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Vysvìtlení piktogramù

nároènosti

zhoršená pohyblivost (hole)

nároènìjší

vzdálenost od Jeseníku
(vzdálenost je poèítána od radnice na Masarykovì námìstí)

Audioprùvodce Jesenické toulky je zdarma ke stažení na www.jesenik.org
Provede vás po nejzajímavìjších místech Jeseníku. 

Vážení

políèko pro zaškrtnutí míst, která jste navštívili

Lázeòská mìsta Jeseník a Glucholazy váže nejen dlouholeté partnerství, ale i bohatá historie. Obì mìsta byla do roku 1742 
souèástí Niského knížectví a tuto dobu nám pøipomíná množství památek rozesetých po celém Jesenicku i polském 
pøíhranièí.

Spoleèná historie se setkává u nechvalnì známých èarodìjnických procesù, ale i u osoby Vincenze Priessnitze, 
nejznámnìjšího jesenického rodáka, žijícího v I. polovinì 19. století. Tento první „vodní doktor“ na svìtì se stal i pro 
Glucholazy inspirací k založení místních lázní. 

bezbariérový pøístup
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starostka mìsta Jeseník

Mgr. Marie Fomiczewová
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Priessnitzovy léèebné láznì

Polsko

G³ucho³azy

Jarno³tówek 

• Videokavárna Sofie 

• Priessnitzova kavárna v rodném domku

• Cafe Rene

• Cafe-Video

• Pod Lipami

Adresa: Priessnitzovy láznì
- GPS: 50°14'28.475"N 17°11'18.409"E
- Tel.: +420 584 491 344
- www.priessnitz.cz

 
Adresa: Muzeum Vincenze Priessnitze
- GPS: 50°14'25.559"N 17°11'15.269"E
- Tel.: +420 584 411 633
- www.priessnitz.cz

 

Adresa: Curie-Sk³odowskiej 10
- GPS: 50°18'59.557"N 17°23'7.918"E
- Tel.:  +48 774 394 588

Adresa: Jarno³tówek 229
- GPS: 50°17'18.030"N 17°26'17.127"E
- Tel.: +48  774 397 591

Adresa: Jarno³tówek 14
- GPS: 50°17'9.958"N 17°25'45.076"E
- Tel.: +48  774 397 593

Sakrální památky
Jeseník

• Farní kostel Nanebevzetí P. Marie

• Bývalý klášter Voršilek

• Klášterní kaple Panny Marie

První zmínka o nìm, èi lépe o jeho oltáøi Všech 
svatých, je z r. 1418. Roku 1638 lehl kostel 
popelem a r. 1651 byl zhruba opraven. Mìl 
nádherný hlavní oltáø s obrazem Nanebevzetí 
Panny Marie, jíž byl kostel zasvìcen, a dva boèní 
oltáøe sv. Hedviky a sv. Ondøeje. Vedle 
posledního oltáøe byla v malé kaplièce umístìna 
køtitelnice. Kolem vnitøních zdí kostela byly 
ochozy, na kùru varhany v cenì 105 tolarù. 
Poslední velká pøestavba probìhla v 80. letech 
19. století. Tuto podobu nese kostel dodnes.
- GPS: 50°13'47.615"N 17°12'21.026"E
- Tel.: +420 584 413 606

V centru mìsta Jeseník stojí mohutný komplex 
budov s kaplí, jemuž se i dnes øíká "Klášter" a 
který dodnes plní své pùvodní poslání - slouží 
jako škola. Klášterní kaple je pak dnes 
dùstojným stánkem kulturního, pøedevším 
hudebního života mìsta. Podíváme-li se na 
vznik tohoto kláštera v širších souvislostech, 
zjistíme, že byl založen jako jistá kompenzace v 
roce 1878 zrušeného Vratislavského konventu 
Øádu sv. Voršily, který témìø 200 let plnil 
dùležitou úlohu ve vzdìlanosti tohoto regionu. 
- GPS: 50°13'47.866"N 17°12'21.441"E

Kaple je vystavena jako starokøes�anská bazilika 
v pseudorománském slohu. Má obdélníkový 
pùdorys s apsidou na severovýchodní stranì. 
Nejde o trojlodní prostor, i když vnitøek kaple je 
sloupovím èlenìn do tøí èástí. Dvì nadzemní 

Cukrárny

Jeseník

• Cukrárna V Podloubí Jeseník

• Kavárnièka na námìsti

• Tonino Lamborghini

• Cukrárna Drugda

• Ennea caffé

Adresa: Masarykovo námìstí 57
- GPS: 50°13'47.555"N 17°12'14.789"E
- Tel.:  +420 584 413 140

Adresa: Masarykovo námìstí
- GPS: 50°13'47.677"N 17°12'13.520"E
- Tel.: +420 775 277 195

Adresa: Alkron - Masarykovo námìstí
- GPS:50°13'49.024"N 17°12'18.049"E
- Tel.: +420 309 320 

Adresa: V Oblouku 132, Jeseník
- GPS: 50°13'41.990"N 17°12'11.137"E
- Tel.:  +420 584 413 641

Adresa: nám. Svobody 832/25
- GPS: 50°13'36.657"N 17°12'17.477"E
- Tel.:  +420 774 572 110
- www.enneacafe.blogspot.cz
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barokním slohu (pùvodnì stál na tomto místì 
kostel podstatnì starší, datovaný do roku kolem 
1290, ze kterého zbyla pouze dvì malá pozdnì 
románská okénka ve východní sakristii).
- GPS: 50°16'22.543"N 17°15'14.061"E

V obci Lipová se nachází jednolodní kostel sv. 
Václava, který je typickou ukázkou stavebního 
slohu josefínské doby. Dnešnímu kostelu 
pøedcházela malá kaple, která je v pramenech 
uvádìna již roku 1625. Úkolem postavit nový 
kostel byl povìøen faráø Jan Rother, který sem 
byl poslán roku 1785. Finanèní požadavky 
spojené se stavbou byly kryty èástkou 6988 
zlatých, které poukázal císaø Josef II. z 
náboženského fondu.
- GPS: 50°13'31.052"N 17°7'49.513"E

Tato kaple se nachází na jižní stranì mìsta 
Rosice v místní èásti zvané Podlesí. Jedná se o 
drobnou sakrální stavbu stojící na obdélníkovém 
pùdorysu s pùlkruhovým závìrem. Høeben 
sedlové støechy je prolomen osmibokou 
vìžièkou s makovicí. Prùèelí kaple zdobí 
zaoblený štít s volutovì ukonèenými køídly. 
Vnitøní torzálnì dochovaný mobiliáø je z konce 
19. století. 
- GPS: 50°15'7.309"N 17°23'55.275"E

Lipová-láznì

Ostružná

• Farní kostel sv. Václava

• Kaple sv. Trojice

• Špitální kostel Povýšení sv. Køíže 
Je vystavìn v barokním slohu s prvky tzv. 
selského baroka.  Orientovaná jednolodní 
stavba obdélného pùdorysu ukonèena 
pùloválným presbytáøem, pøiléhající jižní stranou 
lodi k budovì bývalého špitálu. Hlavní vstup 
tvoøen pùlkruhovým záklenkem s nadedveøní 
øímsou. Èlenitá fasáda s ètvrtkruhovì 
vykrojenými poli a segmentovì zaklenutými 
okny. Sedlová støecha nesoucí osmibokou 
vìžièku s cibulí konèící makovicí s patriarším 
køížem. První písemná zmínka o tomto kostelu 
pochází z roku 1687. V roce 1903 byla 
dokonèena pøestavba pøiléhající nemocnice, ve 
které svou práci konaly až do roku 1945 sestry 
Kongregace sv. Karla Boromejského. V letech 
1997 až 2002 probìhla generální rekonstrukce 
tohoto kostela.
- GPS: 50°16'1.199"N 17°23'45.580"E

chodby propojují kapli se sousedními budovami 
kláštera. 
- GPS: 50°13'42.718"N 17°12'19.689"E
- www.jesenik.org

Døevìná kaple zde stála od 17. století, kdy zde 
probíhala intenzivní hornická èinnost. Poté byla 
vybudována zdìná kaple a vedle výletní 
restaurace. Køížová cesta se nedochovala.
- GPS: 50° 13´ 33.47½N 17° 13´ 29.42½E
- Tel.: +420 584 402 063
- www.krizovyvrch.cz

Byl postaven se sbírek darù katolíkù, vysvìcen v 
roce 1928. Byl nazýván skvostem v údolí Bìlé. 
Architektem kostela byl Anton Schneider. ze 
severních Èech. Obyvatelé Èeské Vsi byli 
pøevážnì katolického vyznání. K církevním 
obøadùm sloužil už od 17. století malý kostelík, 
spíše kaple, který ještì donedávna stával vedle 
dnešní prodejny Jednota (byl zbourán v 70. 
letech). Protože tento nestaèil a fara zde nebyla 
vùbec, navštìvovali vìøící, tehdy tedy všichni 
obyvatelé, bohoslužby ve farním kostele v 
Jeseníku, který se nachází ve støedu mìsta.
- GPS: 50°15'7.218"N 17°13'25.104"E

Byl postaven v letech 1751-1752 jesenickým 
stavitelem Johanem Georgem v pozdnì 

• Kaple sv. Anny na Køížovém vrchu u Jese-
níku

• Kostel sv. Josefa

• Kostel Stìtí sv. Jana Køtitele

Èeská Ves

Píseèná
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Javorná

Zlaté Hory

• Kaple sv. Anny 

• Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Byla postavena v roce 1906 Karlem Rudzin-
ským, který ji vìnoval své manželce Annì pøi 
pøíležitosti jejich støíbrné svatby.  Kaple sv. Anny 
je zastavením NS Údolím Javorné.
- GPS: 50°14'32.610"N 17°16'40.216"E

První zmínka o jeho oltáøi pochází z poèátku 15. 
století. Kostel prošel nìkolika pøestavbami a 
dnes v nìm najdete pozoruhodnou interiérovou 
výzdobu. Dìjiny kostela sahají pravdìpodobnì 
do 60. let 13. století. První nepøímé zmínky o 
nìm jsou z roku 1339 a opìt z roku 1376 - 1377. 
Byl vybudován jako trojlodní stavba v ranì 
gotickém slohu a postupnì byly provádìny další 
pøístavby. Po roce 1467 byl opevnìn jako 
náhrada za znièení hradu Edelštejna. Z roku 
1477 je zaznamenáno jméno prvního faráøe 
Johanna Molitora (èesky Mlynáø). Nejstarší 
vizitaèní zprávy z konce 16. století píší, že kostel 
byl zasvìcen Pannì Marii a sv. Valentinovi.
- GPS: 50°15'51.055"N 17°23'50.678"E

• Kaple sv. Rocha

• Poutní místo Panny Marie Pomocné

Dìjiny kaple sv. Rocha navazují na smutné doby 
tøicetileté války a morové epidemie v letech 1632 
a 1633. Obèané mìsta se obracejí na ochránce 
proti moru sv. Rocha s úmyslem postavit kostelík 
na kopci tehdy zvaném Kamenná hora. Veøejná 
sbírka na stavbu kaple, zasvìcené tomuto 
svìtci, byla zapoèata roku 1634 usnesením 
magistrátu mìsta. Doba sbírek byla ztížená 
vpádem Švédù do mìsta roku 1642. Když po 
odchodu Švédù byla provedena revize pokladny, 
peníze ze sbírek (roku 1638 bylo na hotovosti 
146 tolarù) se nenašly.
- GPS: 50°15'31.701"N 17°24'15.215"E

Zde panuje povìst,že tìhotná øezníkova žena 
Anna Tanheiserová zde pod skalním pøevisem 
porodila syna Martina, který ve své závìti žádal 
svoji dceru, aby v místech jeho narození povìsila 
na starou jedli obraz Bohorodièky. Lidé kteøí tudy 
procházeli vidìli z obrazu vyzaøovat bílé svìtlo a 
místo se postupnì stalo poutním místem na 
kterém byla z darù poutníkù vybudována 
døevìná kaplièka a poutní kostel Panny Marie 
Pomocné, který byl v r.1841 vysvìcený.
- GPS: 50°13'48.000"N 17°24'1.656"E

