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J
e to už potřetí, co si spolu
povídáme a zahajujeme hlavní
turistickou sezonu tímto
rozhovorem. Tentokrát ale poprvé
tu letní. Tak jak jsou tedy Jeseníky

na léto připravené?
Myslím, že skvěle! Máme nové zajímavé
turistické cíle, otevřeli jsme nové cyk-
lotrasy a okruhy, opravili jsme kompletní
mapové a informační cedule a budujeme
silnou značku společných Jeseníků na-
příč kraji. S tím souvisí samozřejmě také
marketingová podpora v rámci realizova-
ných kampaní, které propagují nejen
známá místa, ale také místa, která si
zaslouží objevit a zažít. Vážně mám
z toho všeho velkou radost. Sešlo se nám
několik důležitých pozitivních faktorů.
Tím klíčovým je tým lidí z Centrály ces-
tovního ruchuOlomouckého kraje a orga-
nizace destinačního managementu Jese-
níky – Sdružení cestovního ruchu. Obě
organizace mají velkou podporu Olo-
mouckého kraje a svých členů. Dalším,
velmi důležitým faktorem, je spolupráce
veřejného sektoru a podnikatelů, kteří
společně vytvářejí nová turistická místa
a produkty.My jako kraj se k tomu každo-
ročně přidáváme s padesátiprocentní
finanční podporou a rozdělujeme více
než 6 milionů korun na podporu těchto
projektů. A to i v době, kdy veřejné finan-
ce výrazně negativně ovlivnila pandemie
SARS covid-19.

Kdybyste byla obchodní zástupce
prezentující na veletrhu cestovního
ruchu, na co byste do Jeseníků turisty
lákala?
To já vlastně jsem! (smích) Na veletrzích,
výstavách a akcích pro naše partnery
vždy neopomenu zmínit Jeseníky jako
součást našeho krásného kraje. Co je ale
důležité, je fakt, že v dnešní hektické
době, kdy se ženeme za úspěchy a výsled-
ky,mámemísto u nás, které vás inspiruje
v každé roční době a denní hodině, nabíjí
pozitivní energií a léčí všechny bolístky.
Jeseníky jsou zaručeným lékem! Probou-
zí v nás aktivitu, nabíjí nás energií, ukazu-
jí nám sílu přírody a nechají nás objevit
skryté drahokamy. Nám rodičům dávají

skvělou příležitost, jak dětem dopřát
dotyk s přírodou jejími pravidly a zákoni-
tostmi. Ta šance je neopakovatelná a je
jen na nás, jak ji využijeme. Jeseníky jsou
opravdu místem, které léčí a uzdravuje.
A to nejen proto, že zde nachází pacienti
léčbu ve věhlasných lázních, které využí-
vají různé léčivé přírodní zdroje –
vzduch, rašelinu, termální vodu,minerál-
ní vodu a peloidy, ale hlavně proto, že
toulání se na hřebenech, brouzdání se
v tůních, ochutnávání lesních pramenů
a objevování nových míst je něco, co si
nikde nekoupíte. Pokud navíc narazíte
na místní lidi, kteří jsou v tomto kraji
velmi milí a přívětiví, nebude se vám
chtít odjíždět. A tak si na památku vybere-
te originální regionální produkt, který
vám bude tento blahodárný čas strávený
v srdci Jeseníků připomínat.

Už teď vím, kam budou směřovat mé
plány na volný víkend. Nicméně mi to
nedá a zeptám se na to, do jaké části
Jeseníků se mám vydat. Vy víte, kam tím
mířím, že ano?
Ano, ano…. A není to jedno? Jsem pře-
svědčena, že turista primárně netuší,
v které části Jeseníků z pohledu kraj-

ských hranic se aktuálně nachází. A my
s mými kolegy z Moravskoslezského
a Pardubického kraje se usilovně snaží-
me smazávat územně-správní hranice
a společnými silami rozvíjet naši společ-
nou turistickou destinaci Jeseníky, kte-
rou lidé znají od nepaměti. To je náš spo-
lečný cíl! A myslím, že se nám to společ-
ně daří.

Pravidelně náš rozhovor končíme vaším
osobním tipem na letošní dovolenou
v Jeseníkách.
Tipů bych měla víc, ale na co bych chtěla
čtenáře obzvlášť letos nalákat, je lokalita
Zlatohorska. Za poslední období tam
odvedlo město Zlaté Hory se svou pří-
spěvkovou organizací Zlatohorsko kraj
pokladů opravdu skvělou práci. Opravily
se turistické cíle, propojily se stezkami
a cyklotrasami a hlavně mají turisté
spoustu zajímavých míst blízko sebe.
Kraj pokladů není jen marketingovým
sloganem, ale realita, kterou můžete
zažít s celou vaší rodinou. Přijměte tedy
mé pozvání a naplánujte svůj výlet právě
do Zlatých hor, třeba na letošní mistrov-
ství České a Slovenské republiky v rýžová-
ní zlata. Možná se tam potkáme!
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Rozhovor s krajskou zastupitelkou Miladou Sokolovou, která má na
starosti rozvoj cestovního ruchu nejen v Jeseníkách, ale i v celém
Olomouckém kraji.
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O
blast Jeseníků se pyšní nád-
hernou přírodou a mnoha
tajuplnými horskými zákoutí-
mi, kterými lze putovat pěšky
nebo na kole po mnoho dnů.

Není tedy divu, že tudy procházejí hned
dvě ze čtyř stezek Via Czechia – nejdel-
ších turistických a poutních tras, které
u nás máme. Na bezmála 350 kilomet-
rech tras zapomenete na starosti všední-
ho dne a budete si užívat pomalou cestu
tímto nádherným krajem!

TÝDEN PĚŠKY PO SEVERNÍ STEZCE
Severní stezka je nejdelší a nejtěžší turis-
tická a poutní trasa Česka, protínající
zemi od západu k východu. V oblasti Jese-
níků po ní můžete putovat celý týden.
Z Dolní Moravy vás nejprve hřebenová
pěšina zavede na vrchol Králického Sněž-
níku, na jehož svazích pramení řeka
Morava a z nějž obhlédnete půlku Mora-
vy a východních Čech. Za Kladským
sedlem se zanoříte do hlubokých lesů
Rychlebských hor a projdete kolem tro-
jmezíMoravy, Slezska a Polska u nejvyšší
hory Smrk. Nedaleko odtud se můžete
osvěžit v samoobslužném lesním baru,
úplně prvním, který u nás vznikl – piva
a limonády se tu chladí ve vodě horského
potoka a platí se do kasičky.
V Ramzovském sedle začíná nejtěžší

pasáž celého přechodu, a sice dvoudenní
přechod Hrubého Jeseníku. Cesta vás
provede nejstarší moravskou přírodní
rezervací kolem poutní Vřesové studán-
ky, nejstarší turistické chaty Švýcárna až
na horu Praděd. Z nejvyššího boduMora-
vy budete pokračovat po hřebeni kolem
Petrových kamenů a Jelení studánky do
sedla Skřítek. To už se dostanete do Níz-
kého Jeseníku, rozlohou našich největ-
ších hor. Oč větší, o to méně navštěvova-
né, a přesto hory se spoustou klenotů!
Nejprve minete zříceninu skalního
hradu Rabštejn, kdysi nejvýše položené-
ho hradu na historickém území Moravy.
Pak se dostanete k nádherným Rešov-
skýmvodopádům, aby vás v závěru Sever-
ní stezka přivedla k Sovinci, jednomu
z nejrozsáhlejších moravských hradů.

JAVORNICKÝM VÝBĚŽKEM
A ZLATOHORSKOU VRCHOVINOU
Druhá z tras Via Czechia – Stezka Slez-
skem – vás zavede na samý severní okraj
oblasti Jeseníků, do pustých pohranič-
ních hor a jejich úpatí. Stezka Slezskem

se odpojuje od Severní stezky u hory
Smrk, odkud nejprve půjdete dva dny les-
natou hřebenovkou Rychlebských hor.
Tyto hory vám učarují a v srdci si jistě
uchováte pohledy na louky u opuštěné
obce Hraničky nebo výhledy z Borůvko-
vé hory. Krátký rovinatý úsek vás zavede
do malebné Vidnavy a za Studničním
vrchem vás už přivítá spousta pramenů
podél cesty a proslulé lázně v Jeseníku.
Kraj Zlatohorska následně nabídne

bezpočet zajímavých poutníchmíst i pří-
rodní klenot, kterým je Velké mechové
jezírko v rezervaci Rejvíz. Vynechat roz-
hodně nesmíte výhled z rozhledny naBis-
kupské kupě, zvedající se vysoko nad
malebnýmměstečkem Zlaté Hory.

