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1. Lázně Karlova Studánka
Karlova Studánka jsou lázně uprostřed krásné jesenické 
přírody, ležící v nadmořské výšce průměrně 800 m n. m., 
těsně na  východní straně Pradědu. Zmínky o prvních 
pokusech využít zdejší uhličito-železité prameny k  lé-
čebným účelům pocházejí ze 17. století. Volně přístupný 
je pramen v pitném pavilonu. Lázeňské domy byly po-
staveny v klasicistním a em-
pírovém stylu a dnes tvoří 
jádro městské památkové 
zóny. K dalším zajímavostem 
patří kaple sv. Huberta z  let 
1757-1758. 
Karlova Studánka nabízí 
ideální turistické podmínky. 
V  zimě je možné využít ly-
žařské vleky a běžecké tratě, 
v  létě pak tenisové kurty 
a okolní cyklostezky. Celoročně je k  dispozici bazén, 
tělocvična a fitcentrum. V letním období pořádají lázně 
různé kulturní programy ve stylové hudební hale.
www.k.studanka.cz

2. Homole ledu v Karlově Studánce
Tato turistická atrakce je k dispozici celou zimu při minu-
sových teplotách. Homole roste celou zimu a září různý-
mi barvami od čirého ledu až po bílou sněhovou barvu. 
Unikátní dílo přírody dosahuje výšky deseti až dvanácti 
metrů. 
www.k.studanka.cz

3. Jeseník lázně
Priessnitzovy léčebné lázně a.s. leží v malebné poloze 
na svazích Studničního vrchu asi 2 km od města Jeseník, 
v průměrné nadmořské výšce 620 m, nejsevernějším vý-
běžku Slezska a Moravy. Tyto lázně jsou lázněmi klima-
tickými s mimořádně příznivými podmínkami pro léčbu, 
relaxaci a odpočinek celého organismu.
www.priessnitz.cz

4. Toulky lázeňským městem Jeseník
Chcete se jen tak toulat lázeňským městem Jeseník? 
Potom navštivte historické okruhy s  nejzajímavějšími 
místy, kolem kterých vedou turistické trasy - 5 km a 15 
km. Jedná se celkem o 16 míst.
http://www.jesenicko.eu/images/stories/pdf/jesenic-
ké-toulky-1-40.pdf

5. Stezka Vincenze Priess-
nitze - Jeseník, lázně
Stezka Vincenze Priessnitze tvo-
ří okruh 7 km trasy, který začíná 
úvodním informačním panelem 
v Lázních Jeseník na  koneč-
né MHD – stanice Sanatorium 
Priessnitz a opět se k němu 
vrací.
http://www.jeseniky.net/index.
php?obl=1&kat=11&sluz=91&-
pol=3111

6. Stezka Víly pramene
Stezka Víly pramene – ve  Smeta-
nových sadech naleznete novou 
naučnou stezku po  zrekonstruova-
ných pramenech,  která Vás v sedmi zastaveních provede 
historií lázeňství na Jesenicku.
http://www.jesenicko.eu/images/stories/krok_za_kro-
kem/stezkou_vily_pramene-cz-nahled.pdf

7. Osoblažská úzkokolejka
Jedná se o unikátní úzkokolejnou dráhu Třemešná 
ve Slezsku – Osoblaha, která byla do provozu uvedena 
roku 1898. Je technickou památkou, délka trati je 20 km 
a rozchod kolejí 760 mm. Trať má 4 mosty a 102 oblouků. 
www.osoblazsko.com

8. Rodinné sklárny ve  Vrbně pod Pradě-
dem – výroba replik historického skla
Chcete-li okusit atmosféru tradiční manufakturní vý-
roby, vidět práci sklářských mistrů, navštivte 3 místní 

rodinné sklárny. Nazelenalá barva společně s drobnými 
bublinkami je charakteristická pro tzv. lesní sklo. 
Sklárna Tomi
e-mail: sklarnatomi@seznam.cz
www.sklarnatomi.webz.cz 
Sklárna Jakub
e-mail: sklarnajakub@seznam.cz, www.sklarnajakub.cz
Sklárna Mates, e-mail: kostka_@iol.cz

www.sklo.prodejce.cz

9. Kaple Navštívení 
Panny Marie 
(zv. V Lipkách) 
- kaple nazývaná perlou severo-
moravského baroka
www.rymarovsko.cz

10. Vodní tvrz v Jeseníku
Mezi historickými památkami na Jesenicku zaujímá jed-
no z nejdůležitějších míst budova Vodní tvrze v Jeseníku, 
dnes sídla Vlastivědného muzea Jesenicka. Pro návštěv-
níky jsou zde v současné době instalovány tři stálé ex-
pozice (historická, geologická a fauna a flora Jesenicka).
http://muzeum.jesenik.net/

