespoutaná.

Nezanechávám po sobě stopy.  
Vše, co jsem si do přírody s sebou přinesl, si též odnáším. 

Když potřebuji na záchod, nezůstávají po mně viditelné stopy. 
Navštívené místo zanechávám tak, jak jsem ho našel. 

Podílím se na péči. Chráním navštívené místo. 
Nezveřejňuji fotografie a souřadnice míst, která nejsou 
přístupná a všeobecně známá. Na poškozování přírody nebo 
nedostatky upozorním správce území. 

Příroda návštěvníky totiž obohacuje svou 
krásou a je zdrojem psychické rovnováhy. 
Také proto má smysl pěstovat smíšené přírodě blízké lesy, 
kosit louky, navracet do krajiny cesty, meze a mokřady i život 
do potoků a řek. K potěše a poznání všech ohleduplných 
návštěvníků.

Na tom, aby Jeseníky zůstaly pořád nejkrásnějšími horami, se 
podílí svou činností Agentura ochrany přírody a krajiny tím, 
že zajišťuje odbornou i praktickou péči o rostliny, živočichy 
a krajinu.

POSTAČÍ NÁM K TOMU JEN PÁR ZÁSAD
Buďme k přírodě ohleduplní
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tečná nadmořská výška sjezdovek 
od 862 do 1164 metrů. Na sjezdov-
ky vás vyveze sedm vleků a čtyř-
sedačková lanovka s přepravní 
kapacitou 2400 osob za hodinu, 
která v sezóně 2021/2022 prošla 
celkovou modernizací. 
Pro příznivce snowboardů je v are-
álu připraven snowpark s překáž-
kami a pro nejmenší dětský park 
s lyžařskou školou. 

Zážitek na skialpech 
i pohoda na běžkách
Stále víc lidí v poslední době také 
propadá kouzlu skialpinismu. 
Pokud vás láká adrenalin a chce-
te si jízdu na lyžích hlubokým 
sněhem ve volném horském terénu 
vyzkoušet, v hotelu vám skialpové 
vybavení rádi půjčí. 
Příznivci klidnějšího sportovního 
vyžití zase ocení upravené běžecké 

trasy, které se z Červenohorského 
sedla rozbíhají na obě strany Hru-
bého Jeseníku a vedou kouzelnou 
jesenickou přírodou. Mezi nejoblí-
benější patří trasa přes jižní úbočí 
Velkého Klínovce, dále na Švýcár-
nu a do oblasti Praděda. 
V areálu Červenohorského sedla 
nechybí ani kvalitní zázemí, ať už 
jde o servis, úschovnu, půjčovnu 
lyží i snowboardů, půjčovnu elek-
trokol, nordic walking holí nebo 
další služby.   

Čas na dobré 
jídlo a relaxaci
Pokud chcete zůstat přímo v centru 
dění, ubytujte se v horském hotelu 
Červenohorské sedlo. Kromě kom-
fortního ubytování nabízí i moderní 
wellness centrum s bazénem, per-
ličkovou lavicí, saunou a whirlpoo-
lem. Tady můžete v klidu relaxovat, 

zapomenout na všechny starosti a na-
čerpat novou energii. Chuťové buňky 
zase potěšíte při návštěvě hotelové 
restaurace nebo pizzerie, kde si z roz-
manité nabídky jídel vybere opravdu 
každý. Odpolední kávu nebo večerní 
sklenku dobrého vína si vychutnejte 
v lobby baru. 

Zpátky do školy
Odborně vyškolení instruktoři vás 
v lyžařské škole naučí nejen lyžování, 
ale také snowboarding, carving, free-
style či jízdu v prašanu. Probíhá zde 
výuka dětí i dospělých všech úrovní 
pokročilosti. Vybrat si můžete výuku 
privátní nebo skupinovou pro 3 až 10 
osob. Pro nejmenší je určena dětská 
školka se spoustou cvičení a her, při 
kterých se děti určitě nudit nebudou. 

www.hotelchs.cz
www.cervenohorskesedlo.eu

Foto: Hotel Červenohorské sedlo 5×

Protože Červenohorské sedlo leží 
v nadmořské výšce 1013 m, zima je 
tu opravdu dlouhá. Jakmile ovšem 
ztratí svoji nadvládu a okolní 
příroda se opět zazelená, stane se 
Červenohorské sedlo rájem pro 
pěší turisty a cyklisty. 