O tomto vrcholu místní říkají, že je to
poslední vysoká hora odtud až do daleké
Skandinávie! Stezka Slezskem pak zamíří
až do Osoblažského výběžku, kde se
doslova zastavil čas. I vy se tu můžete
zastavit a nasát atmosféru – třeba na zdej-
ším židovském hřbitově. Poslední část
putování českým Slezskem vás přivede
až do města Krnov, nad kterým se zvedá
proslulé poutní místo Cvilín s chrámem
a nově opravenou rozhlednou. Z jejích
ochozů se můžete zahledět zpět k zápa-
du a obhlédnout kraj, kterým jste před-
chozí dny putovali.
Veškeré informace, onlinemapy, itine-

ráře tras, gpx soubory, tipy na cestu
apod. najdete na www.viaczechia.cz.
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Vyrazte do Jeseníků
po Via Czechia

Severní stezka v Jeseníkách

pohoří délka dní start–cíl
Králický Sněžník 46 km 2 dny DolníMorava – Kladské sedlo
Rychlebské hory 20 km 1 den Kladské sedlo – Ramzová
Hrubý Jeseník 41 km 2 dny Ramzová–Skřítek
Nízký Jeseník 50 km 2 dny Skřítek – Moravský Beroun
Celkem 157 km 7 dní DolníMorava –Moravský Beroun

Stezka Slezskem v Jeseníkách

pohoří délka dní start–cíl
Rychlebské hory a Vidnavská nížina 85 km 4 dny Smrk–Jeseník
Zlatohorská vrchovina 89 km 4 dny Jeseník – Město Albrechtice
Nízký Jeseník 21 km 1 den Město Albrechtice – Krnov
Celkem 195 km 9 dní Smrk–Krnov
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Areál Kouty, to je zábava, romantika,
dobrodružství i adrenalin

Areál Kouty v Jeseníkách
v Koutech nad Desnou

vyváží v létě na Medvědí
horu bikery i turisty a jsou
skvělým výchozím bodem
pro řadu výletů pro spor-
tovní nadšence i pro rodi-
ny s dětmi. Zatímco bikeři

tu zamíří do jednoho z nej-
lepších bikeparků u nás,

pěší si jistě rádi vyjdou na
jeden ze sedmi divů Česka

– Dlouhé Stráně.

UniKátní eleKtrárnA
i DobroDrUžStví nA KoloběžKách
Velké oblibě se areál Kouty těší ivletních měsících.
Turisté, sportovci, rodiny ani návštěvníci unikátní
vodní elektrárny se nudit určitě nebudou. Hlavní de-

vizou je šestisedačková lanovka, která vás dopraví za
nevšedními zážitky. Horní stanice lanovky se nachází
v nadmořské výšce 1100 metrů, odkud vedou k horní
nádrži elektrárny čtyři kilometry po asfaltové cestě,
nebo dva kilometry lesem.
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se
chlubí třemi prvenstvími: má největší reverzní vodní
turbínu v Evropě, je elektrárnou s největším spádem

u nás a vodní elektrárnou s největším celkovým insta-
lovaným výkonem. Výchozím bodem exkurzí je info-
centrum umístěné přímo vareálu Kouty.
Od horní stanice lanovky s občerstvením v baru
U Medvěda můžete pokračovat dál pocyklistických
trasách nebo se vydat pešky po turistických stezkách.
Pokud se nechcete vracet zpět stejnou cestou, půjčte
si koloběžku a zažijete dobrodružství na nejdelším,
17 kilometrovém, sjezdu na koloběžkách v České
republice. Cesta, po které budete sjíždět, je, pro vaši
bezpečnost, veřejnosti uzavřená. Nestane se tedy, že
by vás ohrožoval běžný silniční provoz. Pokud jste vy-

znavači ještě modernějších trendů, je pro vás v Kou-
tech připravena na půjčení i šedesátka elektrokol. Na
těch si můžete vyjet buď na Dlouhé stráně, nebo zvo-
lit některou z okolních cyklotras.

neJvětší biKe pArK nA MorAvě
Zábavu si užijete také v Bike parku Kouty, největším
na Moravě. Cekají vás čtyři tratě, jejichž délka přesa-
huje tři kilometry, a jsou navrženy tak, aby si zajezdil
opravdu každý. Nejlehčí trasy navazují na síť cyklotras
vokolí Mravenečníku, respektive horní nádrže Dlou-
hých Strání (okruh 15 km), kde je také 2,5 km okruh
pro in-line brusle. Trasy pro horská kola startují u la-
novky na Medvědí hoře. V bikeparku najdete skvěle
vybavenou půjčovnu seservisem.
Zdejší tratě dříve patřily k ryze sjezdovým, dnes už
jsou ale k dispozici i zábavné flow-traily. Jednou z nej-
zábavnějších je dolní úsek modré Uhlířské stopy.
Povedenou a středně náročnou tratí je i Hřebenov-
ka, která v horní pasáži pod lanovkou představuje
docela utažený slalom, po přejezdu po sjezdovce se
ale zanoří do lesa a stopou prakticky bez zatáček jím
doslova proletíte – méně zkušenému se tu bude líbit
nenáročné technické zpracování a zkušenější jezdec
ocení adrenalin z rychlosti.
Znatelně odlišný charakter má černá trať Koutíkův
sen, na které se tu jezdí sjezdový pohár, takže je nej-
techničtější a nejnáročnější. Začíná skoky přes lavice,
pak se klikatí kořenovitým lesním korytem, dále na-
bídne rockgarden, a také sekci zvanouMordor, kde se
střemhlav noříte do přírodního
tobogánu, plného přírodních schodů a kořenů. Zby-
tek trati jste dost„na brzdách“, takže Koutíka doporu-
čujeme opravdu jen velmi zdatným bikerům.

Lákadlem pro návštěvníky je i Rysí skála, kudy vede
naučná stezka skrásnou vyhlídkou. Ocení ji hlavně
děti, protože je plná dřevěných plastik zvířat a lesních
bytostí, nechybí chýše Praděda, doupě rysice a inter-
aktivní prolézačky a hry. Pokud vlastní sjezdové kolo

nemáte, nevadí. Rádi vám zde půjčí kolo, které bude
přesně vyhovovat vašim potřebám a zkušenostem.

SKvělé ZáZeMí
Ať už se vrátíte z vycházky nebo z koloběžek, můžete
se spolehnout, že opět načerpáte nové síly. U horní
stanice lanovky je příjemné občerstvení, to správné
zázemí s komfortem všeho druhu pak
najdete v údolí. Restaurace se slunnou terasou, samo-
obslužná jídelna i stylový bar dávají zapomenout na
skutečnost, že se stále nacházíte na moravském ven-
kově. Určitě vyzkoušejte zdejší legendární jablečný
štrůdl.
Vynikající zázemí podtrhují nové Apartmány Kouty,
nabízející ubytování pro 180 osob. Vedle restaurací
a moderních apartmánů najdete v areálu i dobře vy-
bavenou prodejnu Helia Sport, půjčovnu s testcent-
rem a profesionální servis lyží.

Areál Kouty
Kouty nad Desnou 30, 788 11
tel.: 602 322 244, 585 283 282
e-mail: info@k3-sport.cz
www.kouty.cz
Ubytování přímo v areálu,
kapacita 300 lůžek:
penzion Kouty
www.penzion-kouty.cz
Apartmány Kouty
www.apartmany-kouty.cz
vila Kouty
www.vila-kouty.cz

Balanc park
VElcÍ I MalÍ pOHYBOVÍ naDŠEncI,
VÍTÁVÁS Balanc park!
Jde o první centrum svého druhu v Čr!

• Dokážeš zdolat překážkovou stezku či sjet tobogán
z věže?

• Máš odvahu se pohoupat v obřích pavoučích
sítích?

• Zvládneš udělat několik shybů a překonat
naše slack lajny?

• Nebo si chceš jen zaskákat na velkých
trampolínách?

