Po żółtej trasie w kierunku na zachód czeka na nas strome zejście zboczem
góry Břidličná (1358 m n.p.m.) posianym rumowiskami i formacjami skalnymi aż do
formacji skalnej Čertova stěna, z której oczaruje nas widok zapadliny tworzonej
przez rzeczkę Merta. Można obserwować urozmaicone zbocze Kamzičníka,
masywu Vysoká hole i Praděda, które wraz z przeciwległym masywem Mravenečníka tworzą bajkową dekorację. Nie wykluczone, że po drodze spotkamy stado
kozic lub jeleni. W tym kierunku można iść dalej na Kosaře (była osada – dziś odludzie),
do Vernířovic, gdzie jest restauracja, możliwość przenocowania i przystanek autobusowy (ok. 7 km).
Trasa prowadzi dalej po czerwonej trasie. Pójdziemy po goliznach głównego
grzebienia z dalekimi widokami, nad Malým Kotlem, szczytem Vysoká hole
a po lewej stronie miniemy osnute legendami o czarownicach Petrovy Kameny
(1438 m n.p.m.). Kameny są dla swojej cennej flory chronione i dostęp na nie nie jest
dozwolony. Z Petrových Kamenów zejdziemy do wojskowego domu wypoczynkowego
Ovčárna (autobus). Okolice Ovčárny są masowo odwiedzanym ośrodkiem turystycznym i narciarskim z zapleczem gastronomicznym i noclegowym (np. w schroniskach
Kurzovní, Barborka, Ovčárna, Figura i w schronisku Sabinka).
Stąd dalej idziemy po zielonej trasie do drogowskazu „Pod Pradědem“. Z tego miejsca jest to już tylko jeden kilometr na najwyższy szczyt Moraw, Praděd
(1492 m n. p. m.).
Jeżeli zdecydujemy się na dalszy marsz od drogowskazu po niebieskiej trasie,
czeka nas strome zejście do doliny rzeczki Divoká Desná, która zasila wodą jezioro
zaporowe elektrowni szczytowo pompowej Dlouhé Stráně (elektrownia jest
dostępna dla turystów, w razie zainteresowania warto tę największą budowlę wodną
w Republice Czeskiej zwiedzić). Po tej drodze dojdziemy do miejscowości Kouty
nad Desnou, gdzie jest przystanek autobusowy i stacja kolejowa (ok. 11,5 km).
Od rozdroża „Pod Pradědem“ prowadzi też zielona trasa. Po 3 km łagodnego zejścia dojdziemy do schroniska Švýcárna, gdzie można posilić się, ewentualnie
przenocować. Dalej kontynuujemy zejście po zielonej trasie z pięknymi widokami
na dolinę rzeki Desná i na Mravenečník z górnym zbiornikiem elektrowni
szczytowo-pompowej Dlouhé Stráně (z powodu remontu górnego zbiornika
elektrownia będzie w okresie 1. 6. - 31. 8. 2007 niedostępna dla turystów).
Po 3,5 km na rozdrożu „Petrovka“ można zdecydować, czy pójdziemy dalej
bardziej stromym zejściem po zielonej trasie do miejscowości Kouty nad
Desnou (5,5 km, autobus i pociąg) lub po niebieskiej trasie poziomnicowej wybierzemy się aż do ośrodka turystycznego i narciarskiego Červenohorské sedlo
(1010 m n.p.m.), skąd jest połączenie autobusowe do Šumperka i Jeseníku (5,5 km).
Zajazd Skřítek – tel.: +420 583 237 130, www.jesenik.org
Dlouhé Stráně IS PVE DS – tel.: +420 583 235 091, www.energotis.cz/ic.html
Schronisko turystyczne Švýcárna – tel.: +420 554 779 018, +420 737 249 573
www.svycarna.cz
www.infosumperk.cz, www.ceskehory.cz/jeseniky
www.jeseniky-praded.cz

Trasy z Ramzovej

Trasa na Králický Snĕžník koło wodospadów
Ze stacji kolejowej Vysoké Žibřidovice
prowadzi czerwona trasa koło leśniczówki
Bystřina piękną doliną potoka Prudký potok
(ok.i 10 km). Potok tworzy liczne kaskady i wodospady.
Trasa wspina się pierwotnym lasem aż na
szczyt Sušina (1321 m) z dalekimi widokami.
Tu czerwona trasa kończy się i nawiązuje na
trasę niebieską (z Podlesí) do siodła do szczytu Králický Sněžník. Jest to trudna stroma trasa, która jednak jest warta wysiłku!
www.sneznik.cz