Pěšky i na kole 
vzhůru na Praděd
Můžete se třeba vydat po šest kilo-
metrů dlouhé červené trase na Švý-
cárnu, pokračovat po naučné stezce 
Se skřítkem okolo Pradědu a přes 
nejvyšší vrchol Jeseníků se dosta-
nete na Ovčárnu. Další možnost 

nabízí 14 kilometrů dlouhá naučná 
stezka S Koprníčkem na výlet Ke-
prnickými horami, která vede přes 
Národní přírodní rezervaci Šerák – 
Keprník a pokračuje přes Černavu 
až na Ramzovou. Tipů na výlety 
do okolí je mnohem víc, záleží jen 
na vás, jakou trasu zvolíte. Odmě-
nou za vynaloženou námahu vám 
budou nezapomenutelné výhledy 
na nádherná horská panoramata.  
A pokud si raději šlápnete do pe-
dálů, potom vás potěší zdejší hustá 
síť cyklostezek. Z Červenohorského 
sedla se můžete vydat několika 
směry: přes Praděd až na Hvězdu, 

k Přečerpávací elektrárně Dlouhé 
Stráně nebo do Videlského sedla. 
I ty nejnáročnější horské terény 
v pohodě zvládnete díky elektroko-
lům, která půjčují přímo v hotelu 
Červenohorské sedlo.

Skvělé lyžování 
pro všechny
Jakmile léto skončí, nastaví Jese-
níky návštěvníkům svoji druhou 
tvář. Tu drsnější, přesto krásnou. 
A nastává období, kdy Červeno-
horské sedlo patří lyžařům. Areál je 
jedním z nejnavštěvovanějších stře-
disek, lyžovat je možné na sjezdov-
kách různých obtížností od těch 
vysloveně lehkých pro začátečníky 
či rodiny s dětmi, až po prudký sla-
lomový svah pro pokročilé lyžaře. 
Zárukou dobrého lyžování od pro-
since do konce března je dosta-

Zájezdní hostinec, který sloužil k odpočinku nejen poště a forma-
nům, ale také prvním turistům, zde stál už v polovině 19. století. 
Dnes je Červenohorské sedlo ideálním výchozím bodem pro 
turistické i cyklistické výlety, v zimě patří k nejvyhledávanějším 
lyžařským areálům a návštěvníky láká na upravené běžecké tratě.

Červenohorské sedlo 
KŘIŽOVATKA TURISTICKÝCH A LYŽAŘSKÝCH CEST
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Blues Alive Šumperk 
skloňuje blues v různých 
podobách
Blues v nejrůznějších podobách se 
v listopadu skloňuje na největším 
mezinárodním festivalu svého žánru 
ve střední Evropě nazvaném Blues 
Alive. Autentické blues v podání svě-
tových hvězd i zajímavých osobností 
zní Šumperkem už více než čtvrtstoletí. 
Původně jednodenní přehlídka se 
rozrostla do současné, muzikantskými 

esy svého žánru „natřískané“, třídenní 
podoby. Hudební svátek milovníků 
blues, na kterém si předávají mikrofon 
světové legendy i čerstvě objevené ta-
lenty, vám představí daný hudební žánr 
ve všech možných podobách. Od ra-
ných akustických kořenů až po nejsou-
časnější fúze. Festival, který se pyšní 
řadou ocenění, se těší obrovskému 
zájmu diváků. Blues Alive jsou tři dny 
a noci nabité skvělou muzikou, zábavou 
i poznáváním nového. 

Trocha střelného prachu 
a historie na Cihelně
Pach střelného prachu, nažehlené 
uniformy i majestátní vojenská vozidla. 
Atmosféra válečných bojů naší historie 
vás na akci s názvem Cihelna pomysl-
ně přenese do dějinných událostí. Už 
zhruba čtvrt století se tato rozsáhlá 
akce koná koncem srpna ve městě 
Králíky. Jejím posláním je připomínat 
mnohdy pohnuté osudy vojáků naší 
armády, kteří v nejrůznějších obdobích 

VYRAZTE SE POBAVIT
Milujete blues, rock, folklor, divadlo, filmy, výstavy, máte rádi čokoládu a dobré jídlo, jste fanoušci 

cyklistiky, lyžování a dalších sportů, užíváte si hýčkání v lázních nebo jste nadšenci historie?  
To všechno, a ještě mnohem víc, vám nabízí organizátoři řady akcí v Jeseníkách a jejich okolí. Po celý 
rok si tu vyberete z barevné mozaiky kulturních, sportovních, historických i gastro akcí pro všechny 

generace. Pojďte si vybrat a užívat si! Akcí je v regionu opravdu nepřeberné množství, takže vás 
zveme alespoň na malou ochutnávku. 