V našem Balanc parku na tebe čeká nejen spousta
sportovního vyžití, ale především zábava a nezapo-
menutelné zážitky.
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P
okud se chystáte do Jeseníků na
kola a chcete najít inspiraci pro
vaše výlety, určitě byste neměli
přehlédnout zdejší značku
YEScyklo. Jedná se o síť cyk-

lotras ve třech oblastech (Šumpersko,
Jesenicko a Zlatohorsko) pro všechny
druhy cyklistů, od těch, kteří toho moc
nenajezdí, až po cyklistické „feinšmek-
ry“. Navíc jsou tyto okruhy tematicky
zaměřeny, takže se můžete svézt kolem
hradů a zámků, vykoupat se v lomech,
navštívit zlatokopecké údolí...
Deset z celkového počtu 33 cyklotras

naleznete v oblasti okolo města Jeseníku.
Když se vydáte na zdejší trasy, potkáte
nejednu zajímavou kulturní či historic-
kou památku, můžete navštívit místa
určená k zábavě a odpočinku, ale hlavně
nasajete kouzlo zdejší překrásné přírody
v podhůří Hrubého Jeseníku nebo Rych-
lebských hor. Inspirací může být třeba
okruh „Za výhledy“, u kterého navštívíte
Priessnitzovy léčebné lázně a můžete si
vyzkoušet zdejší procedury pod širým
nebem, ponoříte se do hlubin v jesky-
ních Na Pomezí, zrelaxujete se v nově
opraveném parku v Lipové-lázních nebo
nasajete temnou historii čarodějnických
procesů v jesenickém muzeu. Celý výlet,
po 22 kilometrech a krásných výhledech,
potom můžete zakončit na obří houpač-
ce v Adrenalin parku v České Vsi.
V rámci projektu YEScyklo vzniklo

v průběhu let 2020 a 2021 šestnáct cyk-
lotras na Šumpersku a v údolí řeky
Desné. Vyznačené tematické okruhy vás
zavedou na zajímavá místa tohoto kraje.
Tipem může být třeba Andělský okruh
procházející Rapotínem a spojující něko-
lik zajímavých míst. Jedním z nich je

právě nově vybudované sklářské muze-
um, další je třeba zámek ve Velkých Losi-
nách. Až tam se dostanete po nově zbu-
dované cyklostezce. Odtud si musíte
malinko vyšlápnout do kopce a dostane-
te se na vrstevnicovou cestu pod Bukov-
kou. Cesta vede kolem balnea, kde se
v letních měsících doporučujeme osvěžit
v chodníčcích se studenou vodou. Odtud
pokračuje trasa do Rejchartic a po Anděl-
ské stezce až do Šumperka k trailům pod
Tulinkou. Po tom, co vyjedete na boží
muka u Nových domků, otevře se vám
výhled na celý hřeben Hrubého Jeseníku
od Ztracených kamenů až po Vozku. Ne
nadarmo se říká, že Šumperk je bránou
do Jeseníků. Trasa má celkem skoro 21
km a necelých 300 metrů převýšení.
Letos přibude sedm okruhů na Zlato-

horsku. Již nyní je většina tras vyznačena
v terénu. Zdejší okruhy vás zavedou také
do sousedního Polska, kdemůžete navští-
vit nejen mnoho památek, ale také třeba
bazén s toboganem a vodními atrakce-
mi. Zajímavý výlet vás čeká při Zlatoko-
peckém okruhu, kde můžete navštívit
skanzen, poštovní štolu či věhlasné pout-
ní místo Mariahilfe. Najedete celkem 27
km a můžete se těšit z výhledů nejen na
Zlatohorskou vrchovinu, ale i na polská
jezera okolo Nysy a Otmuchowa.
Pro milovníky elektrokol je v celých

Jeseníkách rozmístěno 54 nabíjecích sta-
nic a to znamená, že skoro na každém
okruhu v případě nouze nějakou nalezne-
te. Všechny okruhy jsou popsány
v mapách, které si můžete vyzvednout
v infocentrech, na popis tras můžete
narazit také přímo v terénu na informač-
ních tabulích nebo si výlety můžete
naplánovat na webu jeseniky.cz.
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K
dyž počasí nepřeje nebo si
chcete dát odpočinek po nároč-
ném programu vaší dovolené,
rozhodně nezůstávejte pod
peřinou. U nás v Jeseníkách si

totiž den s celou rodinou užijete i v báječ-
ných zábavních centrech a nevšedních
muzeích.

PRADĚDOVO BÁJEČNÉ MUZEUM
Jste-li v Jeseníkách na návštěvě s nejmen-
šími dětmi, rozhodně nevynechejte Pra-
dědovo muzeum v Bludově u Šumperka.
Zábavní centrumv podobě jesenické ves-
ničky doplňuje poznávací hra Praděde,
nezlob se!, batolárna pro nejmenší
návštěvníky a v neposlední řadě útulná,
samoobslužná kavárnička.

MUZEUMHLAVNĚ PRO KLUKY
Věděli jste, že slovo silnice má původ ve
14. století, kdy Karel IV. nechal zesilovat
tehdejší hlavní cesty? A že právě za jeho
vlády vznikla naše první silniční mapa?
To vše se dozvíte ve vikýřovickémmuzeu
silnic nedaleko Šumperka.

VYROBTE SI VLASTNÍ PAPÍR
Jedinečnou šanci vyzkoušet si výrobu ruč-
ního papíru máte v nejstarší ruční papír-
ně střední Evropy, která od konce 16. sto-
letí funguje ve Velkých Losinách. Obklo-
peni původním historickým vybavením
poznáte kouzlo tradičního řemesla, kdy
vzniká arch papíru z tekuté směsi vody,
bavlny a lnu.

NA OKAMŽIK
PROFESIONÁLNÍM
LYŽAŘEM
Největšími lákadly Sportov-
ně zábavního centra v Bělé
podPradědem jsou dva pro-
fesionální lyžařské trenažé-
ry, na nichž si můžete
vyzkoušet závodní tratě svě-
tového poháru v alpském
lyžování nebo ty biatlono-
vé. Naopak děti budou jistě
nadšené z herny plné dět-
ských atrakcí.

JESENICKÉ ÚNIKOVÉ
HRY
Zažít velká dobrodružství u nás můžete
i prostřednictvím únikových místností.
Detektivní skupinou se můžete stát v Je-
seníku, ve Velkých Losinách se přenesete
do doby starého Říma, ve Zlatých
Horách se ocitnetemezi zlatokopy na dál-
ném Klondiku nebo se můžete vydat po
stopách Dr. Jonese v Bruntále.

LASER GAME I MOTOKÁRY
Rádi byste více vzrušení? Pusťte se u nás
do víru stopování protihráčů ve dvou
nabušených laser arénách. Laser Aréna
v Šumperku a Laser Game Dubnice mezi
Bruntálem a Krnovem nabízí špičkové
herní vybavení a herní prostory. Nebo si
zpestřete den návštěvou neobyčejné
kryté trati a půjčovny motokár v Bruntá-
le.

DOHLUBIN JESENÍKŮ
Chcete poznat regionální historii těžby
zlata? Vydejte se do Poštovní štoly a pro-
jděte si zdejší katakomby s původním
vodotěžním zařízením ze dřeva. Ještě
starší geologickou historii potompředsta-
vují dvě zdejší jeskyně Na Pomezí a Na
Špičáku. Obě jsou přístupné pro návštěv-
níky Jeseníků.