11. Zřícenina hradu
Rabštejn  
- ruiny nejvýše položeného středově-
kého hradu Moravy
+420 739 471 068, www.rabstejn.cz

12. Pradědova galerie 
U Halouzků 
- galerie vyřezávaných plastik
Jiříkov 39, +420 554 295 127, 
www.pradedovagalerie.wz.cz

13. Lesní bar
Lesní bar v Horní Lipové, na pomezí 
Jeseníků a Rychleb je unikátní zaříze-
ní nabízející osvěžení uprostřed lesního porostu. Turisté 
i místní obyvatelé se zde mohou občerstvit, dát si pivo, 
nealko, teplý nápoj, příležitostně i makrelu, nebo uze-
ninu. Unikátnost je v systému placení. Host totiž platí 
sám do připravené kasičky.

http://lesnibar.cz/

14. Jurský park v Jeseníkách
Unikátní ukázkou lidového umění a tvořivos-
ti je zahradní galerie skulptur pravěkých ješ-
těrů v životní velikosti a pohádkových posta-
viček v zahradě s jezírky ve vesničce Hynčice 
u Města Albrechtic.

15. Lávový proud u Meziny
Jedná se o přírodní památku u obce Mezina 
v těsné blízkosti Bruntálu.
www.slezskaharta.eu 
(turistický servis – zajímavosti)

16. Rešovské vodopády 
- největší vodopády Nízkého Jeseníku
+420 554 212 381,  e-mail: info@rymarov.cz
www.rymarovsko.cz

17. Chařovský park a naučná stezska
Chářovský park patří k pozo-
ruhodným parkům s  řadou 
vzácných dřevin a s  atrak-
tivními vodními plochami 
– kaskádami jezírek napá-
jených z  řeky Opavy mlýn-
ským náhonem. Je v  něm 
vybudována také síť cesti-
ček a můstků k překonávání 
vodních ploch. V  Krnově na 
Petrovické ulici se nachází v opuštěném jámovém hliniš-
ti bývalé cihelny přírodní výtvor Staré hliniště s naučnou 
stezkou.
www.krnov.cz

18. Rozhledna na Velkém 
Roudném
Velký Roudný je nejvyšší sopka Níz-
kého Jeseníku a spolu s malým Roud-
ným tvoří dva výrazné vrcholy nad 
obcí Roudno (okres Bruntál) a hladi-
nou Slezské Harty. Na  vrcholu Velké-
ho Roudného je dřevěná rozhledna, 
ze které je mimo jiné k  vidění pa-
norama Hrubého a Nízkého Jeseníku, Venušina sopka, 
Slezská Harta.
www.slezskaharta.eu (turistický servis – zajímavosti)

19. Křížová cesta Uhlířský vrch
Uhlířský vrch – dominanta Bruntálu s nádherným výhle-
dem na panorama Jeseníků. 14 zastavení Křížové cesty.
www.mubruntal.cz (tipy na výlety)

20. Vyhlídka Praděd
Trasa turistického okruhu Praděd vede po  žluté turis-
tické značce, je 4 km dlouhá a obsahuje 5 tematických 
zastavení. Ideální je pro rodiny s dětmi, kterým se budou 
líbit kreslené informační panely. Cílem trasy je jediné 

místo, ze kterého je ve Vrbně pod Pradědem 
vidět nejvyšší horu Moravy – Praděd.
Jednotlivá zastavení: 1. Město Vrbno pod 
Pradědem, 2. Natura 2005 Fauna, 3. Flóra, 
4. O životě mravenců, 5. Nejvyšší hora Mo-
ravy – Praděd.
www.vrbnopp.cz

21. Vyhlídka Ludvíkov
K  vyhlídce se dostanete po  modré turistic-
ké značce od  Karlovy Studánky - Hvězdy 
směrem na  Ludvíkov.  Nejkrásnější rozhled 
na údolí, v němž se rozprostírá obec Ludví-
kov, je ze skalnatého útvaru zvaného „Vy-
hlídka Ludvíkov“ (u vysílače). Tento turistic-
ký cíl je ideální jak pro pěší tak pro cyklisty.
www.obecludvikov.cz