českých dějin bojovali za svobodu naší 
země. Polní základny a ukázky života 
vojáků v nich, prezentace historické 
i současné vojenské techniky i výzbroje, 
stovky nadšenců v uniformách, to vše 
doplněno o atraktivní ukázky Armády 
ČR, policie a mnoho dalšího. Cihelna 
zkrátka láká velké i malé fandy vojen-
ské historie. 

Pestré tradice  
na Mezinárodním 
folklorním festivalu
Lidové obyčeje, zvyky, tance i hud-
ba z Moravy, Slezska, Česka i řady 
zemí světa v polovině srpna zaplaví 
Šumperk. Tamní Mezinárodní folklorní 
festival přinese pokaždé přepestrý vý-
běr souborů představujících tuzemské 
i zahraniční, často exotické, taneční 
a hudební folklorní soubory. Především 
městské sady v šumperském centru, 
Pavlínin dvůr a sady 1. máje, se promění 
ve velké jeviště pod širým nebem. 
Na něm zpěváci, muzikanti i tanečníci 
představují lidové písničky a muziku, 
tance, kroje a tradice, obyčeje i zvyky 
z různých koutů světa. Členové desítek 
folklorních souborů často spontánně 
roztančí diváky i v ulicích. Čemuž od-
povídá také název závěrečné přehlídky 
všech účastníků s názvem Roztančená 
ulice odehrávající se na šumperské 
Hlavní třídě.

Grand Prix Jeseníky 
aneb Závod míru
Tuzemské „Tour de France“, tedy Závod 
míru, mohou fanoušci na vlastní oči 
vidět během červnového Grand Prix 
Jeseníky. O tom, že horský terén v kou-
zelné jesenické krajině dokáže dát za-
brat i mladým zkušeným cyklistům, se 
můžete přesvědčit hned během několi-

ka etap protínajících region. Zahlédnout 
účastníky mezinárodního silničního 
etapového závodu pro jezdce do 23 
let, ve kterém jede i národní reprezen-
tace, můžete na cestách i silničkách 
vinoucích se Jeseníky. Na trasách mezi 
Jeseníkem, Rýmařovem, Bruntálem, 
Dlouhými Stráněmi si díky pořadate-
lům z Czech Cycling Tour můžete užít 
atmosféru jednoho z nejvýznamnějších 
závodů své kategorie na světě. Přijďte 
si zafandit! 

Čokoládové lázně potěší 
duši i chuťové buňky 
Na království sladké pochoutky se 
koncem září mění Velké Losiny. Tamní 
tradiční festival „Čokoládové lázně aneb 
čokoláda v pohybu“ je skutečným kok-
tejlem zážitků pro všechny milovníky 
sladkostí. Ochutnat na místě můžete 
nejen ty nejlepší čokolády a pralinky 
od místních  producentů, ale současně 
si  v rámci doprovodného programu 
užijete zajímavá vystoupení a ukázky 
práce zručných cukrářů a kuchařů. 
Pokud budete chtít, můžete si sami 
na chvíli půjčit zástěru a zkusit si vlast-
noručně vyrobit čokoládové laskominy. 

  DALŠÍ TIPY NA AKCE V REGIONU:

• Lázně Jeseník – zahájení turistické sezony (květen)

• Bezděkovský levandulový festival (červenec)

• Bioslavnosti ve Starém Městě  
  pod Sněžníkem (červenec)

• Nordic Walking Tour Karlova Studánka  

  (červenec/srpen)

• Jak šmakuje Moravskoslezsko (srpen)

• ŠumpeRUN (září)

• Koncerty v Tančírně (celoročně)

Čokoládové lázně, foto: Velkolosinské pralinkyMezinárodní folklorní festival Šumperk, archiv města

Zahájení turistické sezóny, foto: Priessnitzovy lázně
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Když se rozhodnete zavítat na čokoládový 
festival spojený s pohybem, přijeďte ale-
spoň na dva dny! Nečekají tu na vás totiž 
jen dobroty, ale i doprovodné akce a krás-
ná obec s pohnutou historií, s bublajícími 
termálními prameny i okolní čarovnou 
jesenickou přírodou. Aneb jak říká filmový 
Forrest Gump: „Život je jako bonboniéra.“ 
A je tedy na vás, co si z ní vyberete.