Trasy z miejscowości Lipová-láznĕ

Ramzová – część miejscowości Ostružná – leży na drodze łączącej miasta Hanušovice
i Jeseník. Jest głównym punktem wyjściowym turystyki letniej i zimowej do rejonu pasma
Hrubý Jeseník i Rychlebské hory. Ramzová jest też stacją wyciągu krzesełkowego prowadzącego przez Černavę na Šerák (różnica wysokości 600 m). Jest tu dostatek miejsc
noclegowych i obiektów gastronomicznych oraz stacja Pogotowia górskiego.
Warto poznać niedalekie miejscowości Ostružná i Branná. Ostružná, w przeszłości znana
z wydobycia grafitu, magnetowca i jako miejscowość drwali, jest dziś znanym ośrodkiem
rekreacyjnym. Zwróćmy uwagę na barokowy kościół z 1794 roku i oryginalny pierwotnie
gotycki kościół w miejscowości Branná przebudowany na początku XVII wieku. Branná
pojawia się pierwszy raz w dokumentach w 1575 roku wraz z grodem Kolštejn. W 1575 roku
kupili gród Žerotínowie i rozpoczęli budowę renesansowego zamku. W 1926 roku zamek
spłonął i już nie został zrestaurowany w pierwotnym zakresie. Prace remontowe prowadzono tylko na potrzeby składowania. Zamek jest dostępny do zwiedzania. Miejscowość
jest dobrym punktem wyjściowym turystyki letniej i zimowej.
Z Ramzovej po czerwonej leśnej trasie można się wybrać przez Petříkov
(1,5 km, następna część miejscowości Ostružná, znana głównie jako znany ośrodek
narciarski) do chaty myśliwskiej Císařská bouda. Stąd czeka nas 2,6-kilometrowa łagodna wspinaczka do schroniska Paprsek (1007 m n.p.m.), które leży niedaleko
polskich granic i oferuje gościom posiłki i noclegi cały rok.
Dalej po czerwonej trasie pójdziemy do schroniska brneńskich alpinistów Medvědí
bouda (schronisko nie jest dostępne dla turystów), do źródła Aloisův pramen i zejdziemy do leśniczówki na osadą Nová Seninka. Stąd można przejść na Kłodzkie
siodło i dalej do Polski (przejście graniczne). Załecamy zejście z Kłodzkiego siodła
po żółtej trasie do osady Seninka i dalej po drodze do miejscowości Staré Město
pod Sněžníkem, skąd jest połączenie kolejowe i autobusowe.
Jeżeli zdecydujemy się na zmianę i wqybierzemy zieloną trasę, cały czas z górki
doprowadzi nas do doliny rzeczki Krupá i do miejscowości Staré Město pod
Sněžníkem.
Wyciąg krzesełkowy – Ramzová, Ostružná – tel.: +420 583 230 077
www.bonera.cz
Gokarty górskie Ramzová – tel.: +420 602 761 949, www.haltmar.cz
Branná – www.volny.cz/branna
Gród i zamek Kolštejn, Branná – tel.: +420 737 196 169
http://sweb.cz/branna/hrad.htm
Schronisko górskie Kaste, Ostružná-Petříkov – letni tor bobslejowy
– tel.: +420 583 230 098, www.kaste.cz
Proskil, Branná – jazda na nartach w lecie, wyciąg krzesełkowy
– tel.: +420 777 878 999, www.proskil.cz