Rejvíz

Horní Údolí

• Kostel Jména Panny Marie 

• Kostel sv. Jana Køtitele

Volnì stojící jednolodní neorientovaný kostel byl 
vysvìcen v roce 1809 se štítem obráceným ke 
komunikaci. Stavba na obdélníkovém pùdorysu 
je zdìna z lomového kamene, omítnutý. Loï má 
typické trojdìlení, na jižní stranì je uzavøena 
zúženým pravoúhlým presbytáøem se 
zaoblenými rohy. V ose presbytáøe, na jižní 
stranì pozdìji pøistavìna hranolová vìž. 
Spoleènì s boèními køídly, do nichž jsou 
umístìna schodištì na kùr a do krovu, tvoøí 
plastické prùèelí. Hlavní vstup do kostela 
situován centrálnì.
- GPS: 50°13'46.527"N 17°18'30.288"E

Rozmìrná orientovaná jednolodní stavba z roku 
1888 je uzavøena na východní stranì 
polygonálním (mnohoúhelníkovým) knìžištìm. 
Pøed lodí na západní stranì je pøedstavena 
štíhlá hranolová vìž, jejíž výška je umocnìna 
úzkou jehlancovou støechou, zakonèenou 
makovicí s korouhvièkou. Jedná se o kamennou 
architekturu s øádkovým zdivem.
- GPS: 50°12'59.551"N 17°21'9.514"E
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Kobylá nad Vidnavkou

Javorník

Bernartice

• Kostel sv. Jáchyma

• Høbitovní kostel sv. Køíže

• Kostel sv. Petra a Pavla

Neorientovaná, jednolodní podélná architektura 
s okosenými nárožími, odsazeným, pravoúhle 
zakonèeným presbytáøem a valbovou støechou 
krytou eternitem. Kvadratická, pøedstavená 
ètyøpatrová vìž s volutovými køídly v hlavním 
prùèelí je zakonèena sraženým jehlancem. K 
evangelijní stranì presbytáøe pøiléhá sakristie s 
pultovou støechou.
- GPS: 50°20'20.252"N 17°7'12.356"E

Kostel sv. Køíže , patøí k vynikajícím pøíkladùm 
støedovìkého stavitelství z poloviny 13. Století. 
Stavba je jedinou ukázkou pøechodného slohu 
románsko – gotického na Jesenicku, kaple je již 
bohužel zbourána.
- GPS: 50°23'41.776"N 17°0'31.853"E

Samostatnì, v areálu høbitova, stojí jednolodní 
kostel z kamenného a cihelného zdiva. Na loï 
podélného pùdorysu navazuje odsazený, 
výraznì nižší a užší presbytáø s rovným 
závìrem, k jehož severní stranì pøiléhá ètyøboká 
sakristie obdélného pùdorysu s oratoøí v patøe a 
na jižní stranì pøedsíò ètvercového pùdorysu.
- GPS: 50°23'15.504"N 17°4'26.756"E

• Kaple sv. Antonína Paduánského v Javor-
níku

• Poutní místo

• Piaristické Gymnázium

K tomuto místu se váže povìst o zázraèném 
prameni, který byl objeven za zámkem Jánský 
Vrch. Nad tímto pramenem pak byla postavena 
kaple.
- GPS: 50°23'18.049"N 17° 0'3.900"E

 

Kaple Panny Marie La-Salletské. Jedná se o 
poutní místo, na kterém byla postavená v roce 
1851 kaple.
- GPS: 50°22'37.416"N 16°55'40.413"E

Biskupa sekavského, olomouckého a 
arcibiskupa salcburského napadla myšlenka 
založit piaristickou kolej ve Slezsku, a to na 
panství Bílá Voda, protože toto mìsteèko i s 
panstvím nedávno zdìdil. Novou piaristickou 
fundaci se ovšem vzhledem k rùzným právním 
potížím podaøilo prosadit a její založení 

Travná

Bílá Voda

• Kostel Nejsvìtìjší Trojice

• Kostel sv. Josefa 

• Boží hora

Kostel sv. Køíže, je postaven v letech  1716 – 
1718 v barokním slohu a patøí k vynikajícím 
památkám støedovìkého stavitelství z poloviny 
13. století. 
- GPS: 50°23'26.066"N 17°0'11.537"E

Byl postaven na místì pùvodního hradu 
Friedeberg, který byl z velké èásti znièen Švédy v 
první polovinì 17. století. Jediné co z hradu 
zbylo je vìž, v jejímž pøízemí byl prolámán 
prostor pro pøedsíò kostela. Ve vìži pod zvonicí 
se nachází zajímavý hodinový stroj z roku 1920 
vyrobený firmou R. Thöndela.
- GPS: 50°18'35.691"N 17°6'2.880"E

Poutní místo nad mìstem Žulová s kostelem 
Panny Marie Bolestné. Z okolí kostela jsou 
nádherné výhledy na Rychlebské hory a 
Jeseníky.
- GPS: 50°18'35.550"N 17° 6'46.461"E

Žulová
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• Høbitov øádových sester

• Kostel Navštívení P. Marie s klášterem v 
minulosti významné poutní místo

V záøí roku 1950 byly komunisty v èeských 
zemích zrušeny všechny ženské kláštery a 
øeholnice rùzných øádù a kongregací byly 
násilnì svezeny do sbìrných klášterù. V jeden z 
nejvìtších internaèních táborù se promìnila Bílá 
Voda.  Postupnì se zde shromáždila snad 
nejvìtší církevní komunita v Evropì, èítající až 
450 øeholnic najednou, vystøídalo se zde asi 
1000 sester, z nichž mnohé jsou pohøbeny na 
místním høbitovì, který Ministerstvo kultury ÈR 
prohlásilo v roce 2000 za kulturní památku.
- GPS: 50°26'31.017"N 16°54'56.487"E

Barokní kostel byl postavený letech 1755 až 
1765 s nejvìtší pravdìpodobností podle 
upraveného návrhu Václava Schillera na místì 
nìkdejšího menšího kostela z roku 1604.
- GPS: 50°26'31.062"N 16°55'9.442"E

definitivnì dohodnout až 18. 2. 1724. Podle 
pùvodní stavby kolejní budovy dokonèené 
zhruba tøi roky po založení (1727), také zde se, 
podobnì jako pøed tím v Rychnovì, poèítalo s 
menším poètem øeholníkù. Bìhem doby však 
byla nová budova koleje doplòována o nové 
architektonické prvky (napø. tehdy ojedinìlý 
vodovod v r. 1755) se poèet piaristù v této koleji 
ustálil, podobnì jako ve vìtšinì lokalit na poètu 
kolem dvanácti.  Po kulturnìhistorické stránce 
byla tato kolej známa ve svém okruhu 
pùsobnosti, který byl tehdy pomìrnì kvetoucím 
regionem, nejen pìveckým semináøem, ale i 
pùsobením lékárny.
- GPS: 50°26'30.694"N 16°55'8.210"E

Celý objekt procházel zajímavým vývojem. 
Hranice mezi státy procházela zákristií kostela a 
mnozí tvrdili, že se jedná o nejvìtší kostel na 
svìtì, protože se nevejde do jednoho státu. 
Odlehlost Bílé Vody posloužila po roce 1950 jako 
místo k nucenému pøestìhování øeholních 
sester z èeských zemí.
- GPS: 50°26'30.787"N 16°55'10.394"E

• Klášter 
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Javorník

Polsko

• Koupalištì

• Otmuchowské jezero

• Niské jezero 

Koupalištì se nachází asi 1 km od Javorníka 
smìrem na Bílý Potok.
- GPS: 50°23'37.961" N 16°59'57.653"E
- Tel.: +420 584 440 141
- www.mestojavornik.cz

Mimo koupání jachting a windsurfing, jezero je 
oblíbené rybáøi po celém Polsku. 
- GPS: 50°28'26.115"N 17°8'49.778"E
- Tel.: +48 774 315 225
- www.otmuchow.info

Pøekrásné panorama Opavských hor (Góry 
Opavskie) a Jeseníkù, bohatá gastronomická 
nabídka, ubytování, pùjèovna sportovního 
vybavení jako loïky, kajaky a vodní šlapací kola. 
- GPS: 50°27'59.946"N 17°16'33.4"E
- Tel.: +48 774 332 026
- www.nor.nysa.pl

• Paczkowská zátoka

• Zelená zátoka

• Støíbrné jezero 

• Rekreaèní støedisko FLORYDA

Blízko mìsta Paczkow leží místo, které je 
ideálním dùvodem k odpoèinku a dokonalými 
podmínkami pro rybáøství. 
- GPS: 50°28'21.049"N 16°58'59.573"E
- Tel.: +48 774 316 791
- www.paczkow.pl

- GPS: 50°27'12.124"N 17°43'42.579"E
- Tel.: +48  774 376 322
- www.zielonazatoka.pl

- GPS: 50°24'2.484"N 18°8'14.175"E
- Tel.: +48 602 711 774
- www.jeziorosrebrne.pl

- GPS: 50°52'5.298"N, 17°31'7.265"E
- Tel.: +48 774 126 821
- www.orot.pl

Januszkowice

Koœcierzyce

Pøírodní koupání a koupalištì, lom
Jeseník

Píseèná

Okolí Vápenné, Žulové, Èerné Vody a Vidna-
vy

• Koupalištì 

• Rybník Florian

Bazény pro plavce i neplavce, skokanský 
mùstek, skluzavka a  pro nejmenší brouzdalištì, 
nafukovací atrakce, obèerstvení, høištì na 
nohejbal i volejbal, s restaurací, bufetem, 
fitcentrem, saunou a dalším nepostradatelným 
vybavením, které vám zpøíjemní letní èas. 
- GPS: 
- Tel.: +420 725 246 731
- www.jesenicke-koupaliste.cz 

Rybník Florian o rozloze 3,5 hektarù se nachází 
v místì bývalé pískovny v obci Píseèná. Možnost 
koupání, rybolovu, zapùjèení lodìk i  
obèerstvení.
- GPS: 50°16'47.424"N 17°15'19.837"E
- www.jesenik.org

Více jak desítka lomù láká návštìvníky k 
procházkám a rybaøení, popøípadì ke koupání, 
ale to vždy na vlastní nebezpeèí. U Vápenné 
najdeme lom Arcibiskupský, Barèák, Žulový 
vrch, Vycpávek a Brandkoppe, u Žulové lomy 
Vanìk, Starost, Ferstr, Trans, U Èerné Vody lom 
Rampa a Rokliny  u Vidnavy lom Kaolinka a 
Štachlovice. Do úplného výètu ještì patøí lom 
Pelnáø u Uhelné.
- GPS: 50°19'27.324"N 17°5'29.651"E
- www.rychleby.cz

50°13'28.960" N 17°11'50.795"E
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• Køížový vrch s kaplí sv. Anny

• Výletní místo Bobrovník

• Priessnitzùv pramen

Oblíbené místo výletníkù nabízí krom 
atraktivního výhledu na láznì a mìsto také 
možnost prohlídky kaple sv. Anny i obèerstvení 
ve vyhlášené stylové restauraci v mysliveckém 
stylu. Odtud mùžete pokraèovat k rozhlednì 
Zlatý Chlum.
- GPS: 50°13'35.466"N 17°13'30.931"E
- Tel.: +420 584 402 063
- www.krizovyvrch.cz

Pøíjemná procházka zakonèená romantickým 
výletním místem se dvìma restauracemi Koliba 
a Bobrovník nabízí venkovní posezení s 
obèerstvením, ubytováním a rybolovem.
- GPS: 50°13'17.363"N, 17°10'14.26"E
- Tel.:  +420 733 377 931
- www.jesenik.org

Pramen se nachází necelou hodinku chùze od 
lázní, po zelenì znaèené turistické trase 
smìøující na Medvìdí kameny.
- GPS: 50°15'3.955"N 17° 10'29.641"E

Turistické zajímavosti - 2 hodiny
Jeseník

• Klášterní kaple se sportovním areálem a 
hvìzdárnou

• Raymannùv park 

• Smetanovy sady 

Pokud si chcete odpoèinout a zabavit dìti, 
navštivte v centru mìsta areál ZŠ Prùchodní se 
sportovištìm, s Mateøským centrem Krteèek a 
mìstskou0 hvìzdárny.
- GPS: 50°13'43.125''N 17°12'20.465''E
- Tel.: +420 584 401 262
- www.mkzjes.cz
- www.duhajes.cz

Menší mìstský park kolem zachovalé vily, která 
patøila Josefu Raymannovi. Byl zakladatelem 
továrny na výrobu látek. Park nechal založit sám 
pan továrník, proto v nìm dnes najdeme mnoho 
letitých stromù. 
- GPS: 50°13'58.89''N 17°12'24.07''E

