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Jeseníky s podhůřím jsou horským rájem s mnoha historickými i technickými poklady. V každém 
ročním období si zvolíte trasu, která bude vyhovovat jak Vaší kondici, tak také Vašim zájmům. 

Turistickou oblast Jeseníky tvoří pohoří Hrubý Jeseník se svým podhůřím, Rychlebské hory, 
Králický Sněžník a Nízký Jeseník, a tak si můžete vychutnat putování po vrcholcích s místy 
dalekých rozhledů i cesty malebnými údolími.

Vyznavači zimních sportů si vyberou z nabídky zimních areálů. Je pestrá stejně tak jako v létě 
a všechna střediska nabízejí řadu doplňkových, zábavných aktivit. V Jeseníkách najdete stovky 
dobře značených tras jak pro pěší turistiku, tak také pro cykloturistiku. Vydat se můžete na Rejvíz 
k největšímu rašeliništi na Moravě, na Praděd – nejvyšší horu Moravy, do přírodní rezervace 
Šerák-Keprník, nejstarší na Moravě, nebo do přírodní rezervace Velká kotlina, která je pro změnu 
zase v Jeseníkách nejcennější. 

A ti, kteří rádi poznávají jedinečnosti, objeví celou řadu historických památek ať již za zdmi hradů, 
zámků, muzeí nebo uvnitř dřevěných kostelíků. Poznají největší div České republiky, elektrárnu 
Dlouhé Stráně i jedinečnou výrobu ručního papíru. Chcete další zážitky? Potom se vydejte 
do Šumperka a absolvujte pohádkový okruh městem ze 13. do 21. století, a to nemluvíme napří-
klad o relaxační nabídce řady jesenických lázní a nebo o čarodějnických procesech ve Velkých 
Losinách, o festivalech a pestré nabídce zábavy i chutí včetně vyhlášeného hanušovického piva. 
 

      Vítejte a užívejte si!www.kr-olomoucky.cz/tourism





Panenská pr̆írodaPanenská pr̆írodaPanenská pr̆írodaPanenská pr̆írodaPanenská pr̆íroda

Drsná a zároveň romantická příroda Jeseníků Vás zaujme na první 
pohled. Objevíte zde chráněnou krajinnou oblast, přírodní parky, přírodní 
rezervace, ve kterých najdete celou řadu vzácných druhů živočichů 
a rostlin. Objevíte okouzlující hory s překrásnými výhledy do údolí, husté 
lesy, křišťálové potoky i vodopády. V celé oblasti je řada naučných stezek. 
Na poklady v podzemí narazíte v nejstarších písemně doložených 
jeskyních ve střední Evropě, v jeskyních Na Špičáku, které jsou zcela 
bezbariérové. Výjimečné jsou také jeskyně Na Pomezí patřící k největ-
ším jeskynním systémům v ČR vzniklým rozpouštěním mramoru. 
Jeseníky jsou prostě přírodním rájem v létě i v zimě.

www.caves.cz

www.infosumperk.cz

www.info-jesenik.cz

www.jeseniky.net

www.jeseniky-praded.cz

www.rychlebskehory.cz
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1
Petříkov

Praděd Bílá Opava Zábřeh



Atraktivní horský terén na jaře, v létě a na podzim ocení především 
vášniví turisté a cykloturisté. Nezapomenutelná je Čarodějnická cyklotrasa 
napříč celým územím Jeseníků. Pro dosažení tras můžete využít i pra-
videlných spojů cyklobusů /9/. V Jeseníkách však najdete také místa 
pro příznivce netradičních zážitků. Jedinečná bobová dráha v Petří-
kově /1/, horské minikáry na Ramzové /2/, v Koutech nad Desnou /3/, 
letní lyžování v Branné /4/, horské koloběžky na Staroměstsku /5/, 
jízdy na koních /6/, strmé skalní stěny, vyhlídkové lety ze Šumperka /7/ 
či Jeseníku /8/ Vám přinesou jedinečné a nezapomenutelné zážitky. 
Ať už si zvolíte kteroukoliv oblast, vše vždy završí požitek z netknuté 
přírody, průzračných bystřin a čistého vzduchu. Zažijete barevné jaro, 
kouzelné léto a pestrý podzim.

Kouzelné 
   jaro, léto i podzim

1. www.kaste.cz

2. www.haltmar.cz

3. www.letni-atrakce.cz

4. www.proskil.cz

5. www.vlekyhyncice.cz

6. www.kladrubskyvranik.com

    www.ranc-orel.cz

    http://cernykun.jizdarna.cz

    www.farmamorava.cz

    www.equichannel.cz

7. www.aeroklub-sumperk.cz

8. www.aeroklubjesenik.cz

    www.denni.cz/air.htm

9. www.connexmorava.cz



Úsov

Velké Losiny Javorník – Jánský Vrch



Když se řekne Jeseníky, každý si představí lyžování nebo procházky 
přírodou. Na malebná podhorská města, městečka a obce řada lidí 
zapomíná a připravuje se tak o nevšední zážitky. Hradů, zámků ale 
i dřevěných kostelíků najdete v Jeseníkách celou řadu. Kraj je bohatý 
zejména na romantické zříceniny hluboko v lesích, ke kterým se můžete 
vydat po značených turistických trasách. Ale ani o stavby s nádhernými 
interiéry a sbírkami zde není nouze. Každá z nich Vás překvapí svou 
jedinečností, ať už to je největší sbírka dýmek a kuřáckých potřeb 
v republice na zámku Jánský Vrch /3/, zachované interiéry a arkádové 
klenby zámku ve Velkých Losinách /2/, Bruntálu /4/ či rozsáhlá sbírka 
loveckých trofejí na zámku v Úsově /1/. Je to obdiv, krása a úcta.