Miejscowość, o której pierwsze wzmianki pochodzą z 1290 roku, leży w dolinie rzeczki
Staříč. Należy do ważnych ośrodków ruchu turystycznego i uzdrowisk. Przyjemny wilgotny klimat miejscowości Lázně Dolní Lipová ma korzystny wpływ na organizm człowieka
i jest wykorzystywany w leczeniu prawie170 lat. W miejscowości jest połączenie autobusowee i kolejowe, wiele obiektów noclegowych i gastronomicznych a w niedalekim areale
narciarskim Miroslav jest ośrodek narciarski. Jedną z tras, które tu na nas czekają, jest
trasa piesza do sanatorium Priessnitza Lázně Jeseník i miasta Jeseník.
Najpierw po zielonej trasie turystycznej wybierzemy się do jaskini Na Pomezí
(3 km), największego systemu jaskiniowego w Republice Czeskiej, powstałego w wyniku rozpuszczania marmuru, które zaskoczą nas wspaniałymi naciekami.
Droga dalej prowadzi przez Medvědí kámen (907 m) koło źródła Šárka do źródła
Priessnitzův pramen (5,9 km). Następnie koło źródła Jitřní pramen dostaniemy
się do znanego w świecie sanatorium Jeseník. Ten piękny kompleks uzdrowiskowy
można obejrzeć, zaczerpnąć tu nowych sił i dalej wędrować po czerwonej trasie
do Jeseníku (3,2 km), skąd jest połączenie autobusowe i kolejowe.
Trudniejsza trasa z dużą różnicą wysokości, ale ze wspaniałymi widkoami prowadzi
z miejscowości Lipová-lázně na Šerák. Wędrówkę rozpoczniemy w areale sanatorium Lipová, skąd po niebieskiej trasie wespniemy się do rozdroża „Pod
Javoříkem“. Tu żółta trasa doprowadzi nas na szczyt Šerák, gdzie można
się posilić w schronisku turystycznym chata Jiřího. Stąd czeka nas strome zejście
po niebieskiej trasie turystycznej do skał „Obří skaly“ – ściany skalnej z kamiennych słupów ze wspaniałym widokiem na szroką okolicę. Po krótkim odpoczynku
niebieska trasa, wciąż w dół, doprowadzi nas do miejscowości Horní Lipová.
Stąd już wygodnie dojdziemy z powrotem do sanatorium Dolní Lipová, gdzie trasa
się zaczyna.
Sanatorium Dolní Lipová – tel.: +420 584 421 351, www.lazne.cz
Pensjonat Bobrovník – tel.: +420 584 409 166, www.bobrovnik.jeseniky.net/
RS Miroslav – tel.: +420 584 421 380, +420 608 883 000, www.rsmiroslav.cz
Jaskinie Na Pomezí – tel.: +420 584 421 284, www.caves.cz
www.lipova-lazne.cz, www.jesenik.org

Trasy z Jeseníku

Trasy z miejscowości Staré Mĕsto pod Snĕžníkem

Staré Město pod Sněžníkem leży na granicy potężnych masywów Králický Sněžník
(1423 m n.p.m.) i Hrubý Jeseník (1492 m n.p.m.) i jest ważnym ośrodkiem turystyki let-

Miasto Jeseník leży w malowniczej kotlinie nad rzeczką Bělá. Pierwsza wzmianka
o mieście pochodzi z 1267 roku, kiedy należało do Biskupów wrocławskich i było
znane jako Frývaldov. Najbardziej na rozwój miasta wpłynęło w XVI wieku wydobycie
złota i jego przerób. W pierwszej połowie XIX wieku nastąpił rozwój przemysłu włókienniczego a zwłaszcza lecznictwa. Sanatorium Jeseník, leżące na wysokości 605 metrów
nad poziomem morza, założył Vincenc Priessnitz (1799 – 1851), który zasłużył sobie

Pierwotnie miasto górnicze, pierwsza wzmiana już w XIII wieku, jest rozwijającym się
miejscem zimowego i letniego ruchu turystycznego. Wydobywano tu metale szlachetne, przede wszstkim złoto. Do ciekawych zabytków, które można zobaczyć w mieście,
należy na przykład budynek Muzeum miejskiego, unikalny egzemplarz tzw.
śląskiego baroku, szereg barokowych domów mieszczańskich i Kościół szpitalny
św. Krzyża lub sanktuarium Panny Marii pomocnej. Na rynku przed budynkiem Muzeum Miejskiego jest umieszczony turystyczny drogowskaz.
Amatorom ciekawostek technicznych polecamy odwiedzenie młynów rudy złota
(replika średniowiecznych młynów rudy złota z trasą dydaktyczną. Można się tu zapoznać z historycznymi technikami uzyskiwania złota).