VĚHLASNÉ SKLO Z RAPOTÍNA
Jedna generace sklářů za druhou od roku
1829 utvářela svým umem život rapotín-
ské sklárny a šířila její věhlas. Na začátku
roku 2009 ale pece zcela vyhasly a kdysi
světově proslulá sklárna po 180 letech
definitivně ukončila výrobu. Příběh rapo-
tínského skla pomyslně ožívá v muzeu
přímo u bývalého areálu podniku.
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Na to vše můžete získat odpověď
několika způsoby. Navíc už nemu-
síte řešit, zda jedete do části Jesení-

ků pod správou Olomouckého, Morav-
skoslezského, nebo Pardubického kraje.
Turistická destinace Jeseníky jsou totiž
hory a pohoří rozkládající se na třech kra-
jích. S tím souvisí spousta komplikací,
které turistům ztěžují orientaci a dostup-
nost informací.
Naštěstí fungují organizace destinační-

ho managementu, které se dokázaly
dohodnout a dnes již spolupracují na
všech materiálech a projektech. Důležité
také je, že v roce 2021 vznikl jednotný
vizuální styl Jeseníků a všechny aktivity
se propojují společným logem Jeseníky.
Turista a návštěvník tak dnes najde

jeden turistický informační portál na

adrese www.jeseniky.cz, může si zavolat
na bezplatnou informační linku 800 022
840, vyzvedne si jednotné turistické
mapy s tipy na výlety. Tištěné průvodce
nabídnou inspiraci pro dovolenou a výle-
ty jak v létě, tak v zimě a dětské tiskoviny
nalákají děti na návštěvu zajímavých
turistických cílů.
K plánování vaší návštěvy v Jeseníkách

ve správný čas můžete rovněž využít
kalendář akcí. Své dárky si můžete objed-
nat na nově spuštěném e-shopu. Důleži-
tou informací je kalendář akcí a událostí,
který pomůže ideálně naplánovat vaši
návštěvu Jeseníků v ten správný čas.
Informace o turistické destinaci Jesení-

ky jsou tak poprvé v historii jednotné,
krásně zpracované a lehce přístupné pro
všechny, kteří tyto nejkrásnější horymilu-
jí.
Nechte se tedy inspirovat a zažijte Jese-

níky!

Plánujete výlet do
Jeseníků? Hledáte tipy
na zajímavá místa pro děti?
Chcete objevit neobjevená
místa? Chcete sladit termín
své dovolené se zajímavou
akcí?

Vše o Jeseníkách
na jednom místě
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INZERCE

Užijte si akvaparky, zažijte dobro-
družství, navštivte muzea, vychut-
nejte si regionální speciality nebo

třeba využijte půjčovny sportovního
vybavení.
YES CARD je váš klíč k poznávání Jese-

níků, který vám umožní čerpat slevy
a bonusy na nejnavštěvovanějších výlet-
ních místech a atrakcích. Na webu yes-
card.jeseniky.cz získáte i přehled všech
výhod a bonusů, které karta nabízí.
Poskytovatele výhod a bonusů poznáte
podle samolepky s logem YES CARD.
Kartu získáte při ubytování od 2 a více

nocí v našich partnerských zařízeních,
která naleznete na webu Yescard. Karta
je platná po celou dobu vašeho pobytu
a můžete ji opakovaně využívat při
vašich cestách v Jeseníkách, Rychleb-
ských horách a Králickém Sněžníku.
Automaticky k naší zážitkové kartě zís-

káte věrnostní systém a první body obdr-
žíte již při samotné registraci. Za nasbíra-
né body získáte zajímavé bonusy v podo-
bě produktů či zážitků z Jeseníků.

11
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Karta plná zážitků
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K
neodolatelné letní přírodě Jese-
níků, Rychleb a Králického
Sněžníku patří také třpytící se
hladiny zdejších vodních
ploch. Přijmi naše pozvání ke

koupačce v jesenickém moři, ikonických
zatopených lomech nebo romantických
rybnících pod vrcholky hor.

MOŘE PODHORAMI
Největší vodní plochou na území Jesení-
ků je bezesporu přehrada Slezská Harta.
Hladina nádrže přezdívané „jesenické
moře“ se třpytí pod vrcholy nejmladších
vulkánů Česka v bruntálské části hor.
Kromě klasického odpočinku u vody se
tam můžete vydat třeba na romantickou
projížďku na zmenšené replice Kolumbo-
vy plachetnice nebo vyhlídkovou plavbu
na moderní elektrolodi, půjčit si šla-
padlo, člun či kajutovou plachetnici
nebo se rovnou přihlásit do jachtařské
školy.

PŘEHRADA Z FILMU
Trávíte-li svou dovolenou v šumperské

části Jeseníků, osvěžit semůžete na Krás-
ném. Nádrž, kde své první vruty do vody
trénoval olympionik Aleš Valenta a která
se stala dějem filmu Krásno šumperské-
ho rodáka Ondřeje Sokola, leží necelé
dva kilometry od města.

KOUSEK OD KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU
Skutečně pohodové chvíle u vody stráví-
te i ve východní části hor, na Staroměst-
sku. Rybník Úžas, který je součástí areálu
Kraličák v Hynčicích pod Sušinou, nabá-
dá k osvěžení a jízdě na paddleboardu po
horské túře či objevování tamního vojen-
ského opevnění.
Pouhých pětadvacet kilometrů od Sta-

rého Města pod Sněžníkem se na polské
části úpatí masivu Sněžníku nachází
vodní nádrž StaráMorawa. Její dominan-
tou je robustní vyhlídková věž, netradič-
ně umístěná uprostřed jezera s přístu-
pem po dřevěném molu. Jihozápadní
břeh je lemován písčitou pláží. Mimo
koupací zóny a brouzdaliště se můžete
projet na šlapadle, kajaku nebo člunu,
které si můžete půjčit v tamní půjčovně.

FENOMÉN RYCHLEBSKÝCH HOR
V Rychlebských horách se téměř na kaž-
dém kroku setkáte s připomínkou toho,
že jste v kraji bohatém na nerostné suro-
viny: svědčí o tom nejen stále činné
kamenolomy a názvy místních obcí, ale
i stará důlní díla. Právě staré zatopené
povrchové lomy v romantické krajině
Rychleb dnes lákají k odpočinku u vody
a koupání. Oblíbené jsou Transgranit,
Rampa, Vycpálek, Vaněk, Kaolínka,
Štachlovice a Pelnář.

ŽIVÁ BRÁNA JESENÍKŮ VE ZNAMENÍ
VODY
Šumperku se přezdívá Živá brána Jesení-
ků. Návštěvníci zde mohou kromě pře-
krásných výhledů na hřebeny Jeseníků,
toulání se malou Vídní a připomenutí si
temné historie čarodějnických procesů
zažít také skvělý zážitek ve zbrusu novém
akvaparku. Ten se stal lákadlem pro celé
rodiny, a to díky svému vybavení a záze-
mí. Takže když prší nebo fouká, je to skvě-
lá volba pro všechny milovníky vodních
radovánek.

Nejen přírodní
koupání v Jeseníkách
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mí. Takže když prší nebo fouká, je to skvě-
lá volba pro všechny milovníky vodních
radovánek.

Nejen přírodní
koupání v Jeseníkách





P
řipravte se na jedinečný
moment, kdy se ocitnete až 95
metrů nad hlubokým horským
údolím a po lávce široké jen
něco přes jeden metr se projde-

te z jednoho hřebenu na druhý. S délkou
neuvěřitelných 721 metrů je Sky Bridge
nejdelším visutým mostem na světě
svého druhu. Vkročit na něj bude chtít
trochu odvahy.
Návštěvníky ohromí nejen technická

dokonalost stavby, ale i nevšední výhledy
z místa, které u nás nemají obdoby. Sky
Bridge 721 není jen stavbou, je to most,
jenž v sobě nese „myšlenku času“. Stačí

vytáhnout z kapsy telefon, načíst QR kód
a už se můžete ponořit do interaktivní
hry. Čeká na vás poutavý příběh na poza-
dí historie naší republiky i jedinečný scé-
nář s vlastními natočenými scénami.
Nenáročné dva kilometry procházky

naplní necelou hodinu vašeho času
a vybrat si bude možné variantu pro
dospělé i děti. Vstupní bránu na lávku
objevíte jen kousek od Stezky v oblacích
za horskou chatou Slaměnka, ke které
vás vyveze sedačková lanová dráha.

LOUŽE S HRAVOU ŘEKOU
Mamutíkova louže láká na nekonečné

šplouchání a vodní radovánky ukryté ve
stínu stromů.Na děti tu čeká ostrov s her-
ním domečkem i kajuta kapitána lodi. Po
vodní hladině semohou prohánět na dře-
věných vorech nebo se přehoupnou přes
dřevěnýmost.
Malí nezbedové se mohou brouzdat

v 52 metrů dlouhé hravé řece, v níž lze
běhat a skákat bez omezení. Bezpečná
hloubka vody jen po kotníky věstí skvě-
lou zábavu. A až malé nezbedy přepadne
hlad, příjemné posezení uprostřed parku
potěší rodiče i děti. Dětský lanáček je pak
perfektní místo i pro ty nejmenší děti,
které mohou zdolávat lanové překážky,

Nejdelší visutý most na světě
je… na Dolní Moravě!