Rozlehlý mìstský park  s tenisovými kurty láká k 
procházkám a piknikùm.  Pøíjemnì lze posedìt u 
pomníku jesenického rodáka V. Priessnitze, 
zakladatele prvních vodoléèebných lázní na 
svìtì.
- GPS: 50°13'37.811"N 17°12'30.871"E
www.jesenik.org
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• Pomník obìtem èarodìjnických procesù 

• Nauèná stezka Cesta ke koøenùm – 
Priessnitzovy léèebné láznì

• Priessnitzovy léèebné láznì 

Pomník spatøíme po pravé stranì Priessnitzovy 
aleje smìrem do lázní v malém lesním ostrùvku. 
Jen v Jeseníku se s jistotou ví o 102 osobách, 
upálených právì na tomto místì. Parèík s 
lavièkami láká k posezení a nabízí pìkný výhled 
do krajiny. 
- GPS: 50°13'47.2"N 17°11'5.22.7"E

Historie pøírodního léèitelství. Stezka mìøí 6 km 
a po cestì je 20 pramenù. Zaèátek trasy je u 
koneèné zastávky autobusu u Priessnitzova 
sanatoria. 
- GPS:  50°14'29.53"N 17°11'18.53"E

Nevidìt unikátní Balneopark, rodný dùm 
Vincenze Priessnitze, místo odpoèinku 
Vincenze Priessnitze a pomník kouzelného lva, 
tìžko byste mohli øíkat, že jste navštívili Jeseník.  
- GPS: 50°14'27.41"N 17°11'23.13"E
- Tel.: +420 584 491 111
- www.priessnitz.cz

• Stezka Vincenze Priessnitze

• Stezka živé vody 

• Lázeòská promenáda – Priessnitzovy léèe-
bné láznì

Mírnì nároèná trasa za 80 prameny a pomníky 
postavené jako vdìk V. Priessnitze. Trasa 
dlouhá 7 km, složená z 9 zastavení, byla 
vybudována Hnutím Brontosaurus a vede kolem 
Studnièního vrchu.
- GPS: 50°14'30.44"N 17°11'17.66"E
- www.jesenik.org

Tzv. horní okruh v délce 6 km s 10 zastaveními 
byl otevøen v roce 2010. Oba slibují jedineèný 
zážitek na èerstvém vzduchu spolu s krásnými 
výhledy, posezením u obnovených pramenù a 
døevìnými sochami pohádkových bytostí. 
- GPS: 50°14'24.630"N 17°11'5.083"E
- www.jesenik.org

Na výbìr máte mezi tzv. Velkou kolonádou, což 
je 1120 metrù dlouhý okruh okolo mírné 
vyvýšeniny, v jejímž støedu je hrobka Vincenze 
Priessnitze a tzv. Malou kolonádou, která vede 
pøímo do kopce, kolem hrobky a pak nìkterou 
pùlkou Velké kolonády zpìt. Maïarský pomník - 
bronzový lev – najdete právì na zdejší kolonádì. 
Je to znak lázní a toho, že jejich zakladatel vyhrál 
cestu jejich založení a o nìmž se traduje, že splní 
pøání každému, kdo se dotkne špièky jeho 
ocasu. Zhruba 50 m pod tímto pomníkem se 
nachází Hatschekova vyhlídka s výhledem na 
mìsto Jeseník a pohoøí Hrubého Jeseníku.  
- GPS: 50°14'29.89"N 17°11'17.84"E
- Tel.: +420 584 491 114

Turistické zajímavosti - 4 hodiny

Jeseník

• Zaniklé obce

• Toulky po Jeseníku 

• Stezka Víly pramene

Vydejte se po nedávné historii Jesenicka – èástí 
Sudet. Tyto obce ležely v okolí Jeseníka. Na 
tìchto toulkách naleznete vzpomínkové køíže s 
popisem obcí, které se na tìchto místech 
nacházely. Dnes døívìjší plnohodnotný život 
pøipomínají už jen ovocné stromy a ruiny 
rozpadajících se domù. Zmizeli lidé, køik dìtí, 
zahrádky s kvìtinami i domácí zvíøata. Pøesto 
magické genius loci (duch místa) zùstává a na 
vítané poutníky pùsobí neopakovatelným 
dojmem. Vydejte se po Jesenicku znovu 
objevovat naši historii.
- www.xxxxx.cz

Vydejte se pøíjemnou procházkou po Jeseníku a 
prohlédnìte si architektonické skvosty 
lázeòského mìsta. Malý okruh zaèíná na 
Masarykovì námìstí s renesanèní radnicí a 
pokraèuje pøes pohádkové Zámecké námìstí s 
vodní tvrzí kolem tajemného domu Katovna, 
dále pokraèuje k dalším skvostùm. Délka trasy je 
5 km.
- GPS: 50°13'48.319"N 17°12'18.055"E
- www.jesenik.org

Ve Smetanových sadech naleznete novou 
nauènou stezku po zrekonstruovaných 
pramenech, která vás na sedmi zastaveních 
provede historií lázeòství na Jesenicku. 
- GPS: 50°13'37.811"N 17°12'30.871"E
- www.jesenik.org
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• Nauèná stezka Johanna Schrotha a Muze-
um Slezského Semmeringu

• Pramen císaøe Josefa II. 

• Lesní bar v Horní Lipové

Nauèná stezka s 8 zastaveními zaèíná a konèí u 
Muzea J. Schrotha a pøibližuje turistùm zajímavá 
místa obce i lázní a umožòuje výhledy na Hrubý 
Jeseník a Rychlebské hory. V muzeu se 
seznámíte s historií úseku železnièní tratì 
Branná – Lipová-láznì vèetnì železnièních 
modelù.
- GPS: 50°13'41.57"N 17°07'51.50"E
- GPS: 50°13'28.48"N 17°05'02.28"E
- Tel.: +420 972 745 62
- www.lipova-lazne.cz

Pramen upomíná na návštìvu císaøe Josefa II. v 
Horní Lipové a nachází se naproti penzionu 
Kovárna.
- GPS: 50°13´278.33“N 17°5´35.94“E

U cesty z Horní Lipové na Smrk najdete unikátní 
samoobslužné bary, kde se sami obsloužíte a 
zaplatíte do kasièky, nápoje se chladí v korytì 
plném ledové vody a odpoèívat mùžete u 
odpoèívadel a pøístøeškù. Navíc je tento bar 
pøístupný celoroènì.
- GPS: 50°13´27.95“N 17°3´23.278“E
- GPS: 50°13´29.439“N 17°242.963“E)
- www.lesnibar.wordpress.com

Horní Lipová

• Kamenný stùl – odpoèívadlo

• Stezka MUNOU

• Helenèin rybník, bowling, sportovní vyžití, 
restaurace

• Obøí skály

Kamenný stùl je místo k odpoèinku u 
jesenického potoka v Dlouhé dolinì v katastru 
Horní Lipová. Základem odpoèívadla je balvan 
nebývalých rozmìrù a témìø krychlového tvaru. 
Asi 100 metrù od tohoto místa se nachází Foøtùv 
smrk.
- GPS: 50°514'14.92"N 17°3.17'85"E

Po nìkolik desetiletí se k tomuto prostoru nesmìl 
obyèejný èlovìk ani pøiblížit. Dnes jsou zde 
rozesety opuštìné budovy a další stopy 
vojenské minulosti a pohnutých dìjinných údobí 
20. století. 
- GPS: 50°17'16.091"N 17°19'29.352"E

Pøíjemné chvíle oddychu nabízí areál U hranic. 
Restaurace, bowl ing,  minigol f ,  tenis,  
beachvolejbal, bazén a dìtský koutek.
- GPS: 50°18'29.804"N 17°20'52.901"E
- Tel.: +420 777 647 991

Na severozápadním svahu Šeráku se tyèí skalní 
masiv sestupující po høebeni do údolí. Odtud je 
zajímavý výhled do údolí Staøíèe, Bìlé a 
Rychlebských hor. Podle povìsti má vznik 
skalního bloku na svìdomí obr Amík. Ten se 
vsadil s obrem ze sousedství, že dál dohodí 
obrovský skalní blok. Amík hodil skálu daleko, 
ale jeho soused hodil ještì dále, a tak Amík v 

Mikulovice

Ramzová

Èeská Ves

Lipová-láznì

• Ranè Orel 

• Láznì Dolní Lipová

Westernové mìsteèko s restaurací ve stylu 
Divokého Západu nabízí ubytování v døevìných 
chatkách, projížïky na koních a mnoho dalšího. 
- GPS: 50°16´24.466“N 17°13´36.863“E
- Tel.: +420 724 913 973
- www.ranc-orel.cz

Láznì byly založeny Johannem Schrothem v 
roce 1829. Secesní pavilonová podoba lázní, 
umístìných v centru obce Lipová-láznì na 
severním úpatí pohoøí Hrubý Jeseník, vznikla na 
pøelomu devatenáctého a dvacátého století. 
Léèí se zde poruchy metabolismu a obezity, 
léèba oznaèovaná po svém zakladateli 
„Schrothova kúra“, proslavila láznì v první 
polovinì dvacátého století po celé Evropì.
- GPS: 50°13'40.99"N 17°08'44.42"E
- Tel.: +420 584 421 351
- www.lazne.cz
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Splav objekt lehkého opevnìní, èásteènì 
vybavený øopík, a je možné navštívit i objekt 
tìžkého opevnìní StM-S52. Relaxaèní centrum 
poskytuje široké spektrum služeb. 6 saun, parní 
láznì, solné a bylinné terapie, koupele, masáže i 
tropický déš�, èajovnu a bowling bar.
- GPS: 50°9'56.337"N 17°1'35.587"E
- Tel.: +420 583 286 421
- www.relaxkolstejn.cz
- www.obecbranna.cz

Hluboké mechové jezírko, malebný Rejvíz, 
tajemný pastýø Gill, høíšné mìsto Hunohrad, 
vyøezávané židle s portréty rejvízských usedlíkù 
je již pøes 100 let lákadlem osady Rejvíz.
- GPS: 50°13'27.95"N 17°17'17.99"E
- Tel.: +420 584 498 155
- www.zlatehory.cz

Muzeum nabízí možnost shlédnout jak tìžké 
bylo tkalcovské øemeslo. Dozvíte se, co je to 
tøeba brdo, èlunek, nitìnka a jak se spøádá ovèí 
vlna na kolovratu. V útulné dobové jizbì najdete 
kromì tøí stavù, z nichž jeden je ještì pùvodní ze 
Supíkovic, také pøedmìty denní potøeby.
- GPS: 50°13'46.854"N, 17°18'30.102"E

V dávných dobách stávalo v místech 
mechového jezírka velké a výstavné mìsto 
Hunohrad. Oplývalo bohatstvím a pøepychem, 
takže jeho obyvatelé si pøestali vážit bližního. 
Velké mechové jezírko se nachází  v západní 

Rejvíz

• Vyøezávané židle a Lurdská jeskynì na 
Rejvízu

• Tkalcovské muzeum Rejvíz

• Mechové jezírko

èásti rezervace v rašeliništi na horním toku 
Vrchovištního potoka. V okolí jezírka roste ze 
stromù pøedevším Borovice blatka, dále zde 
roste mech Rašeliník, Suchopýr. Najdeme zde i 
masožravou Rosnatku okrouhlolistou. Na 
Starém Rejvízu mùžete také navštívit 
znovuobnovené poutní místo – Lurdskou 
jeskyni.
- GPS: 50°13'30.000"N 17°18'48.999"E

Romantická zøícenina slezského strážního 
hradu Koberšte jna nedaleko vrcholu 
Zámeckého vrchu (934 m n.m.) nad údolím 
Èerné Opavy. První, kratší trasa vede z Horního 
Údolí po modré tur. znaèce. Odtud je skála s vìží 
vidìt již z dálky. Od rozcestí Pod Koberštejnem 
vede z èervené znaèky pøímá trasa vzhùru do 
svahu až na hrad. Druhá trasa vede ze známého 
Rejvízu po èervené, respektive modré turistické 
trase. Na rozcestí Starý Revíz se dejte mírnì 
doprava po èervené až dojdete na rozcestí Pod 
Koberštejnem.
- GPS: 50°12'14.958"N 17°19'34.410"E
- www.hrady.cz