22. Křížová cesta 
na Cvilíně
V  rámci poutí, které se každoročně konají na vrchu 
Cvilíně, probíhá také tzv. Křížová cesta, během které 
věřící a návštěvníci procházejí 
jednotlivá zastavení, která jsou 
vyobrazena v  souboru 14 kaplí 
v  bezprostřední blízkosti kostela 
Panny Marie Sedmibolestné. 
http://krnov.minorite.cz

23. Křížová cesta v Rudě
- křížová cesta lemovaná barokní-
mi sochami z 60. let 18. století 
+420 554 212 381, e-mail: info@rymarov.cz
www.rymarovsko.cz

24. Mořské oko
Nedaleko vrcholu kopce Milíč (698 m n. m.), který se 
vypíná nad obcí Karlovice, leží jezírko nazývané Mořské 
oko. Jezírko vzniklo zatopením břidlicového lomu. Jde 
o skalnatý útvar, kde se nesmí koupat ani jezdit na  lo-
dičkách. Cestu na vrchol  nám zpříjemní krásné výhledy 
do okolí (je možné vidět i Praděd). 
www.karloviceveslezsku.cz

25. Lanové centrum 
PROUD 
Karlov pod Pradědem - systé-
my nízkých a vysokých lano-
vých překážek.
Karlov pod Pradědem - Chato-
vá osada Romantika 
 +420 733 112  029, e-mail: 
karlov(@)lanovecentrum.cz
www.lanovecetrum.cz/karlov

26. Jezdectví 
- možnost poznaní života koní v krásné přírodě
+420 554 212 381, e-mail: info@rymarov.cz
www.rymarovsko.cz
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27. Zimní sporty 
– oblast Hrubého Jeseníku 
nabízí velmi dobré sněhové 
podmínky pro milovníky 
zimních sportů  
+420 554 212 381, e-mail: 
info@rymarov.cz
www.rymarovsko.cz

28. Adrenalin Park Jeseníky
Kde jinde byste hledali Adrenalin Park, než v drsné 
horské přírodě Jeseníků. Adrenalin Park je umístěn 
na  Ranči Orel a kromě lanového centra nabízí další 
turistické a sportovní atrakce pro návštěvníky milující 
dobrodružství a romantiku - obří houpačku, terénní 
čtyřkolky, cyklo MTB výlety, jízdy na  koních, paintball, 
výlety na  kánoi, adrenalin tower, bungee trampolínu, 
lukostřelbu a dětský park.
www.adrenalin-park.cz

29. Na Smrťáku - terénní minikáry, 
lyžařský areál 
Lyžařský areál Na Smrťáku, nacházející se přímo v Jese-
níku, nabízí sportovní vyžití po celý rok. Pokud není sníh, 
jezdí se na terénních minikárách.
www.nasmrtaku.cz

Město Vrbno pod Pradědem
Nádražní 389, 793 26  Vrbno pod Pradědem
tel.: +420 554 795 111
www.vrbnopp.cz, podatelna@vrbnopp.cz

Informační centrum
Jesenická 252
793 26   Vrbno pod Pradědem
tel.: +420 554 751 585
793 24  Karlova Studánka
tel.: +420 554 772 004
www.jeseniky-praded.cz
info@jeseniky-praded.cz

Město Rýmařov
Informační centrum při Měst-
ském muzeu Rýmařov
nám. Míru 6, 795 01  Rýmařov
tel./fax: +420 554 212 381, 
www.rymarov.cz
www.rymarovsko.cz
info@rymarov.cz

Město Bruntál 
Nádražní 20, 792 01  Bruntál, tel.: +420 554 706 111 
www.mubruntal.cz

Městské informační centrum
nám. Míru 7, 792 01  Bruntál, tel.: +420 554 713 099
mic@mubruntal.cz

Město Jeseník
Informační centrum Jesenicka
Palackého 2/1341, 790 01  Jeseník
tel.: +420 584 459 531 
www.jesenicko.eu, info@jesenicko.eu

Město Krnov
Turistické informační centrum
Hlavní náměstí 25, 794 01  Krnov
tel.: +420 554 614 612 
www.krnov.mic.cz, infocentrum.krnov@seznam.cz

Euroregion Praděd
Nové Doby 111, 793 26  Vrbno pod Pradědem
Tel.: +420 554 751 056
www.europraded.cz, sekretariat@europraded.cz

Mapu ,,Neobjevené Jeseníky,, naleznete také 
na  www.europraded.cz