1. www.usov-muzeum.cz
2. www.losiny-zamek.cz
3. janskyvrch.wz.cz
4. www.bruntal-zamek.cz
www.novyhrad.cz
www.sovinec.cz
www.sweb.cz/branna/
www.losiny.cz
www.infosumperk.cz
www.info-jesenik.cz
www.mu-hanusovice.cz
www.javornicko.cz
www.mikulovice.cz
www.mu-mohelnice.cz
www.morberoun.cz
www.staremesto.info
www.stity.cz
www.zabreh.cz

Obdiv a úcta



Červenohorské sedlo

Ramzová Ramzová – Šerák



Bájec̆ná zimaBájec̆ná zimaBájec̆ná zimaBájec̆ná zimaBájec̆ná zimaBájec̆ná zima

V Jeseníkách leží jedny z nejznámějších zimních středisek České 
republiky. V nich si přijdou na své nároční i rekreační lyžaři. Pro náročné 
lyžařské terény zavítáte na Červenohorské sedlo /1/, do Petříkova, 
do Ostružné /2/ nebo na Ramzovou /3/. Ale i ostatní střediska například 
na Staroměstsku /4/, v Branné /5/, v Lipové-lázních /6/, Klepáčově /7/, 
Malé Morávce – Karlově /8/, na Pradědu /8/ a na dalších místech dnes 
nabízí upravované sjezdovky, půjčovny lyžařského a snowboardového 
vybavení, večerní lyžování, lyžařské školy a na některých místech 
i atrakce, jako je snowtubing a snowcart. Pohodlně se na mnohá z nich 
dostanete skibusy /9/. Jeseníky brázdí také bezpočet upravovaných 
běžkařských stop a svou trasu si tak vybere každý. Sníh se zde drží 
dlouho do jara a ubytovat se můžete v desítkách chat, hotelů a penzionů.

1. www.skiklub-su.cz
2. www.ostruzna.cz
www.kaste.cz
3. www.bonera.cz

4. http://chata-paprsek.webpark.cz
www.olsanka.cz
www.vlekystribrnice.cz
www.vlekyhyncice.cz
5. www.proskil.cz
6. www.rsmiroslav.cz
www.lazenskyvrch.cz
7. www.klepacov.cz
8. www.holidayinfo.cz
9. www.connexmorava.cz
www.jeseniky-praded.cz
www.ski-areal.com
www.skiprosport.cz
www.penzionoaza.cz
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Priessnitzovy léčebné lázně, Jeseník

Lázně Velké LosinyLázně Dolní Lipová



Pohoda a zdravíPohoda a zdravíPohoda a zdravíPohoda a zdravíPohoda a zdraví

Lázně nabízející pohodu a zdraví je v Jeseníkách možné najít doslova 
na každém kroku. Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku /1/ byly vůbec 
prvním vodoléčebným ústavem na světě. Studené i termální sirné pra-
meny ve Velkých Losinách /3/ pomáhají lidem od jejich chorob dokonce 
už od 16. století. A podobně bohaté historii a věhlasu se těší též lázně 
Dolní Lipová /2/, Bludov /4/ či Karlova Studánka /5/. Jejich společnými 
jmenovateli jsou špičková vybavení, moderní zázemí, vysoká odbornost 
a veškeré služby. Pacienti v nich nenacházejí pouze úlevu od cévních 
onemocnění, poruch pohybového ústrojí či dýchacích obtíží. Všechny 
léčebné ústavy navíc nabízejí celou škálu rehabilitačních a rekondič-
ních programů a dobu pobytu můžete přizpůsobit zcela svým možnos-
tem. Lázně v Jeseníkách nabízejí pohodu a zdraví.