W drodze powrotnej do Šumperka można przejść przez osobliwe skalisko Kokeš
(po żółtej trasie), skąd jest też wspaniały widok. Jeszcze dalej widać z wieży
widokowej na szczycie Háj, do której z Šumperka dostaniemy się po żółtej trasie
turystycznej, na siodleu Červeného kříže trzeba skręcić na zieloną, która prowadzi stromą drogą wprost do wieży widokowej. W bliskiej miejscowości Bludov
stoją drewniane budynki – przykład budownictwa ludowego. Warta uwagi w okolicy
Šumperka jest też Malínská rokle, punkt widokowy Kamenný vrch lub zapora
Krásné na potoku Hraběšický potok.
Wieża widokowa Na Háji – tel.: +420 583 292 134, +420 604 624 639
Sanatorium Bludov – tel.: +420 583 238 291, www.lazne-bludov.cz
www.infosumperk.cz

Zábr̆ežsko

Jesioniki - zalecane wycieczki piesze

Po zielonej trasie, która należy do najbardziej ruchliwych, można wspiąć się aż na
główny grzebień Jesioników. Po drodze, która jest stosunkowo stroma, przejdziemy
najpierw porostem leśnym z kilku widokami a po ok. dwukilometrowej wspinaczce dostaniemy się do osobliwej formacji ze zwietrzałej skały „Ztracené kameny“. Skała
jest osnuta dawną legendą o diable, który przenosząc tę skałę musiał po zapianiu koguta upuścić ją.
Ze skały widać dolinę rzeczki Merty i dalej tereny aż do miejscowości Velké Losinym i Šumperk. Po krótkim odpoczynku można dalej kontynuować marsz rzednącym lasem aż na jego granicę, nad którą rozciągają się golizny głównego grzebienia
Jesioników aż do samego Praděda (1492 m n.p.m.), najwyższej góry Jesioników. Po
drodze przejdziemy obok formacji skalnej „Pece“ (1250 m n. p. m.), skąd jest widok
na całe pogórze Jesioników do równin Hané, Śląska a na zachodzie przy dobrej widoczności można zobaczyć Karkonosze.
Po ok. sześciu kilometrach marszu wokół szczytu Pecný (1334 m n.p.m.), po zboczu
góry Břidličná (1358 m n.p.m.), teraz już po wygodnej, nieznacznie wznoszącej się
ścieżce, osiągniemy miejsce zwane Jelení Studánka, gdzie bije źródło rzeczki
Stříbrný potok. W tym miejscu jest skrzyżowanie z żółtą trasą, która w zachodnim kierunku doprowadziłaby nas do schroniska Alfredova chata (niestety jest spalona
a zastępczo jest tu do dyspozycji bufet) i z powrotem na Skřítek (11 km).

Hotel górski Červenohorské sedlo
– tel.: +420 583 295 101
www.hotel-cervenohorskesedlo.cz
www.infosumperk.cz, www.jesenik.org

BERST – Vleky Hynčice, jazda na nartach w lecie
– tel.: +420 583 239 070, +420 608 050 618 www.vlekyhyncice.cz
Muzeum umocnień na Staroměstsku – bunkry – tel.: +420 732 530 774
www.opevneni-stm.wz.cz
Schronisko Paprsek – tel.: +420 583 294 100, www.paprsek.net
Schronisko Návrší – tel.: +420 583 239 150, +420 774 511 165, www.navrsi.cz
www.mu-staremesto.cz, www.staromestsko.cz, www.staremesto.info

Šumperk ma wiele przydomków. Dla wystawnych budowli w historycznym centrum nazywano go „małym Wiedniem“ a dzięki położeniu na
skraju pasma Hrubý Jeseník jest nazywany
„bramą Jesioników“. Leży w uroczej dolinie
rzeki Desná, wprost pod masywem górskim.
W bliskiej i dalszej okolicy miasta znajdziemy
wiele atrakcyjnych i malowniczych miejsc, do
których zaprowadzą nas mniej lub bardziej trudne trasy turystyczne.
Dobrą okazją wycieczki są na przykład skały Městské skály, na które od dworca
kolejowego doprowadzi nas zielona trasa turystyczna. Na ich szczycie stoi ładna
altana z widokiem na miasto Šumperk, Bratrušov, szczyty Hája i Chocholík, z drugiej
strony dolinę Rapotína aż po Sobotín, za nim Praděd i okoliczne jesionickie szczyty.
Skały są też ulubionym terenem alpinistów.