Kulturní mozaika Týdne 
Vincenze Priessnitze 
Slavný rodák a zakladatel lázní v Jese-
níku Vincenz Priessnitz a jeho odkaz 
je středobodem akcí konaných v rámci 
týdne zasvěceného v říjnu právě jeho 
jménu. Podzimní přehlídka kulturních 
i sportovních akcí je vyvrcholením 
celoročních oslav a připomínkou narození 
světoznámého propagátora léčby prací, 
čerstvým vzduchem a čistou horskou 
vodou. Sedmidenní maraton vám nabízí 
kromě koncertů, výstav a přednášek také 
možnost prohlédnout si během komen-
tovaných prohlídek i Priessnitzův rodný 
dům. Víkendové završení „týdne“ pak 
přináší program nabitý zajímavými akti-
vitami v malebném prostředí jesenických 
léčebných lázní. 

Blues Alive, foto: m-ARK
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Z pružin a koleček vznikla 
unikátní KOVOZOO
Nestačili byste se divit, co všechno lze 
z vyřazeného šrotu vyrobit. Není odpad 

jako odpad – by se dalo říct o většině exponátů 
zvířat vyrobených z pružin, koleček, plechů, drátů, ...zkrát-

ka že železného šrotu. Na začátku byl recesistický nápad 
Bronislava Janečka a jeho kolegů z REC Group. Společně 
svařili z kovového odpadu 
pár zvířat a ozdobili s nimi 
vstup do areálu kovošrotu. 
Zanedlouho zjistili, že se tu 
lidé zastavují a jejich dílka 
si fotí, a odtud už nebylo 
k myšlence výstavy daleko. 
A tak zde v roce 2012 
veřejnosti otevřeli regulérní 
kovovou zoo, která má již 
přes tři stovky zvířat a stá-
le přibývají nová. Dokonce 
zde mají i vlastní porodnici.
Kromě kovových zvířat 
mohou návštěvníci obdivo-
vat nepřeberné množství 
exponátů průmyslové 
hasičské techniky, secí 
a žací stroje, mlátičky obilí, 
fukary a další zemědělské stroje z dob našich prarodičů, 
které z našeho života již vymizely. Skončily by na šrotišti, 
ale místo toho jejich příběh pokračuje v KOVOZOO.

Ekologie může být i zábavná
KOVOZOO rozhodně není jen o koukání, ale i o zážitcích. 
Kromě prohlídky kovových exponátů zde můžete navští-
vit Muzeum veteránů, pověsit si visací zámek na větve 
kovového Stromu života nebo si třeba vyzkoušet kovářské 
řemeslo v zážitkové kovárně. Můžete se projít po vyhlídko-
vých lávkách, které pootevřou dvířka do reálného provozu 
společností zabývajících se zpracováním různých druhů 
odpadů. Zkrátka v KOVOZOO si každý najde to své, ať už je 
to zábava, relax, poznání či inspirace z recyklace.

V tomto nádherném koutu Česka 
najdete ty nejkrásnější moravské 
lázně Luhačovice. Ozdraví vaše tělo 
léčivými prameny, z nichž nejznámější 
je Vincentka, a smysly oblaží neopa-
kovatelnou atmosférou živoucí secese 
staveb Dušana Jurkoviče. 

Atmosféra tu Provence, 
tu Holandska
Vodní cesta Baťův kanál vás provede 
napříč malebným vinařským Slovác-
kem. Přináší radost nejen romantic-
kým „mořeplavcům“, ale též cyklistům. 
Slovácko je krajem vína, tradic i pest-
rou přehlídkou krojů. Nenechte si ujít 
návštěvu jízdy králů ve Vlčnově, Hluku 
nebo Kunovicích nebo každoročních 
slavností vína v Uherském Hradišti. 
Historické město Kroměříž vás 
omámí památkami UNESCO – doko-
nalou barokní zahradní architekturou 
i zámkem, kde se natáčel například 
Oscary oceněný velkofi lm Amadeus či 
nová série Marie Terezie.
Podmanivý svéráz Valašska zažijete 
ve zcela autentickém prostředí muzea 
v přírodě, které po celý rok ožívá zvyky 
a tradicemi. V Rožnově pod Radhoš-
těm najdete nejstarší a jeden z nej-
větších skanzenů ve střední Evropě. 
Ve valašských dřevěnicích uprostřed 
Beskyd a Javorníků podlehnete čarov-
nému světlu hor s jejich magickými 
rány i večery – oblíbenou rekreační 
lokalitou je oblast Velkých Karlovic.