1. www.priessnitz.cz 

2. www.lazne.cz 

3. www.lvl.cz 

4. www.lazne-bludov.cz

5. www.k.studanka.cz



Dlouhé Stráně

Štíty Zlaté Hory



Zážitky, 
 které jinde nenajdete
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Ti, kteří se neobejdou bez jedinečných zážitků, objeví v údolí Ztracených 
štol repliku středověkého hornického městečka se zlatorudným mlýnem. 
Můžete si dokonce vyzkoušet rýžování zlata! /3/ V České Vsi narazíte 
na Muzeum motocyklových veteránů /4/ i pravý westernový ranč /5/. 
Nedaleko Pradědu ve výšce 1350  m n. m. se zrcadlí vodní plocha třetí 
největší vodní přečerpávací elektrárny na světě Dlouhé Stráně /1/. 
Prohlídka je opět jedinečným zážitkem. Jen o kousek dál, ve Velkých 
Losinách budete zase obdivovat výrobu ručního papíru v jedné z nejstarších 
manufaktur v Evropě /7/. Na Staroměstsku se vydáte po naučné stezce 
za poznáním pohraničního opevnění /6/. Nezapomenutelná je i návštěva  
Acrobat Parku ve Štítech /2/, kde si můžete zaskákat na lyžích do vody, 
a když budete mít štěstí, potkáte i olympijského vítěze Aleše Valentu. Každo-
ročních akcí a událostí je bezpočet a jsou to zážitky, které jinde nenajdete.

1. www.energotis.cz

2. www.acrobatpark.com

3. www.zlatehory.cz

4. www.veteranklub.cz 

5. www.ranc-orel.cz

6. www.opevneni-stm.wz.cz

7. www.muzeumpapiru.cz

www.info-jesenik.cz

www.infosumperk.cz 

www.sweb.cz/skanzen

www.sklarny.cz

www.zabreh.cz
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Bludov 
MIS - Kulturní dům Bludov
A. Kašpara 353
789 61
tel.: 583 238 177
e-mail: kulturni.dum@bludov.cz
http://www.bludov.cz

Javorník
Informační centrum Javorník
Nádražní 160
790 70
tel.: 584 440 688
fax: 584 440 190
e-mail: mksjavornik@jes.cz
http://www.javornicko.cz
 
Jeseník
I.C. Jesenicka
Masarykovo nám. 1/167
790 01
tel.: 584 498 155
fax: 584 401 279
e-mail: mic@mujes.cz
http://www.jesenik.org

Lipová-lázně 
Informační středisko
Obecní úřad 396, 
790 61 
Lipová-lázně
tel.: 584 452 200
e-mail: lipova@jesenicko.net
http://lipova-lazne.cz

Loučná nad Desnou
Informační středisko
788 11
tel.: 583 235 091
fax: 583 235 094
e-mail: info@energotis.cz
http://www.energotis.cz/ic.html
 
Mikulovice
Informační středisko
Hlavní 214
790 84
tel.: 584 429 381
e-mail: knihovna@mikulovice.cz
http://www.mikulovice.cz

Mohelnice
Informace při MěÚ Mohelnice
U Brány 2
789 85
tel.: 583 452 111
fax: 583 452 151
e-mail: mesto@mu-mohelnice.cz
http://www.mu-mohelnice.cz 

Moravský Beroun
Městské kulturní a turistické 
informační centrum
náměstí 9. května 4
793 05
tel.: 554 773 147 
fax: 554 773 134
e-mail: info@morberoun.cz
http://www.morberoun.cz  

Ostružná
Informační středisko
Obecní úřad Ostružná
788 25
tel.: 583 230 072
fax: 583 230 050
e-mail: ou.ostruzna@cmail.cz
 
Staré Město pod Sněžníkem
Turistické informační centrum
nám. Osvobození 166
788 32
tel.: 583 239 134
fax: 583 285 037
e-mail: tic.staremesto@tiscali.cz
http://www.staremesto.info

Štíty 
Informační centrum
nám. Míru 55
789 91
tel.: 583 440 109
fax: 583 440 214
e-mail: info@stity.cz
http://www.stity.cz
 
Šumperk
Regionální a městské informační centrum
Hlavní třída 22
787 01
tel.: 583 214 000
fax: 583 214 909
e-mail: icsumperk@seznam.cz 
http://www.infosumperk.cz

Velké Losiny
Informační centrum a knihovna
Lázeňská 25
788 15
tel.: 583 248 361
e-mail: infolosiny@losiny.cz
http://www.losiny.cz 

Zábřeh
Infocentrum Zábřeh
Klub - KVDC města Zábřeh, 
ČSA 1
789 01
tel.: 583 411 653
fax: 583 416 461
e-mail: info@ic.zabreh.cz
http://infocentrum.zabreh.cz

Zlaté Hory
Informační středisko
nám. Svobody 94 
(Hornické muzeum)
793 76
tel.: 584 425 329
e-mail: muzeum@zlatehory.cz
http://www.zlatehory.cz

Žulová
Informační středisko
Kostelní 1
790 65
tel.: 584 437 151
e-mail: mkzulova@jes.cz 
http://www.zulovsko.cz

Jeseníky 
– Sdružení cestovního ruchu 
Kladská 233/1, 787 01 
Šumperk, tel./fax: 583 283 117 
e-mail: sdruzenicr@jeseniky.org 
http://www.jeseniky.org

Přehled informačních center:

       

       

                     

  

  

Využijte vstupy zdarma 
a atraktivní slevy při Vašich 

cestách za poznáním 
Olomouckého kraje

www.olomoucregioncard.cz
Více informací hledejte na informačních 
centrech v Olomouckém kraji
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