• Zøícenina hradu Koberštejnu

roztrpèení alespoò roz�al skalisko vedví.
- GPS: 50°11'51.818"N, 17°6'3.812"E

Nejvyšší vrchol regionu Jeseník. Vrchol je tvoøen 
tabulovými skalami z nichž je krásný výhled na 
Krkonoše a Snìžku, Kralický Snìžník, Beskydy 
a pøi dobrém viditelnosti také Vysoké Tatry.
- GPS:50°11'14.529''N 17°6'31.308''E

Sedaèková lanovka vás vyveze na Šerák (1351 
m), odkud jistì oceníte nezapomenutelný výhled 
po okolí. Odtud lze pokraèovat pìšky nebo na 
bìžkách po hlavní høebenové magistrále 
Jeseníkù. 
- GPS: 50°11'34.721"N 17°3'52.005"E
- Tel: +420 774 117 783
- www.lanovka-ramzova.cz

Celkem 6 tubusù dánských vìtrných elektráren 
bylo postaveno v roce 2004. Mají výšku 40 m.
- GPS:  50°10'54.814"N 17°2'47.55"E

Na skalním ostrohu si mùžete prohlédnout 
zøíceninu gotického hradu Kolštejn a areál 
stejnojmenného renesanèního zámku, který se 
rekonstruuje. V muzeu je k vidìní u samoty 

• Keprník

• Lanovka na Šerák a chata Jiøího na Šeráku 

• Vìtrné elektrárny

• Zøícenina hradu a zámku Kolštejn, Muzeum 
pøedváleèného ès. opevnìní, Relax centrum 
Kolštejn 

Ostružná

Branná
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• Rozhledna Biskupská kupa

• Poutní místo Panny Marie Pomocné

• Zøícenina hradu Edelštejn

• Nová døevìná vyhlídka Krasohled

Výšlap na nejstarší rozhlednu na Jesenicku 
nabídne úchvatný pohled jak na Pradìd, 
Králický Snìžník tak i na Rychlebské hory.
- GPS:50°15'25.128"N, 17°26'2.292"E
- Tel.: +420 603 342 011
- www.rozhlednabiskupskakupa.cz

K poutnímu místu Panny Marie Pomocné a jeho 
zázraènému prameni, který zachránil jednu 
matku pøed švédskými vojáky, vede ze Zlatých 
Hor malebná køížová cesta.
- GPS: 50°15'24.43"N 17°25'43.19"E
- Tel.: +420 603 342 011
- www.zlatehory.cz

Ze Zlatých Hor je možné dojít na místo, kde 
stával hrad Edelštejn. Rozloha tohoto hradu se 
dnes dá tušit už jen rozlehlostí náznakù stavení. 
Dobøe viditelný je pøíkop a valy. Ze samotného 
hradu se dochovalo jen nìkolik zdí.
- GPS: 50°14'9.537"N 17°22'55.550"E

Novì postavená døevìná vyhlídka pro turisty, 
která se nachází na východním úboèí kopce 
Køemenáè poblíž obce Supíkovice. Pøístup je po 
lesní cestì od Moravské chaty u Supíkovic. 
Výhledy jsou zejména na Zlatohorskou 
vrchovinu, východní výbìžky Rychlebských hor 
a do rovin Polska.
- GPS: 50°17'11.55"N 17°13'53.16"E
- Tel.: +420 736 672 320
- www.krasohled.org

Supíkovice

Žulová

• Hrad Frýdberg, Kamenické muzeum Boží 
hora

• Nýznerovské vodopády

Už jste vidìli hrad pøestavìný na kostel? Tato 
zajímavost se nachází v centru Žulové, kde na 
místì pùvodního hradu z 13. století uvidíte 
hradní vìž, ze které vyrùstá kostel sv. Josefa a 
zbytky hradeb. Historii kamenictví na Žulovsku a 
pøírodu Rychlebských hor si mùžete prohlédnout 
v Kamenickém muzeu. Nároènìjší se mohou 
vydat na Boží horu, kde stojí poutní místo Panny 
Marie Bolestné s køížovou cestou.
- GPS: 50°18'32.39"N 17°6'0.05"E
- Tel.: +420 584 437 151
- www.rychleby.cz

Kaòonovitá hluboká soutìska v lesích svírající 
koryto Støíbrného potoka a vytváøející skalnaté 
prahy s kaskádami a vodopády patøí mezi 
oblíbené pøírodní památky Jesenicka a urèitì 
stojí za shlédnutí.
- GPS: 50°17'3.404"N 17°4'25.835"E
- www.rychleby.cz

• Orlík

• Skalka

•
 Zlatorudné mlýny a Hornické muzeum

Tento vrchol leží jižnì od Rejvízu. Dostaneme se 
k nìmu po žluté turistické znaèce z Rejvízu pøes 
Kazatelny k rozcestníku Pod Orlíkem. Z vrcholu 
je krásný pohled na Zlaté Hory.
- GPS: 50°10'23.5404"N 17°17'6.273"E

Nachází se v Horním Údolí u Zlatých Hor a byla 
vyhlášena chránìnou plochou z dùvodu ochrany 
významných druhù rostlin. Souèástí je malá 
jeskynì ve strmém bøehu.
- GPS: 50°13'0.458"N 17°21'10.850"E

Zlatou horeèku mùžete zažít v Údolí ztracených 
štol u Zlatých Hor. Zlatorudné mlýny i nauèná 
stezka seznámí dìti i dospìlé o zpùsobu 
zpracování zlata. Každý si zde mùže rýžování 
zlata osobnì vyzkoušet. V hornickém muzeu 
umístìném v Mìstském muzeu ve Zlatých 
Horách se dozvíte nejen o historii mìsta, ale i 
tìžbì zlata a jak vypadala napø. hornická štola.
- GPS: 50°15'46.32"N 17°23'46.37" E
- Tel.: +420 584 425 329
- www.zlatehory.cz

Zlaté Hory
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jedineènými výhledy do krajiny. V okolí se 
rozkládá Velký a Malý rybník v Èerné Vodì, kde 
se kromì rybolovu mùžete i vykoupat.
- GPS: 50°20'10.073"N 17°8'48.231"E
- www.rychleby.cz

Zámek s pøilehlou ohradní zdí je prohlášen za 
kulturní památku. Na fasádì jsou dochovaná 
sgraffita, ve vstupní hale byla odkryta 
renesanèní ornamentální malba. Zámek slouží 
jako základní umìlecká škola.
- GPS: 
- Tel.: +420 584 435 188
- www.zusvidnava.cz

Pøírodní rezervace s vodními plochami a øadou 
tùnìk a mokøadních rašelinných luk se vzácnou 
kvìtenou, obojživelníky, hnízdícími ptáky a 
pavouky láká k  procházkám, posezení u vody, 
pozorování pøírody a rybolovu. Zajímavá 
expozice osídlování Vidnavska je rozdìlena na 
historickou, geomorfologickou a zoologickou 
èást, ukázku èerné støedovìké kuchynì a 
prezentaci významných osobností Vidnavy.
- GPS: 50°22'36.997"N 17°11'32.442"E
- Tel.:  +420 584 413 075
- www.vidnava.cz

Anglický park na rozloze kolem 35 ha tvoøí 
døeviny mimoøádného vzrùstu, zbytky obvodních 
zdí pùvodní tvrze, u vstupu menší rybník a 

Vidnava

Vlèice

• Zámek ve Vidnavì

• Vidnavské mokøiny a Muzeum ve Vidnavì

• Park

50°22'14.185"N 17°115.309"E

budova zámku veøejnosti nepøístupného.
- GPS: 50°20'44.02"N 17°2'50.39"E

Nenároèná turistická trasa asi 10 km dlouhá, vás 
vede po èervené znaèce od zámku Jánský Vrch 
kolem kaplièky sv. Antonína pøes 13 m vysoký 
skalní útvar Èertovy kazatelny k romantické 
zøíceninì hradu Rychleby, dále sestupem do 
Raèího údolí, døíve oblíbeného výletního místa 
obyvatel Javorníka, což dokládá dnes chátrající 
secesní tanèírna až zpìt do Javorníka.
- GPS: 
- Tel.: +420 584 440 688
- www.mestojavornik.cz

Nezapomenutelný rozhled vám zprostøedkuje 24 
metrù vysoká rozhledna Borùvková hora. 
Spatøíte Otmuchovské a Niské jezero, Šerák, 
Pradìd, Smrk a Kralický Snìžník. Rozhledna je 
souèástí pìších, cyklistických i lyžaøských 
turistických tras, dostanete se k ní od Javorníku, 
Travné, Bílé Vody i z Polska. Je zpravidla 
celoroènì otevøena s volným vstupem.
- GPS: 50°23'26.380"N 16°54'5.660"E
- Tel.: +420 731 551 020
- www.boruvkovahora.websnadno.cz

Javorník

• Rychlebské hory (Javorník, Èertovy 
kazatelny, zøícenina hradu Rychleby, Raèí 
údolí, Javorník).

• Borùvková hora 

50°23'26.856"N 17°00'10.760"E

Skorošice

Èerná Voda

Velká Kraš

• Obøí stùl a židle – Lánský vrch

• Zøícenina hradu Kaltenštejn

• Vrch Smolný, Venušiny misky a Velký 
rybník

Odlesnìné návrší nedaleko Skorošic u osady 
Sedm Lánù vedle silnice 60 z Jeseníku do 
Javorníku. Pøes pomìrnì malou výšku poskytuje 
zajímavý kruhový výhled. Nepøehledutelný je 
Lánský vrch díky svérázné výzdobì vrcholu. 
Židle na Lánském vrchu nejsou reklamou 
nábytkáøské firmy, jsou dílem neformální 
skupiny mladých lidí REZ.
- GPS: 50°19'35.011"N, 17°4'18.534"E
- www.rychleby.cz

Zøícenina se rozkládá jižnì od obce. K vidìní je 
èást hlavní vìže, pozùstatky paláce a 
obvodových zdí.
- GPS: 50°17'46.568"N 17°9'7.999"E
- www.hrady.cz

Vidìt malé lidièky – Venušánky ve skalním 
mìstì na Smolném vrchu (404 m n. m.) není 
snadné. Avšak kdo se sem vydá, bude odmìnìn 
mohutnými skalisky, skalními miskami, 
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Vápenná

• Latzelova stezka krasem Rychlebských hor 
ve Vápenné
Tato stezka z roku 2010 v délce 9 km s 8 
zastaveními má za úkol pøiblížit návštìvníkùm 
ménì známé, ale zajímavé fenomény 
Rychlebských hor.
- GPS: 50°17'03.29"N 17°05'42.28"E
- www.latzel.napomezi.cz

Èervenohorské sedlo

• Vøesová studánka

• Kamenné oko a Èervená hora

Chaty na Èervenohorském sedle jsou známy 
nejen milovníkùm zimních sportù, ale i turistùm, 
kteøí odtud podnikají høebenové túry po 
jesenických høebenech. Nenároèná procházka 
po znaèené trase vede na Vøesovou studánku. 
Cestou se mùžete kochat krásnými výhledy na 
jesenické høebeny i do hlubokých údolí.
- GPS: 
- www.jesenikytourism.cz

Další zajímavá trasa vede na Èervenou horu 
pøes Kamenné oko a nad pøírodní rezervací 
Snìžnou kotlinou. Tato hora se vypíná necelé 4 
km od Èervenohorského sedla. Trasa je již 
nároènìjší, ale výhledy do hluboké a dlouho do 
jara zasnìžené kotliny jsou odtud nezapo-
menutelné.
- GPS: 50°7'31.839"N 17°9'12.78"E
- www.ejeseniky.com

50°08'44.112"N 17°08'05.779"E

Turistické zajímavosti -celý den
Ramzová

Branná

• Turistická trasa Ramzová – Petøíkov – chata 
Paprsek

• Vozka

• Nauèná stezka Pasák v Branné

Oblíbená zimní bìžecká trasa, ale i letní výšlap 
pøes osadu Petøíkov,  pøes Smrk (1125 m n. m.) a 
Císaøskou louku až k chatì Paprsek, jež nabízí 
obèerstvení v restauraci, ubytování, posezení u 
táborového ohnì i možnost sportovního vyžití v 
podobì plochy pro létání s termickými RC 
vìtroni.
- GPS: 50° 11.6955''N 17° 3.8836''E
- Tel.: +420 583 294 100
- www.paprsek.net