Region turystyczny Jesioniki obejmuje tereny Hrubý i Nízký Jeseník, Rychlebskie góry, Králický Sněžník i tereny wyżyny Zlatohorská, Hanušovická
i Zábřežská vrchovina. Nie naruszona przyroda, czyste powietrze i wiele
atrakcji turystycznych w Jesionikach najlepiej poznać na wycieczce po
którejś z oznaczonych tras turystycznych. W niniejszym opracowaniu znajdziesz wiele pomysłów na wycieczki do najpiękniejszych miejsc w Jesionikach oraz kontakty na usługi turystyczne. Wybierz którąkolwiek i ruszaj po
wspaniałe przeżycia!

Siodło górskie Skřítek oddziela najdalej na południe położoną część pasma Hrubý
Jeseník od górzystego kraju Hraběšická hornatina. Siodło ma długość ok. 2,5 km
i jest szeroką na kilkadziesiąt metrów platformą, która jest punktem wyjściowym
wypraw grzebieniowych. Pod siodłem Skřítek leży osada Klepáčov, gdzie można
wygodnie przenocować. Wioska górska w pięknej dolinie rzeki Klepáčovský potok chlubi się drewnianym kościółkiem. Jest też ośrodkiem rekreacyjnym z wieloma możliwościami. Na Skřítku znajdziemy zajazd, stację pogotowia górskiego
a w okresie zimowym prowadzą tędy utrzymywane narciarskie trasy biegowe.

Przez Keprník kontynuujemy marsz po czerwonej trasie schodząc według oznaczenia drążkami Šerák (1351 m n.p.m.). Pod szczytem jest schronisko turystyczne
i stacja Pogotowia górskiego, niedaleko szczytu znajduje się górna stacja wyciągu
krzesełkowego do Ramzovej. Z Šeráka po 8,5 km marszu z Červenohorskiego sedla
czeka na nas 6 km zejścia zboczem koło końskiego punktu widokowego ze wspaniałymi widokami do głębokiej doliny rzeczki Branná i na zbocza Keprníka. Dalej
przejdziemy koło stacji wyciągu krzesełkowego na Černavě (1104 m n.p.m.) aż na
Ramzovské sedlo (759 m n.p.m.), ośrodek sportów zimowych. Z Ramzovej jest
połączenie autobusowe i kolejowe.

Trasy z miejscowości Zlaté Hory

Okolice Šumperka

www.jeseniky-tourism.cz

Stromą wspinaczką opuścimy granice lasu i wejdziemy na szczyt Keprníka
(1423 m n.p.m.), tworzący cypel skalny. Na szczycie jest panoramiczny widok na
niziny Polski do jezior Otmuchowskiego i Nyskiego, na południu wznosi się formacja
skalna Vozka (1377 m n.p.m.) osnuta legendami.

Jeżeli chcemy dostać się do miejscowości Ramzová, musimy iść od domu wypoczynkowego koło miejscowości Staré Město po zielonej trasie koło przetwórni
grafitu koło osady Malé Vrbno i dalej po niebieskiej trasie przepiękną doliną potoka Adamovský potok, przez ośrodek narciarski i rekreacyjny Petříkov (8,5 km),
skąd po czerwonej trasie (2 km) dostaniemy się aż do Ramzovej, gdzie jest przystanek
autobusowy i stacja kolejowa.

Wieża widokowa Zlatý Chlum – tel.: +420 603 509 943, www.zlatychlum.cz
Pensjonat Rejvíz – tel.: +420 584 413 091, www.rejviz.com
Restauracja Křížový Vrch – tel.: +420 584 402 063, www.nalov.cz/restaurace/
Muzeum weteranów Česká Ves – tel.: +420 584 428 218, +420 608 502 601
www.veteranklub.cz
Sanatorium lecznicze Priessnitza – tel.: +420 584 491 111, www.priessnitz.cz
Dom rodzinny Vincenca Priessnitza – muzeum – tel.: +420 584 411 633
www.muzeum.jesenik.net
www.jesenik.org

Gród Sovinec – tel.: +420 554 295 113, +420 777 205 029, www.sovinec.cz
www.bruntal-zamek.cz/sovinec.htm
Aquacentrum Slunce – tel.: +420 554 219 958, +420 777 273 776

Cyklobusy nie tylko dla rowerzystów

Trasy ze Skr̆ítku

Od źródełka Vřesová Studánka idziemy po czerwonej trasie zboczem góry Červená
hora do siodła i dalej do rezerwatu przyrody Šerák – Keprník (trasa pokrywa się
tu z trasą dydaktyczną). Rezerwat założono już w 1903 roku i tworzy go puszcza na
podkładzie torfowym z łąkami, jeziorkami i florą torfowiskową.