Zlín – zářivý fenomén Baťa
Městům Východní Moravy dominuje 
Zlín, světově proslulý díky baťovské prů-
myslové tradici a jedinečné architektuře. 
Kdo by neznal značku Baťa? 

Východní Morava

Geniální podnikatel Tomáš Baťa 
přeměnil neznámé městečko v hlavní 
světové město bot. Ihned po příjez-
du na vás dýchne genius loci díky 
nezaměnitelné architektuře v po-
době typických baťovských domků 
a unikátnímu továrnímu areálu přímo 
v centru města. 
Navštivte zlínský mrakodrap 
tzv. „21“ s pojízdnou kanceláří šéfa 
fi rmy Baťa. Z vyhlídkové terasy budete 
mít město jako na dlani. S příběhem 
slavné fi rmy se seznámíte ve 14|15 
BAŤOVĚ INSTITUTU díky jedineč-
né expozici Princip Baťa zahrnující 
původní linku na výrobu obuvi nebo 
sbírku obuvi z celého světa. 
Symbolem města a perlou světového 
funkcionalismu je Památník Tomáše 
Bati s maketou letounu Junkers F13. 
Připraveny jsou pro vás také komen-
tované prohlídky města ZÓNA ZLÍN 
s průvodcem. A perličkou je, že v roce 
2022 si Zlín připomíná 700 let od prv-
ní písemné zmínky. 

Přijeďte si užít nádhernou rozmani-
tost života v našem kraji! Přijeďte zde 
strávit opravdovou dovolenou! 

www.vychodni-morava.cz

OPRAVDOVÁ DOVOLENÁ
Nejrozmanitější region České republiky – Zlínský kraj – vás zve do své turistické destinace 
za autentickými zážitky. 

Foto: m-ARK (4×)

Velké Karlovice

Zlín, foto: Jiří Novosád

Kroměříž

Kunovice

Luhačovice

Při návštěvě Slovácka si 
nenechejte ujít prohlídku 
KOVOZOO. Už z dálky vás 
do areálu přiláká sucho-
zemský maják Šrotík, který 
pomáhá najít cestu všem, 
kteří plují na světě odpadu. 
U něj se na pomyslných 
vlnách kolébá loď Naděje, 
jež láká všechny na palubu 
a nenechá nikoho na po-
chybách, že v KOVOZOO 
na návštěvníky čeká něco 
nevídaného. 

Dvouhektarový areál se zelenou zahradou je oázou klidu 
a pohody ukrytou za zdí rušné průmyslové zóny. Budete 
překvapeni přehlídkou originálních, vtipných a často i extra-
vagantních nápadů, které přináší nekonečné množství dů-
kazů o tom, že i ze zdánlivě nepotřebného odpadu mohou 
vznikat věci, které jsou nejen krásné a zajímavé ale i nadále 
užitečné. A také se přesvědčíte o tom, že lidská fantazie 
a kreativita nemá hranice.
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Za zdmi KOVOZOO 
se ocitnete v jiném světě
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Ekologii a ochranu životního prostředí si v KOVOZOO Staré 
Město vzali za své. Za zdí bývalého cukrovaru dokázali 
vytvořit prostředí, které návštěvníky překvapí unikátními 
nápady s ekologickým nádechem, zábavou, poznáním 
i inspirací…
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V EDICI JIŽ VYŠLO: 
Magazín CYKLOvýlety přináší jedenáct oblastí na Moravě 
s nohama na pedálech a řídítky v rukou po těch nejkrásnějších 
cyklostezkách s přesahem do Čech, do Rakouska a na Slovensko. 
Titul S DĚTMI za zážitky představuje na 100 stranách ty 
nejlepší turistické cíle pro rodiny v patnácti moravských 
a slezských lokalitách.
PRŠÍ? Nevadí! Na sto stranách najdete pestrou nabídku 
celoročně otevřených atraktivit, od vědecko-zábavných center 
a planetárií, přes aquaparky a muzea, až po výlety do nitra země 
v podobě jeskyní a zajímavých štol. 
Vyrazte na kole dál než za humna, magazín Zážitkové 
evropské cyklotrasy vás vezme na krásné stezky do 
Německa, Rakouska, Itálie, Slovenska i po našich luzích a hájích. 
Magazín obsahuje 1857 kilometrů tras vedených mimo provoz, 
které si snadno načtete do telefonu pomocí QR kódů.
Zážitkové rakouské cyklotrasy, to je 10 cyklo destinací, 
2 dálkové trasy v Rakousku s přesahem na Slovensko, do České 
republiky a Itálie.