Podle povìsti pøes zdejší rašeliništì projíždìl 
vozka s nákladem chleba. Zapadl však a aby z 
rašeliništì vyjel, podkládal kola pecny chleba. Za 
to jej stihl trest a i se svým vozem na vrcholu hory 
zkamenìl.
- GPS: 50°9'4.860"N 17°6'34.273"E

12,5 km dlouhá nauèná stezka zaèíná v Branné 
u nádraží a vede pøes pøírodní rezervaci Pasák 
se soustavou skalních srubù a skalek, z nichž 
jedna má tvar pøipomínající pasáka ze známé 
povìsti. Kromì pøekrásných výhledù na Králický 
Snìžník lze spatøit i pohranièní opevnìní z let 
1937-1938. K obèerstvení pøijde vhod napø. 
tøešòové pivo v Hospùdce u Pytláka.
GPS: 50°08'21.09"N 17°01'33.58"E
www.jesenik.org
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vzácného kovu spadají až do keltského osídlení, 
takže je co objevovat. 
- GPS: 50°15 ’ N 17°
- www.zlatehory.cz

Vyhlídka se nachází pøi cestì na zøíceninu hradu 
Rychleby v Rychlebských horách. Nejlépe 
dostupná je po èervené turistické znaèce z 
mìsta Javorník, která prochází kolem zámku 
Jánský vrch.
- GPS: 50°22'8.52"N 16°59'33.39"E

- GPS: 50°22 N 16 E
- www.javornicko.cz

' 41 ' 23' 45’’E

Trasa dlouhá 15,5 km z Travné od poutní kaple 
Marie La Salette s pramenem zázraèné vody a 
køížovou cestou se 14 zastaveními vede dále k 
nové 25 m vysoké vìži na Borùvkové hoøe.
Ta nabízí nádherné výhledy na Otmuchowské a 
Niské jezero. Je zde také obèerstvení. Poté kolem 
vyhlídky Vysoký kámen do Javorníku, kde se 
mùžete obèerstvit v Hotelu Pod Zámkem nebo v 
restauraci Taverna.

’25’’ °56’08’’

Javornicko

• Èertovy kazatelny

• Turistická trasa Travná - rozhledna Borù-
vková hora – Vysoký kámen (vyhlídka)

Bílá Voda

Pradìd

• Zámek v Bílé Vodì

• Nauèná stezka Údolí Bílé Opavy

• Pradìd a Petrovy kameny

Zámek stojí na kopci nad obcí, témìø na polské 
hranici. Na zámek se zahradou pøestavìla toto 
sídlo princezna Marie Oranžská. Dnes je 
využíván jako psychiatrická léèebna a není 
pøístupný veøejnosti.
- GPS:  50° 26' 26N,11" 16° 53' 37,04"E
- Tel.: +420 584 414 155

Stezka je souèástí Národní pøírodní rezervace 
Pradìd. Vede od pramene Bílé Opavy až do 
lázní Karlova Studánka. Tok vytváøí až 8 m 
vysoké vodopády, kaskády, peøeje, takže trasa je 
místy vedena po lávkách a žebøících s øetìzy.
- GPS: 50°4'35.96"N 17°13'53.3"E

Nenavštívit Národní pøírodní rezervaci s 
nejvyšším vrcholem Moravy a Slezska 
Pradìdem a tajemné Petrovy kameny, místo 
sletu èarodìjnic, by byla velká škoda. Mùžete se 
na Pradìd vydat údolím øeky Bílé Opavy z 
Karlovy Studánky. K Petrovým kamenùm se 
odváží jen ti zdatnìjší, jelikož cesta vede strmým 
kopcem vzhùru.
- GPS: 50°04'58  17°13'51
- www.jeseniky-praded.cz

’N ’'E

• Nauèná stezka S Koprníèkem na výlet 
Keprnickými horami 

• Nauèná stezka Údolím lapkù z Drakova na 
Rejvízu

• Zlatohorská hornická nauèná stezka a 
Údolská hornická nauèná stezka

14 km dlouhá stezka se 14 zastaveními vede 
oboustrannì z Èervenohorského sedla pøes 
Vøesovou studánku, Keprník a Šerák na 
Ramzovou a prùvodcem je na ní postavièka 
Koprníèka, jemuž dala název rostlina koprníèek 
nachový, rostoucí na svazích Keprníku. Vedle 
informací o pøírodních zajímavostech a 
nádherných výhledech nabízí stezka i poutavé 
výklady místních bájí a povìstí. Obèerstvení je 
možné na chatì Jiøího na Šeráku nebo v mnoha 
penzionech a hotelech na Ramzové.
- GPS: 50°07'26,8"N 17°09'09,3"E

Pokud milujete procházky, máme pro vás tip 
vydat se po stopách loupežníkù . Tato nauèná 
stezka vás po turistické znaèce povede od 
Rejvízu podél Èerné Opavy až do Drakova a na 
12 km se z infopanelù dozvíte o historii a pøírodì 
území, kudy vedla stará kupecká cesta.
- GPS: 50°09'15.34"N 17°22'13.09"E
- www.jesenikytourism.cz

Hledání zlata je úzce spjato s pohoøím okolo 
Zlatých Hor. Na obou znaèených nauèných 
stezkách,  mùžete díky nauèným tabulím 
objevovat tajemství staøíkù a jejich umìní 
dobývání zlata. Pozùstatky dobývání tohoto 

Rejvíz

Zlaté Hory
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Koutecko

Rýmaøovsko

• Pøeèerpávací vodní elektrárna Dlouhé 
Stránì v Koutech nad Desnou

• Zahradní galerie dìda Pradìda v Jiøíkovì, 
Rešovské vodopády, Aquacentrum Slunce v 
Rýmaøovì

Od roku 2005 patøí mezi 7 nejvìtších divù ÈR a 
exkurze nabízí prohlídku elektrárny, dolní 
nádrže i horní nádrže, ke které vede horská 
lanovka.
- GPS: 50°04'30.15"N 17°09'34.32"E
- Tel.: +420 583 283 282
- www.dlouhe-strane.cz

Nejvìtší evropský betlém ze døeva zapsaný v 
Guinnessovì knize vás urèitì nadchne stejnì 
jako nedaleké Rešovské vodopády na øíèce 
Huntavì, tvoøené kaòonovitou soutìskou s 
nìkolika vodopády (nejvyšší 10 m). Odpoèinek 

nabídne Aquacentrum Slunce v Rýmaøovì s 
plaveckým bazénem s protiproudem, brouzda-
lištìm, whirpoolem, finskou saunou a masážemi 
mokrým barem.
- GPS: 49°51'12.99"N 17°16'36.97"E
- Tel.:  +420 554 295 127
- www.pradedovagalerie.wz.cz
- www.rymarovsko.cz
- www.hotelslunce.jeseniky.com

• Nauèná stezka Se skøítkem okolím Pradìdu

• Nauèná stezka Velká Kotlina

Prùvodcem 6 km stezkou se 7 zastaveními je 
legendární Pradìdùv pomocník, skøítek od 
Petrových kamenù, který návštìvníky pouèuje o 
pøírodì a drsných podmínkách okolí nejvyšší 
moravské hory Pradìd. Trasa vede od Ovèárny 
pøes vrchol Pradìdu kolem chaty Barborka až k 
chatì Švýcárna, kde se mùžete obèerstvit a 
odpoèinout si.
- GPS (start Ovèárna): 50°04'14"N, 17°14'21"E
- www.jesenikytourism.cz

Není moc tak vzácných míst v naší zemi, které by 
se daly srovnávat s Velkou kotlinou. Na malém 
prostoru zde rostou druhovì bohaté subalpínské 
rostliny ve spoleènosti chránìných živoèichù. 
Velká kotlina náleží nejen k nejcennìjším a 
nejzajímavìjším èástem horské pøírody 
Hrubého Jeseníku, ale svým pøírodovìdeckým 
významem se øadí mezi nejhodnotnìjší 
zachovalé pøírodní celky støední Evropy.
- GPS: 50°01'23" 17°16'51"
- www.velka-kotlina.ceskehory.cz

18

celý
den

32
km

28
km

44
km

38
km



19

celý
den

letovisky Glucholazy, Mikulovicemi a Zlatými 
Horami.
- GPS: 50°16'51.081" N 17°21'6.371"E
- www.glucholazy.pl

Rozsáhlé mìstské opevnìní se zachovanou 
baštou Horní brány, postavenou ve 14. století.
- GPS: 50°18'59.281"N 17°22'49.799"E
- www.glucholazy.pl

• Mìstské hradby 

• Centrum mìsta z 13. století

• Vìž horní brány z roku 1418 

• Radnice z roku 1522

• Kostelík sv. Rocha ze 14. stol.

- GPS: 50°19'1.718"N, 17°23'0.440"E

Je to jediné, co se dochovalo z pùvodního 
opevnìní mìsta ze 14. století. 
- GPS: 50°18'59.281"N, 17°22'49.799"E

- GPS: 50°19'0.086"N, 17°23'1.067"E, vozik

- GPS: 50°19'1.947"N, 17°23'8.240"E, vozik

• Køížová cesta a kaple zasvìcená sv. Annì na 
Chrabré hoøe

• Evangelický kostel z roku 1865

• Zlatá stezka

• Muzeum Prudnické zemì 

• Biskupský zámek

- GPS:50°17'53.766"N, 17°21'45.054"E

- GPS:50°18'18.632"N, 17°23'51.678"E, vozik

Jarnoltowek

Prudnik

Otmuchów

Malebná stezka vedoucí pøes Jarno³tówek okolo 
skalních útesù s krásnými výhledy do údolí 
Zlatého potoka, pøes vrchol Olszak (453 m n. m.) k 
bývalému lomu zvaného Moøské oko, až na svahy 
Biskupské kupy.
- GPS: 50°18'59.281"N 17°22'49.799"E
- www.glucholazy.pl

Muzeum sahající svými koøeny do roku 1912 
obsahuje sbírky z oboru archeologie, národopisu 
a historie jižní èásti souèasného opolského kraje. 
Muzeum sídlí ve dvou vìžích z patnáctého století 
a budovì pøilehlé k støedovìkým mìstským 
hradbám.
- GPS: 50°19'23.768"N 17°34'48.665"E
- Tel: +48 774 068 060
- www.prudnik.pl

Založení zámku spadá do 13. století, kdy na tomto 
místì stál pùvodní døevìná tvrz, který se od 2. 
poloviny 17. století stal letní rezidencí vrati-
slavských biskupù.

Turistické zajímavosti - celý den POLSKO
G³ucho³azy

Další zajímavosti G³ucho³az

• Tìžba zlata

• Farní kostel zasvìcený sv. Vavøinci z roku 
1250

• Parková hora (též Chrabrého hora, skládá se 
z Pøední, Støední a Zadní kupy)

Ještì dnes zde lze nalézt relikty tìžby zlata - dùlní 
místa, odvaly planého nadloží a propláchnuté 
výkopky. Relikty praèek a dùlní tabule s 
množstvím chodeb. Pro ty, kteøí mají zájem 
podívat se na pracovištì g³ucho³azkých horníkù 
èeká „Stezka zlatých horníkù” 
- GPS: 50°18'0.964"N 17°22'19.587"E
- Tel.: +48 774 391 453
- www.glucholazy.pl

Patøí k nejcennìjším památkám mìsta. Kostel byl 
zasvìcen Sv. Vavøinci, patronem horníkù a 
hledaèù zlata.
- GPS: 50°19'1.679"N, 17°23'2.360"E
kategorie nároènosti 1, vozik

Parková hora se tyèí mezi tøemi turistickými 
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NISA (NYSA)
tzv. Slezský Øím
• Bašta sv. Hedviky a opevnìní

• Muzeum

Prùlomové období pro vznik opevnìní byla vláda 
pruského krále Friderika II., který se rozhodl uèinit 
z Nisy pevnost. Mìsto se stalo jednou z 
nejsilnìjších a nejmodernìjších pevností v 
tehdejší Evropì díky architektonickému øešení 
opevnìní. Dodnes se zachovalo 60 % 
pevnostních objektù a èást z nich (Bašta sv. 
Hedviky, Fort II a Vodní Fort) byly opraveny a 
zpøístupnìny turistùm.
- GPS: 50°28'34.371"N 17°19'54.27"E
- Tel.: +48 774 080 500
- www.nysa.pl