Dalekie widoki znajdziemy na trasach turystycznych z miejscowości Staré
Město po zielonej trasie (7,5 km) na Paprsek (1007 m n.p.m.), nocleg i posiłki lub
po niebieskiej trasie do miejscowości Branná (6 km).

Z Jeseníku można też się wybrać po niebieskiej trasie. Czeka na nas przyjemna wyprawa koło pomnika Priessnitza, do restauracji Křížový Vrch (674 m n.p.m.)
i stąd dalej znów na Zlatý Chlum z wieżą widokową i możliwością posiłku i dalej na
Čertovy kameny (osobliwa formacja skalna i schronisko górskie, 675 m n.p.m.).
Z Čertových kamenów zejdziemy do miejscowości Česká Ves, gdzie znajdziemy
przystanek autobusowy i stację kolejową.

Przez tereny te prowadzą dziesiątki tras turystycznych, bezpośrednio na Rešovské
vodopády dostaniemy się po drewnianych schodkach i pomostach. W całym regionie
znajdziemy szereg schronisk, chat, pensjonatów i hoteli.

1. Olomouc – Šternberk – Huzová – Rýmařov – Malá Morávka – Hvězda – Ovčárna
2. Krnov – Bruntál – Karlov – Malá Morávka – Hvězda – Karlova Studánka
– Vrbno pod Pradědem – Zlaté Hory – Rejvíz – Jeseník
3. Zábřeh – Šumperk – Klepáčov – Skřítek – Rýmařov – Malá Morávka – Hvězda
– Karlova Studánka – Vrbno pod Pradědem – Videlský kříž
– Bělá pod Pradědem – Jeseník
4. Jeseník – Rejvíz – Głuchołazy (Polsko) – Zlaté Hory – Vrbno pod Pradědem
– Karlova Studánka – Hvězda – Ovčárna – Malá Morávka – Karlov

Ovčárna – tel.: +420 554 779 007, www.ovcarna.cz
Wieża widokowa – wieża telewizyjna Praděd
– tel.: +420 554 779 017, +420 608 863 373, www.jeseniky-praded.cz
www.kstudanka.cz, www.malamoravka.cz

Trasa prowadzi dalej po poziomnicy (zielona, czerwona) przez rozpadliny do
źródła Vřesová studánka, byłego miejsca odpustowego. Dziś zobaczymy tu tylko
kapliczkę ze źródełkiem, z którego według podania ludowego bije cudowna woda. Była
tu wybudowana drewniana kaplica a później schronisko, przebudowane w 1892 roku. Po
jej pożarze wybudowano nowe schronisko. Również drewnianą kaplicę zastąpił kościółek, który w 1946 roku po uderzeniu pioruna spłonął. Dziś po obu obiektach znajdziemy
tylko fundamenty. Przy byłym schronisku są strome zbocza spadające do doliny rzeki
Hučivá Desná, które w 1921 roku pod naporem silnej burzy zsunęły się i wytworzyły zaporę na rzece Hučivá Desná. Napór dopływającej wody przerwał zaporę i spowodował
w dolinie rzeki Desná wielką powódź.

Ze szczytu Králický sněžník wrócimy z powrotem do siodła pod nim (2 km) po czerwonej trasie do źródła Adélin pramen (1,4 km) i dalej po żółtej trasie do schroniska
Návrší (900 m), gdzie jest możliwość posilenia się i noclegu oraz wspaniałe widoki na
kotlinę Staroměstská kotlina i dalej aż do głównego grzebienia pasma Hrubý Jeseník. Przejdziemy osadą Stříbrnice, miniemy uzmocnienia pod Štvanicí, przejdziemy osadą
rekreacyjną i narciarską Hynčice pod Sušinou. Koniec naszej wędrówki będzie w miejscowości Chrastice, gdzie jest przystanek autobusowy i stacja kolejowa (11,3 km).

Z powrotem do Jeseníku dostaniemy się stąd po zielonej trasie przez miejscowość Mýtinka - posiłek, (8,4 km).