Na Dolní Moravě se otevřela nevídaná cesta mezi nebem a zemí, která jinde na světě
nemá obdoby. Důvodů, proč se tam vydat, je ale mnohem více.
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tunely, skluzavky, chodníky a dřevěné
chýše v korunách stromů. Pískový svět
dětem odkryje taje Divokého západu
s nohama zanořenýma v písku. Trocha
adrenalinu na konci dne bude skvělým
závěrem celodenního dobrodružství.
Zamiřte do Dětského parku Amálka, kde
na děti čekají tubingové dráhy a obří
vzduchová trampolína.

TRAIL PARK VŠECH OBTÍŽNOSTÍ
Na 25 kilometrech vybudovaných trailů
si každý najde to své. Jízdu si tu užijí pro-
fíci a milovníci adrenalinu, ale i rodiny
s dětmi, pro které areál v loňském roce
otevřel novou trasu.
Stačí jen naskočit i s kolem na lanovku

a u horské chaty Slaměnka se rozhod-
nout, jakou trasou se vydáte zpět do
údolí. Vybrat si můžete ze čtyř variant
podle obtížnosti a vlastní odvahy. Pro
rodiny je určený Mlýnský trail v celkové
délce osm kilometrů, který lemují zasta-
vení s nádhernými výhledy do krajiny.
Selský flowmá sedm kilometrů a je urče-
ný pro středně pokročilé bikery. Lesní
trail na pěti kilometrech nabízí vyšší klo-

penky nebo skoky s lavicí pro pokročilej-
ší bikery. Pro zkušené jezdce je tuMamu-
tí trail s kilometry náročného terénu, kde
najdete i technické skoky. A až vás jízdy
dokonale unaví, zajděte si na něco dobré-
ho do Restaurace Slaměnka, která má
nově zrekonstruovanou terasu, kde dopl-
níte potřebnou energii a dokonale si
odpočinete.

DRÁHAMAMUTÍCH ROZMĚRŮ
Vydejte se na adrenalinovou projížďku
v délce tří kilometrů lesními i otevřenými
partiemi napříč pestrou horskou kraji-
nou. Mezi místem nástupu a výstupu je
výškové převýšení 364 metrů. Čekají vás
tu dvě desítky bleskurychlých zatáček,
parádní dvojnásobný 360° karusel, hbitá
osmičková smyčka, podzemní tunel i po-
řádně houpavé jumpy. Ti obezřetnější
nemusejí váhat, boby jsou vybavené troji-
tým bezpečnostním brzdovým systé-
mem a kontrolou rozestupu na trati.
Oblíbenou klasikou, která neomrzí, je

bobová dráha U Slona. Přestože je asi
o polovinu kratší než mamutí, nemusíte
se bát, že přijdete o vytoužený adrenali-

nový zážitek. I tato „bobovka“ totiž nabí-
zí svižné svezení v délce 1,6 km s desít-
kou divokých zatáček, dvěma opravdu
rychlými 360° karusely a příjemným pře-
výšením 80 metrů.

ADRENALIN PRO ODVÁŽNÉ
Adrenalin park láká na hodiny adrenali-
nové zábavy pro méně i více odvážné.
Vyzkoušejte obří houpačku Double Big
Swing a těšte se na překvapivě mohutné
zhoupnutí z výšky 13 metrů, které ze
země ani zdaleka nevypadá tak, jak ho
prožijete. Pokud netrpíte strachem
z výšek, zhoupněte se z nejvyššího místa
adrenalinové věže do skvělého okruhu
lanových přejezdů mezi korunami stro-
mů. Vybrat si můžete z pěti tras různých
obtížností v lanovém parku, dopřát si
volný pád nebo zdolat horolezeckou
stěnu. Letos se navíc můžete těšit na
nově zrekonstruovanou dětskou trasu
a novou zelenou trasu pro dospělé s nový-
mi a atraktivnějšími překážkami v lano-
vém parku.
Více informací naleznete na webových

stránkách www.dolnimorava.cz.
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Kraličák
Horský areál, který roste
s vámi a vy s ním. A teď i v létě.

Jen dvě hodiny z Brna a dvě a půl hodiny
z Prahy trvá cesta do míst, která právem
můžete nazvat pohádkovými. Horský masiv
Králického Sněžníku (1 424 m. n. m.), který
mylně považujeme za součást Jeseníků,
je krásný a dramatický. Jeho jihovýchodní
podhůří však skýtá malebná údolí, bystřiny,
vodní plochy, pozvolné cesty a cestičky, které
můžete využít pro svůj volný čas, relax
a prázdniny. Zde se rozkládá na více než
600 ha horský areál Kraličák, který každým
rokem roste a nabízí nové možnosti.

ŠTVANICE, KTERÁ NENÍ V PRAZE
Na vrchol Štvanice (866 m. n. m), kolem kterého se celý areál točí, vás vyveze la-
novka ze Stříbrnic. Je to nejen nádherné místo, kde máte celé pohoří Jeseníků
jako na dlani a navíc možná nejkrásnější rozhlednu v Česku, ale také středobod
turistických a odpočinkových cílů. Od procházek na vrcholu, přes pohádkovou
cestu s dětskými prvky, kterou si můžete užít společně se svými ratolestmi,
až po turisticky náročnější výstup na hřeben masivu či na vrchol Králického
Sněžníku.

STŘÍBRNICE A JÍZDA S 18-TI PATENTY
Jízda lanovkou opravdu stojí za to. Jedná se o nový typ lanovky Doppelmayr
D-Line, zatím jediný v republice, který se nachází právě zde. Je plná techno-
logických novinek, tichá, méně energeticky náročná a více vstřícná k přírodě.
Jízdu si užijete v ergonomicky tvarovaných sedačkách s bezpečnostními prv-
ky vhodnými i pro kočárky a nejmenší. Pokud se necháte vyvést na Štvanici
a míříte dál na vrchol Králického Sněžníku, vyhnete se tím příkrým zalesněným

úbočím, která se nachází ve výšce pod 900 m. n. m. a ušetříte téměř hodinu
cesty. Dostanete se tak do pohledově atraktivních poloh, kde již jen stoupáte
výš a výš rozkvetlými loukami, úbočími s prameny a stinnými lesy. Pod vrcho-
lem se osvěžíte pramenem řeky Moravy. Celková náročnost trasy díky využití
lanovky je 2:45 hod. a 6,8 km.
K zaparkování slouží prostorná parkoviště horského areálu Kraličák, která
jsou v zimní i letní sezóně provozována zdarma.
Doporučujeme užít si i zpáteční jízdu, s uspokojením sledovat výhledy i skláně-
jící se slunce nad Sněžníkem.

BOBOVÁ DRÁHA NA FIS
Ne každý chce vystoupat x kilometrů a zdolávat vrcholy. Pro každého návštěv-
níka těchto míst se zde najde zajímavé zpestření dne. Novinkou je sympatická
bobová dráha na černé sjezdovce FIS, v blízkosti parkoviště ve Stříbrnicích. Její
zajímavostí jsou dva karusely, tedy 360° otočky, a unikátní dojezd do tunelu
přímo pod dolní stanicí lanovky. Předností pak, že na své ratolesti vidíte po celé
její délce. Vychutnat si můžete posezení s občerstvením v její bezprostřední blíz-
kosti. V provozu bude nepřetržitě od 1. července 2022. Časem kolem ní vyroste
botanická a bylinková zahrada.
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STŘÍBRNÁ TWIGGY
Nejkrásnější výhled na celé Jeseníky od Dlouhých strání po Ramzovou vám
nabídne více než třicetimetrová rozhledna, která vyrostla mezi Stříbrnicemi
a vrcholem kopce Štvanice. Právě zde vás vysadí lanovka. Rozhledna je pří-
stupná celoročně, vstup na ni je zdarma. O pojmenování této rozhledny roz-
hodla veřejnost a je opravdu podle své stejnojmenné předchůdkyně velmi sub-
tilní a krásná - z dílny ikonického architekta Martina Rajniše, který je autorem
například Poštovny na Sněžce anebo vzducholodě v galerii DOX. Její nejvyšší
část je prosklená a výhledy jsou dechberoucí.