Je nejstarším muzeem v opolském vojvodství. 
Nachází se v bývalém Biskupském paláci. Stálé 
expozice dokumentují dìjiny Nisy a Niské zemì. 
Artefakty umìleckého øemesla a mìstských 
památek, výrobky slezského umìleckého 
kováøství, sklenice sv. Hedviky pocházející z 11. a 
12. století. Expozice èarodì-jnických procesù na 
jesenicko - niském pohranièí.
- GPS: 50°28'25.366"N 17°20'13.819"E
- Tel.: +48 774 332 083
- www.muzeum.nysa.pl

• Barokní studna

• Tritonova kašna 

• Kopalnia zlota

 
Okázalá umìlecká památka z roku 1686 založená 
niským starostou Kasprem Naasem a postavená 
Wilhelmem Hellewegem.
- GPS: 50°28'27.848"N 17°19'59.835"E
- www.nysa.pl

 
Postavena ze s³awniowického mramoru na 
motivy fontány „del Tritone”  na námìstí Piazza 
Barberini v Øímì.
- GPS: 50°28'20.768"N 17°19'57.66"E
- www.nysa.pl

Jedna z nejstarších dolù zlata. Více než 300 km 
tunelù, šachet a galerií na jednadvaceti úrovních. 
Prohlídka se zkušenými prùvodci vás zavede do 
štoly Gertruda s tajemnou chodbou smrti, nebo 
Èerné štoly s jediným podzemním vodopádem v 
Polsku. K vidìní je dále muzeum minerálù a 
mincovna.
- GPS: 50°26'42.034"N 16°52'32.897"E
- Tel: +48 074 8164-164
- www.kopalniazlota.pl

Zloty stok

- GPS: 50°27'50.641"N 17°10'19.686"E
- Tel: +48 774 315 148
- www.zamek.otmuchow.pl

Budova v renesanèním slohu, vznikla 
pravdìpodobnì kolem roku 1538. Za svùj dnešní 
vzhled vdìèí pøestavbì v roce 1817. Obsahuje 
dvoje sluneèní hodiny s datem 1575, erbem 
mìsta a erbem biskupa. Fasáda radnice je 
vyzdobena sgraffity z devatenáctého století.
- GPS: 50°27'53.442"N 17°10'22.249"E
- Tel: +48 774 315 017
- www.otmuchow.pl

Tuto pøezdívku získalo mìsto díky nejzacho-
valejšímu opevnìní v Polsku. Do dneška se 
zachovalo 19 z 24 bašt. Díky obranným 9-ti 
metrovým vysokým zdem, které jsou postavené z 
lámaného kamene a obklièují mìsto pravidelným 
oválem o délce 1200 metrù je mìsto Paczków 
právem nazývané „polské Carcassonne”.
- GPS: 50°27'50.828"N 17°0'17.647"E
- Tel: +48 774 316 791
- www.paczkow.pl

Dùm, ve kterém bydlel mìstský popravèí. Jedná 
se o charakteristickou stavbu pruské architektury.
- GPS: 50°27'50.832"N 17°0'17.444"E – IC
- Tel.: +48 775 418 661
- www.paczkow.pl

• Radnice

• Polské „Carcassonne”

• Legendární katovský dùm 

Paczków 
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• Muzeum Polské písnì (Polskiej Piosenki)

• ZOO na ostrovì na Odøe

• Dinopark

• Stezka døevìných kostelù

V útrobách tohoto ojedinìlého muzea využijete 
mimo zrakové vjemy i sluch. Naleznete zde 
množství audiovizuálních nahrávek, notových 
záznamù, fotografií, rozhovorù s tvùrci polské 
skladby a informací týkajících se národního 
festivalu Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w 
Opolu.
- GPS: 50°40'8"N 17°55'38.365"E
- Tel: +48 774 413 486
- www.muzeumpiosenki.pl

Unikátní zoologická zahrada na jižním okraji 
mìsta.
- GPS: 50°40'13.548"N 17°55'27.983"E
- Tel.: +48 774 564 267
- www.zoo.opole.pl

Zajdìte s vnouèaty do nejvìtšího dinoparku v 
Polsku na místì paleon-tologického nalezištì.
- GPS:  50°40'1.134"N 18°14'49.011"E
- Tel.: +48 774 651 467
- www.juraparkkrasiejow.pl

V regionu Namys³owa mùžete na nìkolika 
místech obdivovat množství døevìných kostelíkù. 
V Michalinach kostel svatého Mikuláše, v 
Krasawicach kostel Matky Boží s nádherným 
barokním oltáøem z poèátku 18. století. Další 

Krasiejów

Namyslow

kostely leží v Baldwinowicích, Biestrzykowicích a 
zdìný kostel ve Woskowicích.
- GPS: 51°4'42.71"N 17°43'4.397"E
- www.powiat.nysa.pl

Replika ranì gotického hradu se nachází v obci 
Biskupice, 4 km od mìsta Byczyna, na ostrovì 
obklopeném vodním pøíkopem na pøírodní 
lagunì. Døevìná okrouhlá palisáda je domovem 
pravidelných rytíøských klání i zajímavých 
workshopù v prùbìhu celého roku.
- GPS: 51°4'52.379"N 18°11'57.224"E
- Tel.: +48 774 134 150
- www.byczyna.pl

Byczyna

• Rytíøský hrad

Korfantów 

Opole

• tzv. Švédská hora 

• Muzeum Opolské vesnice

Na malém kopci za vesnicí Przydro¿e Ma³e, se 
nachází kostel Bolestné Matky Boží obklopený 
kaplièkami a zastávkami køížové cesty. Toto místo 
je již 300 let místem procesí.
- GPS: 50°25'59.726"N 17°34'46.456"E

Jediné muzeum pod širým nebem v Opolském 
kraji a jedno ze ètyø podobných v historickém 
Slezsku. Bìhem témìø 50 let muzea byla 
vytvoøena bohatá venkovní výstava památek 
døevìné architektury, venkovských stavení a 
budov slezského Opole.
- GPS: 50°40'54.21"N 17°51'37.303"E
- Tel.: +48 774 572 349
- www.muzeumwsiopolskiej.pl
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Karlova Studánka

Javorník

Bruntál

• Krytý bazén se slanou vodou v Karlovì 
Studánce

• Krytý bazén

• Wellness centrum

Láznì s nejèistším ovzduším ve støední Evropì 
proslavené minerální vodou a výskytem léèivé 
rašeliny hostily i exprezidenta Václava Havla. 
Mùžete si prohlédnout kapli sv. Huberta s 
loveckým vybavením, venkovní geologickou 
expozici a relaxovat mùžete v krytém bazénu s 
teplou vodou a øadou vodoléèebných atrakcí v 
budovì Letních lázní.
- GPS: 50°04'24.59"N 17°18'22.25"E
- Tel.: +420 554 798 820
- www.k.studanka.cz

Tìlocvièna a bazén pøi základní škole.
- GPS: 50°23'28.414"N 17°0'18.018"E
- Tel.:  +420 584 440 622
- www.mestojavornik.cz

Areál je výborným místem pro zábavu a relaxaci 
všech vìkových skupin. Návštìvníci všech 

generací mají v tomto moderním zaøízení 
možnost výbìru mezi relaxaèním pobytem èi 
sportovními aktivitami.
- GPS: 49°59'29.152"N 17°27'47.045"E
- Tel.: +420 554 717 240
- www.wellnessbruntal.cz

Aquacentrum Slunce Rýmaøov Vám nabízí 
dìtské brouzdalištì s barevnými balónky a 
skluzavkou, plavecký bazén s protiproudem, 
relaxaèní bazén, finskou saunu a ochlazovací 
bazén, horkou páru, masážní box, èi mokrý bar.
- GPS: 49°56'13.452"N 17°16'17.292"E
- Tel.: +420 554 219 958
- www.hotelslunce.jeseniky.com

Provoz aquacentra s krytým bazénem i saunou. 
Nabídka kurzù plavecké školy.
- GPS: 49°57'38.744"N 16°59'25.051"E
- Tel.:  +420 583 214 295
- www.aquacentrum.net

Aquapark Olomouc pøedstavuje výjimeèný 
projekt, který návštìvníkùm nabízí zajímavé 
adrenalinové a relaxaèní vodní atrakce, 
odpoèinkové zóny, masáže a solária v atraktivním 
prostøedí v rámci jednoho komplexního provozu 
tvoøeného vnitøní bazénovou halou a venkovním 

Rýmaøov

Šumperk

Olomouc

• Aquacentrum Slunce

• Aqua Centrum

• Aquapark Olomouc
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Kryté bazény, aquacentra a wellness 
Jeseník

Èeská Ves

Èervenohorské sedlo

• Priessnitzovy léèebné láznì v Jeseníku

• Aqua centrum Èeská Ves

• Krytý bazén hotel Èervenohorské sedlo 

Velký bazén cca pro 20 osob a menší bazén pro 
dìti vèetnì víøivky a kaskády. Ohøívaná voda, 
nutné se pøedem objednat.
- GPS: 50°14'24.630"N 17°11'5.083"E
- Tel.: +420 584 491 111
- www.priessnitz.cz

Rekondièní masáže a krytý bazén. V letním 
období k dispozici venkovní travnatá plocha, 
høištì, plážový volejbal a ruské kuželky.
- GPS: 50°15'25.910"N 17°13'39.915"
- Tel.: +420 584 428 186
- www.krytybazen.jesenicko.com

Horský hotel Èervenohorské sedlo, omezená 
kapacita - nutnost tel. dotazu.
- GPS: 50°7'29.941"N 17°9'20.248"E
- Tel.:  +420 583 295 101
- www.hotelchs.cz
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- Tel: +420 724 448 798
- www.ekojoga.cz

Vlídné a milé prostøedí s veškerým zázemím k 
poskytování nabízených služeb. Ke každé 
proceduøe èi konzultaci je pro Vás pøipraven 
èajový servis dle vašeho výbìru. Vìnovat se Vám 
budou terapeuti a konzultanti, kteøí prošli 
odborným vzdìláním zakonèeným certifikací.
- GPS: 50°13'40.414"N 17°12'20.383"E
- Tel: +420 773 581 338
- www.dotekprirody.eu

 
Nabízí víøivé láznì na nohy a ruce, perlièkové 
koupele s bylinkami, hydromasáže, podvodní 
masáže, medové masáže, masáže klasické i 
horkými  kameny,  lymfat ické masáže,  
lymfodrenáže a zábaly.
- GPS: 50°13'54.106"N 17°12'24.163"E
- Tel: +420 775 381 537
- www.jesenik.org

Fitness Barbora nabízí saunu s kapacitou 15 až 
25 osob a s ochlazovacím bazénkem.
- GPS: 50°13'28.978"N 17°11'52.909"E
- Tel: +420 584 412 374
- www.fitness-jesenik.webnode.cz

Poskytuji klasické, lymfatické, shiatsu masáže, 
baòkování, èínskou tlakovou, havajskou, èínskou 
tuinu masáž, lávové kameny a další.
- GPS: 50°13'34.072"N 17°12'1.430"E

• Dotek pøírody

• Masáže Zdeòka Lepšová - Malé láznì

• Sauna ve fitness Barbora v Jeseníku

• Masáže Silvie
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- Tel:  +420 725 294 054
- www.masaze-silvie.cz

Krytý bazén s proudem, finská sauna, koupele.
- GPS: 50°13'38.805"N 17°10'51.960"E
- Tel.: +420 584 413 704
- www.slezskydum.cz

Ubytovací kapacita penzionu je 55 lùžek. V 
penzionu využijete wellness služby v podobì 
sauny, masáží, zdravotních cvièení a nutrièního 
poradenství. Tyto služby jsou k dispozici nejen 
hostùm penzionu, ale také široké veøejnosti.
- GPS: 50°13'39.918"N 17°10'46.913"E
- Tel:  +420 584 411 898
- www.upetra.cz

První vodoléèebný ústav na svìtì nesoucí jméno 
po svém zakladateli Vincenzi Priessnitzovi. Láznì 
nabízí široké spektrum služeb: masáže, sauny, 
parafín, balneopark, Priessnitzovy léèebné 
metody, bazén, whirlpool, solná jeskynì 
SOLVITA.
- GPS: 50°14'27.41"N 17°11'23.13"E
- Tel.: +420 584 491 111

• Pension Slezský dùm 

• U Petra

• Priessnitzovy léèebné láznì  

areálem s travnatými rekreaèními plochami.
- GPS: 49°34'26.893"N 17°13'22.084"E
- Tel.: +420 588 517 770-1
- www.aqua-olomouc.cz