Park przyrodniczy Sovinecko na zadchodnim skraju Niskiego jesioniku jest niezwykle
cennym terenem krajobrazowym. Lekko pagórkowaty krajobraz pokrywają głębokie lasy, pola,
pastwiska i wspaniałe doliny. Po całym klraju są
rozsiane urocze podgórskie wsie.
Nad nimi góruje monumentalny średniowieczny
gród Sovinec. Ok 10 km od niego czeka na
nas atrakcja przyrodnicza - wodospady Rešovské vodopády, najwyższe w Niskim Jesioniku. Są to kaskady na rzeczce Huntava (najwyższy próg skalny mierzy 10 metrów).
W pobliżu znajdziemy też romantyczne pozostałości grodów Rešov i Huzov. Niedaleká miejscowość Řídeč chlubi się oryginalnym charakterem wsi i interesującym
Kamieniem ołtarzowym w przyległym lesie. W miejscowości Jiříkova (ok. 3 km
od grodu Sovinec) jest Galeria ogrodowa dziada pradziada z największymi
europejskimi jasełkami, które są zapisane w księdze rekordów Guinessa. Nie tylko
dzieci pocieszą tutejsze wybiegi koni i danieli. Warto odwiedzić też miasto Rýmařov.
Orzeźwić się można w miejscowym Aquacentrum Slunce.

Czas pracy wszystkich linii:
• czerwiec i wrzesień – jedzie w weekendy i w dniach świąt państwowych
• lipiec i sierpień – jedzie codziennie

Z grzebienia dalej pójdziemy po niebieskiej trasie, która jest jednocześnie trasą dydaktyczną. Na panelach informacyjnych jest mnóstwo ciekawych informacji
o lodowcowej dolinie Velký Kotel i miejscowej faunie i florze. Droga po ok. 12 km kończy się w miejscowości Malá Morávka koło Rychty, gdzie jest przystanek autobusu.

Po zielonej trasie w kierunku na północ wyjdziemy kosodrzewiną na górę Červená
hora (1333 m n.p.m.) z dalekimi widokami. Patrząc przez kotlinę Sněžná kotlina zobaczymy panoramę Jesioników z górującym Pradědem. Cesta dalej prowadzi koło
Kamiennego okna a przez Točník (1144 m n.p.m.) i Keprnický potok dostaniemy
się do restauracji „U Cimbury“ w miejscowości Bělá pod Pradědem, gdzie jest połączenie autobusowe na drodze nr 44.

Z miasta po czerwonej trasie można wybrać się do wieży widokowej Zlatý
chlum. Wieża widokowa oferuje widok miasta, jego części uzdrowiskowej, sylwetkę
Jesioników a w dobrą pogodę widać aż do Polski. Możemy iść dalej przer Bílé i Bleskovcové skály aż na Rejvíz 9,6 km, (778 m n.p.m.), gdzie oprócz noclegu i posiłku
znajdziemy też przystanek autobusowy (połączenie między miastem Jeseník i miastem
Zlaté Hory). Tu możemy przejść się trasą dydaktyczną do Jeziorka mchowego
(Małe i Duże jeziorko mchowe jest centralnym miejscem największego morawskiego
rezerwatu przyrody. Chodzi o torfowisko typu wrzosowiskowego).

Trasy na Sovinecku

Cyklobusy jeżdżą tak, jak normalne linie autobusowe – mogą z nich korzystać
rowerzyści z rowerami, piesi i inni podróżni. Miejscówki można zakupić pod
adresem http://rez.connexmorava.cz, możne je kupić też w wybranych
centrach informacyjnych w Ołomuńcu, Bruntálu, Jeseníku, Šternberku
lub Zábřehu. Rezerwacja nie jest obowiązkowa.

Sprawni turyści mogą z Ovčárny dalej iść po żółtej trasie. Czeka na nich wspinaczka nad granice lasu na alpejskie łąki porośnięte turzycą, kocanką i rzadko kosodrzewiną. Po prawej stronie miniemy Petrovy kameny (1438 m n.p.m.), osnute
legendami o czarownicach.

Na północny zachód z Červenohorskiego sedla wybierzemy się po czerwonej trasie do rozdroża zwanego „Bílý sloup“, gdzie krzyżuje się z zieloną trasą. Prowadzi ona
na południe zboczem góry Šindelná hora, koło rozmaitych formacji skalnych z widokami
na masyw Mravenečníka i Praděda aż do miejscowości Kouty nad Desnou, gdzie jest
połączenie autobusowe i kolejowe.