HYNČICE NA KOLE A POŘÁD Z KOPCE
Lanovkou můžete vyjet i s kolem a pak z kopce Štvanice vyrazit na labyrint
lehkých až středně těžkých trailů, které začínají v kouzelném místě obce Hyn-
čice pod Sušinou. Vybírat si můžete z velké škály různých délek, obtížností
i směrů, nejlépe s rodinou, přáteli a dětmi. Zastávky na občerstvení, pasoucí
se skot i koně, vodní hladina, to vše jako na dlani. Každý, kdo má rád kolo, si
zde přijde na své, a pak se sejít společně u občerstvení Kolovna anebo na
Úžase. Jsou to opravdu místa, kam se budete chtít vracet.

Procházíte areálem a místy, kam se opět vrací život. Najdete zde chalupáře,
farmáře i „ajťáky“ s počítačem na kolenou. Jsou to lidé, kteří přicházejí do
těchto původních hospodářských míst vrátit život.
Cílem dlouholetého postupného budování je vznik promyšleného a do krajiny
zapadajícího prostředí, kde si v jakoukoliv roční dobu užijí děti i dospělí. Duší
a hybatelem změn v opravdu netuctovém areálu je jeho majitel Ing. Dušan
Juříček. „Areál je pro ty, kteří si umějí užít naše sjezdovky i toulání se v za-
sněženém lese. Je pro špičkové cyklisty, ale i pro rodiče s kočárkem. Je pro
všechny, kteří mají rádi horskou a podhorskou krajinu v každém ročním obdo-
bí. Snažíme se vrátit život místnímu kraji s původním obydlením, s pracovními
možnostmi. Naším neskromným přáním je, aby se prostředí areálu Kraličák
stalo oblíbeným 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 víkend, na týden nebo napořád.“

PANKRÁC, SERVÁC, BONIFÁC I ÚŽAS
Na různých místech areálu byly vybudované rybníky vhodné ke koupání. Vé-
vodí jim rybník Úžas, kterému dal jméno neznámý návštěvník, přiťuknutím
cedulky se stejnojmenným nápisem krátce po jeho vzniku, v roce 2013. Zde
si můžete dopřát osvěžující koupání v chladivé vodě, čistý vzduch a pohodu
s malým občerstvením, které je dostupné v Rajnišově kupoli – pokud byste
si chtěli kromě pohody a relaxu užít více zábavy, je možné si zapůjčit paddle-
boardy. Další rybníky najdete v Štěpánovském údolí.

ŠTĚPÁNOV NA VODĚ
Kromě již zmiňovaného rybníka Úžas jsou zde tři rybníky vhodné ke koupání
v údolí Štěpánov. Jsou dosažitelné procházkou necelé dva kilometry ze Sta-
rého Města pod Sněžníkem, ze Stříbrnic i z Hynčic pod Sušinou. Ale pozor,
toto údolí je naopak klidové a relaxační. Uvidíte stáda jelenů, jste obklopeni
pouze přírodou a starou německou obcí, která pomalu vstává z popela po
svém vypálení v roce 1945. Rybníky byly pokřtěné Zbygniewem Czendlikem
v roce 2020 a patronkami se staly přední české snowboardistky Eva Sam-
ková a Vendula Hopjaková. Můžete si zaplavat, opalovat se. Všechny jsou
v panenské přírodě, využitelné bez placení.

CONTAYNER BAR I OBČERSTVOVACÍ KUPOLE
U rozhledny Stříbrná Twiggy najdete krytou odpočívárnu a v blízské budouc-
nosti i nový Samobar, kde si sami natočíte pivo nebo limonádu, koupíte su-
šenku. Na cestě zpátky máte dvě možnosti, buď si sestup malinko prodloužíte
do kouzelných Hynčic pod Sušinou, kde najdete rybník Úžas a u něj půjčovnu
paddleboardů i letní bar, anebo pokračujete lanovkou přímo dolů zpět do Stří-
brnic, kde na vás již čeká odpočinek v lehátkách u Contayner Baru nedaleko
parkoviště.

CESTA ZMĚSTA
Místa opředená tajuplnými pověstmi, nekonečné lesní království ticha a po-
kory, pozůstatky lidské dřiny původního německého obyvatelstva, rozsáhlý
systém pohraničního opevnění – toto vše budete při výstupu sledovat a míjet.

www.zima.mujkralicak.cz
www.leto.mujkralicak.cz
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Jedno z nejnavštěvovanějších míst
v Jeseníkách, vysílač Praděd, který je
také nejvyššímbodemČeské republi-

ky, čeká rekonstrukce příjezdové cesty
od parkoviště Hvězda. Je to skvělá zprá-
va! Cesta z Ovčárny je již delší dobu
v havarijním stavu a díky majiteli komu-
nikace, kterým je Moravskoslezský kraj,
dojde k její generální opravě, a to v rámci
několika plánovaných etap. Nejvyšší
vrchol Moravy tak zůstane dostupný i do
budoucna pro autobusovou a automobi-
lovou dopravu.
Samozřejmostí bude krátkodobé čás-

tečné omezení dopravy, které však v pří-
padě naplánování si vašeho výletu dopře-

du nemusí nikoho překvapit. Upravit si
čas výjezdu, termín výletu nebo startu
můžeme všichni a pomůžeme tak co nej-
rychlejší opravě.
Aktuální časy výjezdů a sjezdů jsou

upraveny ve všední dny tak, aby bylo
možné od 10.20 do 15.20 nepřetržitě na
cestě pracovat. O víkendech se nic nemě-
ní. Ideální je však poznat i jinou turistic-
kou cestu na Praděd, a to třeba z Červeno-
horského sedla nebo z Koutů nad Des-
nou. Velmi oblíbenou trasou je i stezka
Bílé Opavy, která však bývá v hlavní sezo-
ně a za hezkého počasí často přetížená.
Doporučené trasy najdete při naskenová-
ní QR kódu.

Praděd žije!
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Hledáte místo pro letní dovolenou v Je-
seníkách? Jste rodina, pár, skupinka
přátel, jezdíte karavanem, preferujete
ubytování v apartmánu? Sháníte záze-
mí s veškerým servisempro firemní akci
nebo třídní sraz?Upřednostňujete hlav-
ně vyžití pro děti nebo naopak klidnější
místo, kde si dobře odpočinete a najíte?

Areál Skiland Ostružná a Petříkov na-
bízí mnohem víc. Jeho ideální poloha
mezi dvěma pohořími, Rychlebskými
horami na jedné straně a Jeseníky na
druhé, nabízí spousty možností k pěším
výletům, cyklovýletům a v zimě přeje
i vyznavačům sjezdového lyžování, běž-
kování nebo skialpu. Lákadlem je i po-
pulární Lesní bar nebo ZOO Faunapark.

Co nabízí Ostružná?

Ubytování v mezonetových apartmánech
s kuchyňkou, tříhvězdičkových ho-
telových pokojích nebo v penzionu,
kde najdete rodinné pokoje. Tři bu-

dovy blízko hlavní silnice, dojezd
do ubytování je tím pádem pohodlný
a jednoduše zaparkujete blízko hotelu.

Restaurace nabízí každý den čerstvá jídla,
minutky, hotovky, dobré pivo, velkou jí-
delnu s promítacím plátnem, dvě bowlin-
govédráhy, stolní fotbálek adětskýkoutek.

Bungee trampolína není to jediné, co na
první pohled zaujme. Využít můžete i dvě

tenisová hřiště, dětské prolézačky, ohni-
ště, ruské kuželky, posezení, půjčovnu
elektrokol, kol a koloběžek. Novinkou pro
letošní rok je otevření venkovního sauno-
vého světa. Bude zde možné navštívit tři
druhy soun finskou, bio a solnou saunu.

Další velkou zajímavostí v Ostružné je
Expozice hudebních nástrojů. Je to ojedi-
nělá tuzemská výstava. KroměAntarktidy
jsou zde zastoupeny všechny kontinenty.

V Jeseníkách obecně moc kempů nena-
jdete, to ovšem neplatí pro Ostružnou.
Budovu bývalé fary zde zrekonstruovali
a využili jako zázemí kempu a cyklo-
pointu. Za přijatelné ceny můžete složit

OSTRUŽNÁ &
PETŘÍKOV

Telecí burger

Areál Skiland
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hlavu po náročném výletu do stanu, za-
parkovat karavan, připojit se na elek-
triku, osprchovat se, uložit zavazadla,
vyprat, uvařit nebo strávit noc v noc-
lehárně ve vlastním spacáku. A to určitě
každý nenáročný turista ocení. V blíz-
kosti kempu je možné koupit i základ-
ní potraviny, pečivo, drogerie, suvenýry
a hračky v obchodě se smíšeným zbožím.