Aquapark Wroclaw je moderní, multifunkèní 
zábavnì sportovní zaøízení. Hlavními atrakcemi 
aquaparku jsou rekreaèní zóna s vnitøním a 
venkovním bazénem, se sedmi tobogány a 
skluzavkami, pomalou øekou, vlnovým bazénem, 
èástí urèenou dìtem a 25 m dlouhým sportovním 
bazénem s osmi dráhami. V další èásti aquaparku 
je možno využít wellness centrum se saunami a 
masážemi, vèetnì venkovní finské sauny. 
Souèástí aquaparku je také rozlehlé fitness 
centrum.
- GPS: 51°5'25.556"N 17°2'0.289"E
- Tel: +48 717 711 511
- www.parkwodny.wroc.pl

Nabízí: zdravotní masáže, masáž chodidel, 
holistické masáže, medové, havajské, lymfatické 
masáže, indická masáže hlavy.
- GPS: 50°13'50.942"N, 17°12'22.342"E
- Tel: +420 737 275 618
- Tel: +420 737 252 451
- www.duomasaze.cz

Masáže thajské i klasické, jóga aj.
- GPS: 50°13'54.106"N 17°12'24.163"E

Polsko

Wellness 

Jeseník

• Aquapark Vratislav (Wroclaw)

• Duomasáže

• EKO jóga

111
km

153
km

500
m

800
m

800
m

1
km

1
km

1
km

2
km

3
km

2,5
km



- Tel: +420 584 492 911
- www.hotel-zlatychlum.cz

Nabízí vyhøívaný bazén, dìtské brouzdalištì, 
whirlpool, Kneippùv masážní chodník, saunový 
svìt, zážitkové sprchy, odpoèívárna s lehátky, 
fitness, masážní studio, sportovní aktivity.
- GPS: 50°13'31.609"N 17°7'3.231"E
- Tel.: +420 775 775 942
- www.heliosjeseniky.cz

Láznì evropsky proslulé již od roku 1829 kúrou 
zakladatele Johanna Schrotha. Jsou zamìøeny 
na léèbu chronických kožních nemocí, 
onemocnìní žláz s vnitøní sekrecí, metabolických 
poruch, obezity a pohybového aparátu.
- GPS: 50°13'40" - 17°08'43"
- Tel.: +420 584 421 351
- www.lazne.cz

Ubytování v Jeseníkách, v penzionu U Ospalého 
heligónu v Horní Lipové v blízkosti lázní Johanna 
Schrotha a Vincenze Priessnitze, nedaleko 
lyžaøských areálù Ramzová, Petøíkov, Pradìd a 
Èervenohorské sedlo s množstvím udržovaných 
bìžeckých stop a cyklistických stezek. Dùm 
nechal vykvést umìnomilec, doktor-klaun Zdenìk 
Korèián, pro provozování veškerých umìní, 
pøedevším umìní odpoèívat, bavit se i sportovat.
- GPS: 50°13'35.246"N 17°5'0.218"E
- Tel.: +420 608 961 866
- www.penzionheligon.cz

Lipová-láznì

Horní Lipová

• Hotel Helios 

• Láznì Dolní Lipová

• Dùm U Ospalého heligónu 

Filipovice

Ramzová

Velké Losiny

• Hotel Stará Pošta

• Pension U sv. Rocha

• Termální láznì

Vyhøívaný bazén, infrasauna, solarium, 
kosmetika, masáže, manikúra, pedikúra, nehtové 
modeláøe.
- GPS: 50°9'24.583"N 17°10'17.949"E
- Tel.: +420 606 150 150
- www.hotel-staraposta.cz

Stylový penzion u sv. Rocha se nachází v 
Jeseníkách na Ramzové, jen pár metrù od místní 
dominanty, stejnojmenné novogotické kaple. Je 
ideálním místem k odpoèinku pro jednotlivce i 
rodiny v každém roèním období.
- GPS: 50°11'45.867"N 17°3'49.615"E
- Tel.: +420 725 439 820
- www.ramzova.info

Relaxaèní procedury, termální bazény, termální 
koupalištì, perlièkové koupele, whirlpool, fitness, 
sauna, zábaly, bylinné koupele.
- GPS: 50°1'59.808"N 17°2'9.899"E
- Tel.:  +420 583 394 007
- www.lazne-losiny.cz
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• Masáže a relaxace Jeseník

• Relax centrum Kolštejn v Branné

• Hotel Zlatý Chlum Èeská Ves

Nabízí masáže lávovými kameny, klasickou, na 
ploché bøíško, anticelulitidovou, medovou 
detoxikaèní, baby dìtskou, havajskou, indickou 
masáž hlavy, horkou èokoládou, brusinkovou, 
dornovou metodou, bahenní a parafínové zábaly, 
lifting oblièeje, manuální lymfodrenáž i oblièeje. 
Finskou i parní saunu.
- GPS: 50°13'0.073"N 17°12'8.460"E
- Tel: +420 777 714 731
- www.relaxace-masaze.cz

Relaxaèní centrum poskytuje široké spektrum 
služeb od 6 saun, parní láznì, solné a bylinné 
terapie, koupele, masáže i tropický déš�, èajovnu 
a bowling ber.
- GPS: 50°9'41.279"N 17°1'25.472"E
- Tel.:  +420 583 286 421
- www.relaxkolstejn.cz

Hotel Zlatý Chlum v Èeské Vsi má ve svém 
suterénu umístìnu vlastní saunu s odpoèívárnou, 
fitcentrum a prostory urèené k provádìní masáží.
- GPS: 50°15'21.463"N 17°13'33.844"E

Branná

Èeská ves
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2
hodiny

Turistické zajímavosti - 2 hodiny
Jeseník

• Vlastivìdné muzeum Jesenicka ve Vodní 
tvrzi v Jeseníku

• Squash Bowling Centrum

Seznámit se se smutným obdobím èarodì-
jnických procesù a zároveò se dozvìdìt o historii 
Jesenicka, kamenictví, archeologii, geologii, 
faunì a flóøe jesenických hor, mùžete ve 
Vlastivìdném muzeu, které se nachází v 
kamenné vodní tvrzi.
- GPS: 50°13'47.810"N, 17°12'25.275"E
- Tel: +420 584 401 070
- www.muzeum.jesenik.net

Chcete se obèerstvit a naèerpat síly po nákupech 
ve mìstì? Ke sportovnímu vyžití slouží squash, 
bowling, šipky, billiard a stolní fotbal.
- GPS: 50°13'38.490"N, 17°12'22.371"E
- Tel.:  +420 733 465 563
- www.ranc-orel.cz/sbc/

• Divadlo Petra Bezruèe

• Relax Domašov

• U Hranic 

- GPS: 50°13'32.77"N 17°12'24.47"E
- Tel.: +420  584 411 254
- www.mkzjes.cz

Sportovní a zábavní areál Vám zajistí zážitek z 
aktivní dovolené. Nejširší spektrum nabídky 
areálu umožní výbìr aktivit každému bez ohledu 
na vìk a  výkonnost. V areálu najdete bowling, 
squash, tenisové kurty, krytý bazén, saunu, 
masáže a mnoho dalšího.
- GPS: 50°9'36.324"N, 17°11'50.287"E
- Tel.:584 452 521
- www.jesenik.org

Sportovnì rekreaèní areál nabízí víceúèelové 
høištì na tenis, minikopanou, plážový volejbal, 
bazén, minigolf, bowling. Poøádání tenisových a 
volejbalových turnajù. U pøilehlého rybníku je 
možnost rybolovu, nebo zakoupení  živých ryb.
- GPS: 50°18'32.328"N, 17°20'55.413"E
- Tel.: +420 777 647 991
- www.ubytovani-uhranic.cz

Bìlá pod Pradìdem

Mikulovice

Èeská ves

• Veterán Muzeum nebo krytý bazén 
Milovníci starých vozidel si jistì nenechají ujít 
ojedinìlé muzeum motocyklových veteránù. 
Obèerstvit a osvìžit se mohou v nedalekém 
areálu s bazénem o rozmìrech 25 m, v létì s 
venkovní zahradou,  travnatou pláží, ruskými 
kuželkami a høištìm, pøípadnì ve fitcentru, 
masážním studiu a restauraci.
- GPS: 50°15'04.09"N 17°13'18.47"E
- Tel:  +420 584 428 404
- Tel:  +420 584 428 186
- www.krytybazen.jesenicko.com
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4
hodiny

Turistické zajímavosti - 4 hodiny
Jeseník

Lipová-láznì

• Priessnitzovy léèebné láznì v Jeseníku

• Jeskynì Solvita (solná jeskynì) Priessnitz-
ovy léèebné láznì

• Schrothovy láznì, Muzeum Johanna Schro-
tha v Lipové-lázních

Láznì nabízejí kromì èistého klimatu spoustu 
možností a aktivit. Pobyt v solné jeskyni Solvita, v 
novì otevøeném balneoparku s využitím 
léèebných úèinkù pramenité vody, nordic walking 
po lázeòských okruzích, osvìžení v bazénu s 
víøivkou v sanatoriu Priessnitz a další aktivity.
- GPS: 50°14'27.41"N 17°11'23.13"E
- Tel.: +420 584 491 111
- www.priessnitz.cz

Umìlá mikroklimatická jeskynì ve sklepení 
budovy pošty. Díky kombinaci solí z Mrtvého 
moøe, himalájských solných krystalù, jodo-
bromové soli z Polska a solanky z Luhaèovic má 
unikátní a nenapodobitelné klima. 
- GPS: 50°14'26.13"N 17°11'13.68"E
- Tel.: +420 584 491 144

Procházku láznìmi proslavenými léèbou obezity 
a lupénky spolu s návštìvou muzea o životì jejich 
zakladatele,  Johanna Schrotha,  vøele 
doporuèujeme.
- GPS: 50°13'41.57"N 17°07'51.50"E
- Tel.: +420 584 421 351
- www.ic-lipova.cz
- www.lazne.cz

• Muzeum Slezského Semmeringu

• Jeskynì na Pomezí

Expozice je umístìna v jedné z nádražních 
budov železnièní zastávky Horní Lipová – v bý-
valém ústøedním stavìdle. Muzeum popisuje 
historii horského úseku železnièní tratì Branná – 
Lipová-láznì.
- GPS: 50°13'28.91"N 17°5'0.28"E
- Tel.: +420 972 745 627
- www.jeseniky.net/muzeum-slezskeho-semm-
eringu

Nejvìtší jeskynní systému v Èeské republice 
vzniklý rozpouštìním mramoru. Pro tyto jeskynì 
jsou typické nátekové útvary vytváøející kaskády 
a mohutné èlenité krápníky. Komplex je národní 
pøírodní památka.
- GPS: 50°14'45.756"N, 17°8'19.507"E
- Tel.: +420 584 421 284
- www.caves.cz

Vápenná

Supíkovice

Žulová

Vidnava

• Jeskynì na Špièáku

• Kamenické muzeum

• Muzeum

Nejstarší písemnì doložená jeskynì ve støední 
Evropì (r. 1430) nabízí pùsobivou podívanou s 
mramorovými stìnami a nejvìtší atrakcí -  
Srdcovou chodbou.
- GPS: 50°17'00.68"N 17°14'59.29"E
- Tel.: +420 584 423 129
- www.caves.cz

Historii kamenictví na Žulovsku a pøírodu 
Rychlebských hor si mùžete prohlédnout v 
Kamenickém muzeu.
- GPS: 50°18'32.39"N 17°6'0.05"E
- Tel: +420 584 437 151
- www.knihovnazulova.webk.cz

Expozice osídlování Vidnavska je rozdìlena na 
historickou, geomorfologickou a zoologickou 
èást, ukázku èerné støedovìké kuchynì a 
prezentaci významných osobností Vidnavy.
- GPS : 50°3'71.88"N, 17°18'800"E
- Tel: +420 584 413 075
- www.vidnava.cz
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4
hodiny

Javorník

Rejvíz

• Zámek Jánský Vrch

• Mìstské muzeum

• Vyøezávané židle 

Letní sídlo vratislavských biskupù kromì 
krásných renesanèních a barokních interiérù 
nabídne nejvìtší sbírku dýmek a kuøáckých 
potøeb v ÈR.
- GPS: 50°23'22.82"N 17°00'00.61"E
- Tel.:  +420 584 440 286
- www.janskyvrch.cz

V mìstském muzeu Javorník najdete stálou 
expozici historie Javorníku od pravìku po 
souèasnost.