PŘIPRAVUJEME:
Unikátní Parky a zahrady střední Evropy
Galerie a Café střední Evropy

Zažít vysněnou dovolenou a pak na ni vzpomínat ještě několik let, to by 
si jistě přál úplně každý. Jenže k tomu je potřeba krásné počasí, příjemná 
společnost a třeba ještě dobrá nálada. To hlavní však je mít jasno, kam 
vyrazit a proč. A také co na vybraném místě chceme vidět a toužíme okusit. 
Zatímco dobré přátele a slunce nad hlavou zajistit nedokážeme, nabídnout 
vám výborný plán na báječnou aktivní dovolenou je naše poslání. Nemu-
síte týdny a měsíce hledat na internetu, stačí jen si vybrat z magazínů naší 
edice Dovolená s nápadem.

Více informací najdete na webu 
www.dovolenasnapadem.cz

S námi je dovolená požitek

DOVOLENÁ s nápadem

Magazíny Look at it!
To je ucelená kolekce cestovatelských 
titulů z Moravy, Vysočiny a Bratislavy. 
V jednotlivých magazínech najdete 
příběhy lidí, institucí a fi rem, kteří 
svým umem a schopnostmi šíří slávu 
daleko za hranice své oblasti. Od roku 
2016 vycházejí nové magazíny každé 
jaro a jsou distribuovány zdarma 
na místa s turistickým potenciálem, 
jako jsou hotely, informační centra či 
akce se zaměřením na cestovní ruch. 
Důležitým distribučním kanálem jsou 
vlastní komunikační sítě všech zapo-
jených partnerů. Najdete je také při 
cestování Pendolinem nebo na letiš-
tích v Ostravě a Brně nebo v digitální 
podobě na ww.lookatit.cz.

Jak se stát partnerem 
projektu?
Stát se součástí projektu a zajímavým 
způsobem prezentovat sebe a své kon-
krétní nabídky může prakticky každá 
obec, instituce, fi rma, hotel, cukrárna 
nebo třeba místní prodejce moštu, 
pokud je něčím jedinečný, zajímavý 
a spojený s danou oblastí. Více informa-
cí najdete na webových stránkách.
 
m-ARK Marketing a reklama, s.r.o.
magazin@m-ark.cz
www.lookatit.cz, www.m-ark.cz, 
www.dovolensnapadem.cz
FB: Magazíny LOOK AT IT
INSTAGRAM: lookatit.tips

Zaujměte
dobrou fotkou 
a příběhem



98 99magazín LOOK AT IT magazín LOOK AT IT98 magazín LOOK AT IT

www.tarus.cz
barvyproprofesionaly.cz

Váš dodavatel
německých nátěrových hmot
pro profesionální řemeslo

barvy . laky . lazury . omítky
Autorizovaný prodejní partner
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RANČ OREL
Ranč se nachází v nádherné přírodě 
na samotě nedaleko České Vsi a na-
jdete zde spoustu letních i zimních 
aktivit jako wellness, vyjížďky na ko-
ních, vyjížďky na čtyřkolkách, výcvik 
koní a jezdců nebo pro aktivnější 
pohyb si můžete zapůjčit koloběžky.

Apartmány
Pro svůj pobyt si vyberete některý 
z našich útulných, plně vybavených 
apartmánů, v létě můžete využít 
ubytování v chatkách.

Stáje pro koně
Majitelé koní se u nás mohou 
ubytovat i se svými koňskými 
parťáky, kterým poskytneme 
ustájení v boxu nebo ve venkov-
ním výběhu.

www.ranc-orel.cz

PENZION U PETRA
Penzion vznikl rekonstrukcí histo-
rické stodoly a dnes nabízí stylové 
ubytování. Při vstupu do restau-
race vás ohromí bohatá sbírka 
všeho, co kdysi používaly naše 
babičky. Penzion se nachází v krás-
ném prostředí na okraji horského 
města Jeseník.

Restaurace u Petra 
Naše stylově zařízená restaurace 
s vyhlášenou kuchyní vás určitě ne-
zklame. Nabízíme široký sortiment 
nejrůznějších specialit ze zvěřiny, 
ryb i drůbeže, ale na své si zde při-
jdou i milovníci klasických jídel.

Wellness
Hledáte to pravé místo pro váš 
odpočinek? Naleznete jej v našem 
novém wellness centru vybave-
ném saunou, vířivkou či masérnou.

www.upetra.cz