Co nabízí Petříkov?

Místo, kde dávají lišky dobrou noc a začí-
nají lesní a turistické trasy. Pokud hledáte
klid, lesy v okolí,možnosti výletů do příro-
dy anebo blízkost sjezdovek a běžkařských
tratích v zimě, Petříkov je to pravé pro vás.
Ubytování ve dvou penzionech, penzion
Skiland a penzion U Orla nabízí dostateč-
né kapacity pro rodiny, školy, lyžáky, páry
a eventuálně i pro vaše čtyřnohé mazlíčky.

Na dobré jídlo nebo na pivo či limonádu
zavítejte do restaurace U Orla , kde vaří
opravdu výjimečný kuchař, který uspoko-

jí všechny vaše chuťové pohárky. Hosté
na něj pějí samou chválu. Dominantou re-
staurace je krb postavený uprostřed míst-
nosti, v zimě vydává příjemné teplo a je
možno opéct i špekáček, pokud bude chuť.

Jak je vidět, Jeseníky mají co nabídnout
pro každého, stačí jen si to své najít.
Ať už se rozhodnete navštívit Ostruž-
nou, Petříkov nebo jiné místo, počítejte
že příjemných lidí a zážitků bude mno-
ho. Jeseníky jsou prostě za odměnu,
jak tady tvrdí místní. A mají pravdu!

skiland@skiland.cz
www.skiland.cz
+420 777 254 542

Expozice hudebních nástrojů
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Pozitivní vztah k elektrokolům jen
potvrzuje skutečnost, že patříme
mezi největší cyklistické nadšence

v Evropě. Pokud však s takovým kolem
chceme vyrazit na dovolenou, dobíjení
baterie se může leckdy stát velkým oříš-
kem. Proto během posledních let bylo
díky společnému projektu Olomouckého
kraje, Moravskoslezského kraje a zdej-
ších podnikatelů po Jeseníkách, Rychleb-
ských horách a pohoří Králického Sněžní-
ku nainstalováno pět desítek nabíjecích
míst. „Součástí každé stanice je speciali-
zovaná nabíječka POWERBOX.ONE,
zahrnující 2x nabíječku BOSCH, 2x nabí-
ječku SHIMANO a 4x přípojku na 230 V
pro možnost nabíjení dalších systémů
elektrokol. Některé novější nabíjecí stani-
ce mají dokonce univerzální přípojku na
ostatní kola. U takto vybavených, zastře-
šených stanic nechybí ani mapa se zají-
mavými místy a okolními nabíjecími
body,“ upřesňuje vybavení Tomáš Rak,

ředitel agentury Jeseníky –
Sdružení cestovního
ruchu, která projekt koor-
dinuje. Nabíjecí stanice
byly logicky rozmístěny
po celém území regionu
u vybraných půjčoven
elektrokol, penzionů,
muzeí či restaurací. Najde-
te je tak odHeroltic, souse-
dících s Orlickými horami
na východě, až po Opavu
na západě, od Račího
údolí v Rychlebech až po
vodní mlýn Wesselsky na
břehu Odry. Aktuálně tedy
lze e-biky nabíjet na 54
místech oblasti. V roce 2022 se plánuje
instalace dalších pěti nabíječek.
Přehlednou mapu a seznam všech sta-

nic zájemci najdou na webu www.jeseni-
ky.cz. Papírová cyklomapa, která obsahu-
je nejen vyznačené stanice, ale i jesenic-

ké bikeparky, traily, cyklistické okruhy
YEScyklo a dálkové trasy vedoucí přes
Jeseníky, je k dispozici ve všech informač-
ních centrech regionu, ve vybraných cyk-
lopůjčovnách, turistických místech či
ubytovacích zařízeních.

Elektrokola mají
v Jeseníkách zelenou

Navštivte unikátní vodní elektrárnu
Dlouhé stráně a probádejte svět
energetiky zábavnou formou.

Na výlet do elektrárny?
No jasně!

Informace k prohlídkám a otevírací době
najdete na www.dlouhe-strane.cz

Každým rokem se v České republice prodá více a více kol vybavených elektrickým
pohonem. Podle prognóz budou elektrokola dobývat Česko i letos. A v jesenických
horách jdeme nadšenýmmajitelům elektrických jízdních kol rozhodně vstříc. Již tři roky
se buduje v regionu síť nabíjecích stanic.

INZERCE

22

Pozitivní vztah k elektrokolům jen
potvrzuje skutečnost, že patříme
mezi největší cyklistické nadšence

v Evropě. Pokud však s takovým kolem
chceme vyrazit na dovolenou, dobíjení
baterie se může leckdy stát velkým oříš-
kem. Proto během posledních let bylo
díky společnému projektu Olomouckého
kraje, Moravskoslezského kraje a zdej-
ších podnikatelů po Jeseníkách, Rychleb-
ských horách a pohoří Králického Sněžní-
ku nainstalováno pět desítek nabíjecích
míst. „Součástí každé stanice je speciali-
zovaná nabíječka POWERBOX.ONE,
zahrnující 2x nabíječku BOSCH, 2x nabí-
ječku SHIMANO a 4x přípojku na 230 V
pro možnost nabíjení dalších systémů
elektrokol. Některé novější nabíjecí stani-
ce mají dokonce univerzální přípojku na
ostatní kola. U takto vybavených, zastře-
šených stanic nechybí ani mapa se zají-
mavými místy a okolními nabíjecími
body,“ upřesňuje vybavení Tomáš Rak,

ředitel agentury Jeseníky –
Sdružení cestovního
ruchu, která projekt koor-
dinuje. Nabíjecí stanice
byly logicky rozmístěny
po celém území regionu
u vybraných půjčoven
elektrokol, penzionů,
muzeí či restaurací. Najde-
te je tak odHeroltic, souse-
dících s Orlickými horami
na východě, až po Opavu
na západě, od Račího
údolí v Rychlebech až po
vodní mlýn Wesselsky na
břehu Odry. Aktuálně tedy
lze e-biky nabíjet na 54
místech oblasti. V roce 2022 se plánuje
instalace dalších pěti nabíječek.
Přehlednou mapu a seznam všech sta-

nic zájemci najdou na webu www.jeseni-
ky.cz. Papírová cyklomapa, která obsahu-
je nejen vyznačené stanice, ale i jesenic-

ké bikeparky, traily, cyklistické okruhy
YEScyklo a dálkové trasy vedoucí přes
Jeseníky, je k dispozici ve všech informač-
ních centrech regionu, ve vybraných cyk-
lopůjčovnách, turistických místech či
ubytovacích zařízeních.

Elektrokola mají
v Jeseníkách zelenou

Navštivte unikátní vodní elektrárnu
Dlouhé stráně a probádejte svět
energetiky zábavnou formou.

Na výlet do elektrárny?
No jasně!

Informace k prohlídkám a otevírací době
najdete na www.dlouhe-strane.cz

Každým rokem se v České republice prodá více a více kol vybavených elektrickým
pohonem. Podle prognóz budou elektrokola dobývat Česko i letos. A v jesenických
horách jdeme nadšenýmmajitelům elektrických jízdních kol rozhodně vstříc. Již tři roky
se buduje v regionu síť nabíjecích stanic.



Bludoveček, 500 let od svého vzniku 1520

Bludoveček je název bývalé středověké zástavby, která náležela k Bludovskému hradu a je zdrobnělinou
od slova Bludov. Na Zámečku, jak bylo toto místo nazýváno, se skrývali Čeští bratři po bitvě na Bílé hoře
a mezi nimi byl ukryt i učitel národů Jan Amos Komenský. V 17. století byl Zámeček přebudován na zájezdní
hostinec Korbílek a jako výletní restaurace sloužil zejména na letní odpolední taneční zábavy a střelecké
soutěže (krátkou dobu byl provozován i jako nevěstinec).

Na historii výletní restaurace jsme navázali a v místní
restauraci čepujeme pivo Bludův Korbílek. Pivo pro nás na
zakázku vaří český pivovar Primátor, který dodržuje původní
recepturu a tradiční postup výroby. Díky tomu Vám můžeme
zaručit nejvyšší kvalitu našeho piva. Věříme, že Vám bude
chutnat stejně lahodně jako tehdy.