Typy expozic:
- expozice národopisná ( geologie, slavné 
osobnosti Javornicka, malované obrázky na skle 
atd.)
- expozice minerálù Ing. Jedlièky ( mineralogie, 
drahé kameny, …)
- expozice hudebního skladatele Karla Ditterse z 
Dittersdorfu.
- GPS: 50°23'32"N, 17°00'20"E
- Tel.: +420 584 440 276

Unikátní památka po bývalém majiteli Penzionu 
Rejvíz a „štamgastech“ se nachází budovì z 
pøedváleèného období.
- GPS: 50°13'46.189"N, 17°18'1.599"E
- Tel.: +420 584 413 091
- www.zlatehory.cz

Zlaté Hory

Kouty nad Desnou

• Hornické muzeum ve Zlatých Horách

• Pøeèerpávací vodní elektrárna Dlouhé Strá-
nì 

V hornickém muzeu umístìném v Mìstském 
muzeu ve Zlatých Horách se dozvíte nejen o 
historii mìsta, ale i tìžby zlata a jak vypadala 
napø. hornická štola.
- GPS: 50°15'46.32"N 17°23'46.37"E
- Tel.: +420 584 425 329
- www.zlatehory.cz

Od roku 2005 patøí mezi 7 nejvìtších divù ÈR a 
exkurze nabízí prohlídku elektrárny, dolní nádrže 
i horní nádrže, ke které vede horská lanovka.
- GPS: 50°04'30.15"N 17°09'34.32"E
- Tel.:  +420 583 283 282
- www.dlouhe-strane.cz

Branná

• Hrad a zámek Kolštejn
Tento hrad a zámek patøí k nejunikátnìjším 
stavebním památkám v èeských zemích a na 
Moravì. Svou architekturou se øadí po boku 
vyhledávaného zámku ve Velkých Losinách k 
moravským  arkádovým zámkùm. Hrad ve 14. 
století vlastnil nejvlivnìjší a nejbohatší rod pánù 
z Lipé.
- GPS: 50°9'1.240''N, 17°0'43.261''E
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celý
den

Turistické zajímavosti - celý den
Velké Losiny

• Zámek

• Ruèní papírna a termální láznì

Pohádkový renesanèní zámek se sgraffity a 
krásným zámeckým parkem vám pøipomene i 
smutnì proslulé èarodìjnické procesy ze 17. 
století, které byly v tomto regionu obzvláš� 
rozsáhlé a kruté.
- GPS: 50°01'47.72"N  17°02'17.83"E
- Tel.:  +420 583 248 380
- www.losiny-zamek.cz

Poslední papírna na výrobu ruèního papíru ve 
støední Evropì, který si mùžete zkusit sami 
vyrobit. A osvìžení nabídne procházka láznìmi a 
koupání ve venkovním termálním bazénu.
- GPS: 50°01'23.42"N 17°01'53.76"E
- Tel.:  +420 583 248 433
- www.rucnipapirna.cz

Bruntál

• Zámek
Okolo zámku  netradièní dispozice tvaru kruhové 
výseèe s trojúhelníkovým nádvoøím s arkádami se 
rozkládá zámecký park. Na zámku se zachovalo 
cenné vybavení pùvodních interiérù s bohatou 
obrazovou sbírkou, zbrojnicí a knihovnou. Dnes je 
sídlem regionálního muzea, jsou zde muzejní 
expozice a výstavní sínì a konají se tady kulturní 
a spoleèenské akce.
- GPS:  49°59'25.36"N 17°27'52.79"E
- Tel.:  +420 554 717 947
- www.bruntal-zamek.cz
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celý
den

Turistické zajímavosti - celý den POLSKO
PACZKOW

NISA (NYSA)

• Muzeum plynárenství

• Biskupský palác a muzeum

• Bazilika sv. Jakuba a sv. Anežky 

V bývalé plynárnì je vytvoøena nejvìtší expozice 
svého druhu v Evropì. Návštìvník zde uvidí 
nejrùznìjší plynová zaøízení z domácnosti: 
sporáky, pece, malé karmy, žehlièky, lednice, 
kamna a krby k vytápìní místností, svítilny, lampy 
a dokonce kulmu na plyn.
- GPS: 50°27'57.901"N, 17°0'13.076"E
- Tel: +48 774 316 834
- www.muzeumgazownictwa.pl

Rozsáhlý komplex vzniklý na pøelomu 17. a 18. 
století pro potøeby vratislavských biskupù v sobì v 
souèasné dobì skrývá sídlo nejstaršího muzea v 
polském vojvodství. Stálé expozice dokumentují 
dìjiny Nisy a niské zemì. Expozice èarodìj-
nických procesù na jesenicko - niském pohranièí. 
Budova je jedna z nejokázalejších barokních 
mìstských rezidencí tehdy postavená v hlavním 
mìstì niského knížectví.
- GPS: 50°28'24.48"N, 17°20'16.008"E
- Tel: +48 774 080 500
- www.nysa.pl

Interiér skrývá nejcennìjší vyøezávanou náhrobní 
desku ve Slezsku spolu s barokní køtitelnicí. Vedle 
baziliky se nachází zvonice s okázalou pokladnicí 
sv. Jakuba, která tvoøí tøi patra galerie s vitrínami s 
díly niských zlatníkù, mešní èíše, ciboria, svícny a 
jiné liturgické nádoby. Tato bazilika má jednu z 
nejstrmìjších støech v Evropì s nezanedba-

telným povrchem 4 tisíce m2.
- GPS: 17°19'57"E 50°28'20"N
- Tel: +48 774 572 349
- www.muzeumwsiopolskiej.pl

Jedna z nejstarších dobývek zlata. Více než 300 
km tunelu, šachet a galerií na jednadvaceti 
úrovních.  Prohlídka se zkušenými prùvodci vás 
zavede do štoly Gertruda s tajemnou chodbou 
smrti, nebo Èerné štoly s jediným podzemním 
vodopádem v Polsku. K vidìní je dále muzeum 
minerálù a mincovna.
- GPS: 50°26'45.125"N, 16°53'37.925"E
- Tel: +48 748 175 508
- www.kopalniazlota.pl

Zloty Stok

• Kopalnia zlota

Kletno

Opole

• Medvìdí jeskynì

• Muzeum opolské vesnice

V nejdelší jeskyni v Sudetech s chodbami na tøech 
úrovních o délce kolem 3 km byly nalezeny kosti 
prehistorického medvìda a také jiných zvíøat 
staré tisíce let. Za podívanou stojí rozmanité 
krápníkové útvary a sály o impozantních 
rozmìrech (nejvìtší o výšce 45 m a délce 60 m). 
Za úèelem její ochrany zde byla utvoøena 
rezervace. Èást horních chodeb je zpøístupnìna 
pro návštìvníky (pouze s prùvodcem).
- GPS: 50°15'38"N 16°51'54"E
- Tel: +48 748 141 250
- www.jaskinia.pl

Jediné muzeum pod širým nebem v Opolském 
kraji a jedno ze ètyø podobných v historickém 
Slezsku. Bìhem témìø 50 let muzea byla 
vytvoøena bohatá venkovní výstava památek 
døevìné architektury, venkovských stavení a 
budov slezského Opole.
- GPS: 50°40'54.21"N, 17°51'37.303"E
- Tel: +48 774 572 349
- www.muzeumwsiopolskiej.pl
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Víte, že Jesenicko navštìvovali...

...princezny

...králové

•  Princezna Oranžská

•  Rumunský král Carol I. 

•  Bavorský král Maxmilián II. 

Marie se narodila jako nejstarší dcera (tøetí z devíti 
dìtí) anglického krále Karla I. a jeho manželky, 
pùvodem francouzské princezny Henrietty Marie. 
Na svìt pøišla v paláci sv. Jakuba  v Londýnì. V 
roce 1642 jí otec udìlil titul Královská princezna a 
založil tak tradici, že nejstarší dcera anglického 
krále vždy nosí tento titul. Princezna si vybrala za 
své sídlo Bílou Vodu u Jeseníku. Stalo se tak roku 
1854, když tato pruská princezna utekla od syna 
pruského císaøe s osobním tajemníkem.

Nìmecký princ z dynastie Hohenzollernù se stal 26. 
bøezna 1881 prvním rumunským králem. Na 
Gräfenberg (Priessnitzovy léèebné láznì) dorazil se 
svým doprovodem v èervenci 1888 a strávil zde 7 
týdnù. Pøijel za ním i jeho bratr kníže Leopold von 
Hohenzollern - Sigmaringen.

Pocházel z rodu wittelsbachù. Prvorozený syn 
bavorského krále Ludvíka I. Na Gräfenberku se 
léèil ve dnech 12. – 30. èervence 1860. 
Doprovázeli ho 3 poboèníci – sv. pán Leonrod, 
osobní lékaø tajný rada Dr. vor. Gietl, vedoucí 
císaøské kanceláøské dvorní rada von 
Pfistermeister a tajný sekretáø Leinfelder. Zde jej 
také v nedìli 29. 7. 1860 navštívil František Josef I.

•  Arcivévoda Leopold Salvátor 

•  Rakouský arcivévoda František Karel 

•  Nasavský vévoda Adolf 

Nejstarší syn arcivévody Karla Salvátora a 
bourbonsko – sicilské princezny Marie Immakulaty, 
generální inspektor dìlostøelectva. Do Jeseníku 
pøijel 28. èervence 1913 a pro místní obèany to byla 
velká událost.

Syn císaøe Františka I. a bratr panujícího císaøe 
Ferdinanda I. udìlil Vincenzi Priessnitzovi Velkou 
zlatou medaili za zásluhy se stuhou, nejvyšší 
vyznamenání civilní osobì, které pøed ním dosud 
nikdo v rakouském Slezsku neobdržel.

Lucemburský velkovévoda v letech 1890-1905 
a (poslední) nasavský vévoda v letech 1839-1866. 
Byl prvním lucemburským velkovévodou z dynastie 
Nassau-Weilburg. Na Gräfenberk pøijel 8. 7. 1855 
se svou ženou, princeznou Adelheida Marie von 
Anhalt – Dessau. Láznì navštívil ještì nìkolikrát, 
napø. 1. 6. 1871 dorazil na Gräfenberk za 
doprovodu hanoverského prince Hermanna zu 
Solms – Brannfels a svého tajemníka hrabìte 
Castelliho.
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•  Jan Masaryk 

•  Generálmajor Richard Tesaøík

•  Generál Antonín Špaèek 

Syn T.G. Masaryka a jeden z nejvýznaènìjších 
èeskoslovenských diplomatù první poloviny 20. 
stol. Byl mimo jiné velvyslancem v Londýnì, 
ministrem zahranièí Benešovy exilové vlády a také 
ministrem zahranièí ve vládì Klementa Gottwalda. 
Do Jeseníku dorazil z Londýna 12. dubna 1934 a 
ubytoval se v Priessnitzovì sanatoriu.

Èeskoslovenský generálmajor, hrdina Sovìtského 
svazu. Ke slávì rodiny Tesaøíkù, i když jiného 
formátu, pøispìli jeho dva synové Richard a 
Vladimír, zpìváci skupiny Yo Yo Band. Do Jeseníku 
byl pozván jako èestný host 12. dubna 1959 na 
Mezinárodní pamìtní dny odboje a pronesl zde 
projev v Domì požárníkù, obìd a veèeøi mìli 
zajištìny v hotelu Jeseník a prohlédl si zdejší láznì.

Držitel Øádu Bílého lva I. tøídy, veterán 
èeskoslovenského zahranièního odboje za druhé 
svìtové války. Bojoval ve Francii a Británii. Od roku 
2001 až do své smrti pøedsedal Èeskoslovenské 
obci legionáøské. Svou kariéru zapoèal v 
jesenických kasárnách. Dnes zde najdeme jeho 
fotografii i životopis v nové historické expozici.

... i naši slavní generálové?
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Dùležité telefonní kontakty:

Policie ÈR 158

Záchranná služba

Hasièi

Mìstská policie

Horská služba Jeseníky

155

150 ( Hasièi Jeseník - 950 791 011 )

156

stanice HS Èervenohorské sedlo +420 583 295 111

stanice HS Dolní Morava

stanice HS Karlov

stanice HS Ovèárna

stanice HS Ramzová

stanice HS Skøítek SO a NE

stanice HS Velké Vrbno SO a NE

+420 465 634 139

+420 554 273 112

+420 554 779 020

+420 583 230 075

+420 583 237 104

+420 583 294 110
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