Dobu velké slávy Bludovečku připomíná i rozsáhlý, ručně vy-
tesaný, 25 m dlouhý sklep v pískovcové skále pod budovou,
který teď slouží jako vinný sklep. Ve sklepě si můžete prona-
jmout privátní box na víno a získat tím i originální místo pro
setkání s přáteli.

Toto místo s historií, nevyčíslitelnou hodnotou a výhledy
na Jeseníky se nachází v blízkosti města Šumperk
a Bludov. Leží na vrcholu kopce, přes který byla v roce
2013 vybudována cyklostezka spojující právě tato dvě
města. Cyklostezka je velmi využívána i pro pěší turistiku,
je součástí Moravské cyklostezky, která vede cyklisty
z Jesenicka až na jižní Moravu. Od loňského roku se můžete
využít i nabíjecí stanici pro elektrokola.

Areál je křižovatkou i četných turistických a naučných tras, v zimě běžeckých. Do výšin zve rozhledna Háj
i nedaleká rozhledna Brusná. V areálu se můžete napojit na zvířecí nebo geologickou naučnou stezku, které
nejsou náročné a zvládnete je bez problémů i s kočárkem. V zimě nezapomeňte ani na lyže, Bludoveček
jakož to „brána Jeseníků“ je obklopen množstvím lyžařských středisek, z nichž to nejbližší je vzdáleno
pouhých 12 km.

V posledních letech Bludoveček prodělává velký rozvoj. Na přilehlých loukách byla vybudována velká
obora s jeleny a daňky a byl zde vysázen lesopark. Obdivovat tady také můžete ušlechtilé koně z místních
stájí. Jezdecký klub nabízí kvalifikovaný výcvik koní i jezdců. Za zmínku stojí i místní minifarma pro děti.

Nyní také hledáme lokalitu pro vybudování veterán muzea a doufáme, že se nám i tato myšlenka
podaří spojit s Bludovečkem. Spojení výletu, restaurace a wellness je pro nás výzvou. A právě tank
(jedná se o typ TANK T 55 A2-KLADIVO), který je k vidění u velice frekventované cyklotrasy, která vede
přes Bludoveček, by měl být pomyslnou vstupní bránou do plánovaného muzea. Vzhledem k tomu, že jde
o jediný tank v okrese, věříme, že přiláká další návštěvníky a možná se dočkáme i „piva z tanku“!

Toto místo je určené pro aktivní dovolenou, ale i klidný odpočinek všech věkových kategorií. Vyhledávanou
lokalitou pro společenské akce, svatby, oslavy nebo firemní záležitosti v příjemném prostředí.

Výletníci mohou ve stylové restauraci ochutnat
regionální pokrmy a využít ubytování v nových
stylových a útulných pokojích. Prosklená terasa je
vlídným útočištěm jak v létě, tak v zimě, kdy se můžete
ohřát u hořícího krbu.

www.bludovecek.cz

V současné době byly započaty práce na výstav-
bu luxusního wellness a rozšíření ubytování o nové
rodinné apartmány.

www.bludovecek.cz
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T
áhlé zaoblené hřebeny, hluboká
údolí řek, zaříznutá v lesnatých
stráních. Region květnatých luk
a zelených pastvin, na nichž se
poklidně pasou stáda ovcí

a skotu. Drsná a zároveň romantická pří-
roda. Tvořivost místních lidí i bohatá
nabídka služeb – to je jedinečnost Jesení-
ků, nejvyššího pohoří Moravy.
Při své dovolené nebo návštěvě Jesení-

ků zcela jistě narazíte na celou řadu regio-
nálních produktů, služeb či zážitků. To
nejlepší z Jeseníků tvoří lidé s nápadem,
vizí, houževnatostí a pílí. Kromě tradič-
ních produktů, specialit z farem, pokladů
z lihovarů, rukodělných výrobků si může-
te užít i spousty certifikovaných zážitků
a služeb. Přehled těchto výjimečných
tipů najdete na internetových stránkách
www.regionalni-znacky.cz/jeseniky.
Pokud si chcete vybrat z toho nejlepší-

ho z Jeseníků, co potěší vaše chuťové
buňky, pak je nejlepší volbou návštěva
salonu chutí v zábřežské manufaktuře
Via Delicia. Tady si zcela jistě vyberete

dárek, kterým potěšíte své blízké a přáte-
le při návratu z Jeseníků. Navíc si vše
můžete objednat po návratu z tepla
domova i na oficiálním e-shopu Jesení-
ky.cz. Ochutnejte Jeseníky!

INZERCE

Ochutnejte Jeseníky
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V
Pivovarském muzeu hanušo-
vického pivovaru Holba si pro
vás nachystali zcela novou
expozici, kde vás provedou
procházkou v čase. Po prohlíd-

ce se můžete vydat na exkurzi přímo do
pivovaru. Ujmou se vás zkušení zaměst-
nanci, jejichž láska k práci se promítá
i do poutavého výkladu během návštěvy
varny, sklepa a dalších zajímavých zákou-
tí Holby.
„Ve zcela nové expozici našeho pivo-

varského muzea nahlédneme nejen do
úplného počátku vzniku pivovaru v Ha-
nušovicích, ale také doWlachova pivova-
ru v Šumperku a pivovaru na Třemešku.
Tyto dva pivovary byly totiž v roce 1906
připojeny k pivovaru v Hanušovicích.
Časová osa nás provede hanušovickým
pivovarem až do konce druhé světové
války. Z této doby se dochovaly sklenice,
lahve, bednářské hoblíky, palice, křiváky,
sudy a mosazné pípy, které jsou u nás
vystaveny,“ popisuje novou výstavu Blan-
ka Strnadová, vedoucí Pivovarského
muzea v Hanušovicích.
V druhé části expozice jsou k vidění

nejen nádherné pivní sklenice, lahve,
korunky a pivní cedule, ale také dochova-
né osobní listy zaměstnanců pivovaru či
deputátní známky pro zaměstnance.
Nechybí ani fotografie, které zachycují
jak historii pivovaru, tak i atmosféru
z nedávných akcí, jako jsou například
Holbyáda, sázení stromků, setkáníHolbá-
ků a Šeráků a další. Třeba se sami na
některých z nich poznáte.
„Prohlídku expozice vmuzeu zakonču-

jeme v naší historické hospůdce v takzva-
ném fotokoutku, kterému vévodí zrekon-
struovaný výčepní pult z období 1. repub-
liky a kde na vás čeká pan hospodský se
štamgastem,“ dodává Blanka Strnadová.
V prostorách návštěvnického centra
před muzeem si můžete zakoupit pivo,
sklenice, trička a podobně.
A když do Hanušovic, tak i na exkurzi

do pivovaru Holba!

Tušíte, jak se vaří pivo? Kde celý proces
začíná a jak to vypadá například v odděle-
ní s ležáckými či přetlačnými tanky?
O tajemství výroby se s vámi podělí hanu-
šovický pivovar Holba z podhůří Jesení-
ků. Zakládá si na tradičních postupech,
kdy pivo kvasí na otevřené spilce a zraje
více než měsíc stejně jako za starých
časů. Nechte se vtáhnout do cesty piva.
Přiblíží vám ji zkušení zaměstnanci pivo-
varu Holba, kteří svůj život spojili s míst-
ním pivovarem.
Prohlídka začíná před pivovarem

a poté se přesunete k místní spilce, kde

pivo bouřlivě kvasí. Dále vás čeká nádher-
né prostředí varny, v němž se nachází
také naleštěné stylové mladinové pánve.
Pak se pomalu budete přesouvat do skle-
pa, který je plný tanků. A protože vás
během exkurze nejspíše přepadne chuť
dát si pěkně orosenou sklenici piva, na
konci můžete využít ochutnávku dvou
vzorkůHolby, ryzího piva z hor ze samot-
ného srdce Jeseníků. Prohlídky probíhají
od úterý do soboty vždy mezi 10.00
a 16.00. Je nutné se na ně předem objed-
nat, protože je o ně velký zájem a mají
omezenou kapacitu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Otvírací doba Pivovarského
muzea a exkurzí pivovaru
Holba:
úterý–sobota od 10 do 16 hodin
po celý rok

Adresa:
Pivovarské muzeum
Hanušovice
Zábřežská 265
788 33 Hanušovice

Web:
https://holba.cz/cs/
exkurze-a-muzeum
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