Dominantą Staroměstska jest Králický Sněžník. Jeżeli chcemy dostać się aż na
szczyt, wybierzemy się z miejscowości Staré Město najpierw po niebieskiej
trasie po błoniach lekko pod górę do Stříbrnic (osada rekreacyjna wspominana
już w 1325 roku). Stąd wciąż pod górę przez punkty widokowe do kapliczki, która
została zrestaurowana w 2005 roku nakładem Lasów państwowych do pierwotnej
postaci, skąd kontynuujemy równolegle z czerwoną trasą koło źródła Adélin
pramen do siodła pod szczytem Králický Sněžník (w sumie 10,2 km). Stąd możemy wybrać się 2 km po czerwonej trasie do źródeł Moravy i na szczyt Králický
Sněžník (1423 m n.p.m.), gdzie spotykają się historyczne granice Czech, Moraw
i Polskiej Ziemi Kłodzkiej. Epoka lodowcowa zostawiła tu na zboczu wysokie warstwy
rumowisk, koło miejsca zwanego Vlaštovčí kameny kamienne morze. Flora odpowiada typowi alpejskich golizn. Jesionicki endemit, kampanula (Campanula barbata)
ma tu najdalej na zachód położone miejsca występowania. Kiedyś stał tu znany hotel
górski, ale zostały po nim tylko pozostałości piwnic. Opodal jest plastyka słonia, którą
tu podobno w oresie międzywojennym wynieśli dla żartu studenci z Brna.

przydomek „wodny doktor“. Zasługi w modernizacji sanatorium ma uczeń S. Freuda,
ordynator dr med. J. Reinhold, który tu działał w latach 1913 – 1947. Obecnie w sanatorium leczy się choroby neuropsychiatryczne i choroby krwi. W areale sanatorium
można przejść się trasą dydaktyczną, która na dziewięciu panelach informacyjnych
opisuje historię regionu Jesenicko, powstania sanatorium i życie V. Priessnitza.
Odwiedzając Jeseník z pwenością zwiedzimy też Twierdzę wodną (zachowana
średniowieczna budowla, część umocnień miejskich). Warto wspomnieć też pierwotnie renesansowy ratusz z 1610 roku, który został w XVIII i XIX wieku przebudowany
do dzisiejszej postaci. W parku Smetanovy sady można obejrzeć posąg V. Priessnitza
z alegorią Zdrowia i Choroby autorstwa rzeźbiarza J. Obertha.

Więcej informacji o cyklobusach i rozkładach jazdy
uzyskasz pod:
+420 585 108 122, +420 585 108 256,
www.connexmorava.cz

Doliną prowadzi żółta trasa turystyczna (trasa dydaktyczna Bílá Opava) o długości 6,5 km, nadająca się dla bardziej wymagających turystów, która prowadzi
aż na Ovčárnę. Jeżeli dojdziemy do okolic Ovčárny, ośrodka turystycznego i narciarskiego regionu, znajdziemy tu również schroniska Kurzovní, Barborka, Sabinka
i Figura lub możemy wspiąć się na najwyższy szczyt Moraw – Praděd i odwiedzić
wieżę widokową. Z Ovčárny można wrócić z powrotem do miejscowości Karlova
Studánka autobusem.

Najważniejsze przejście przez Jesioniki – siodło
Červenohorské sedlo – dzieli pasmo Hrubý Jeseník
na masyw górski Keprníka i masyw Praděda.
Jest ważnym skrzyżowaniem tras turystycznych
i punktem wyjściowym wypraw grzebieniowych.
Jest tu połączenie autobusowe. Dla turystów
jest do dyspozycji restauracja, hotel górski, dom
noclegowy /wybudowany w 1934 roku przez Klub
czeskich turystów/. Znajduje się tu też Dom Pogotowia górskiego Jesionikówe i ośrodek
Ski-klubu Šumperk, który prowadzi tutejsze wyciągi narciarskie.

niej i zimowej. Tutejszy górski krajobraz jest idealnym miejscem do wypraw turystycznych przyrodą i trudniejszej wspinaczki. Odkryjemy tu szereg dobrze oznaczonych
tras turystycznych, z których niektóre pokonują znaczne różnice wysokości. Staré
Město pod Sněžníkem założyli około roku 1300 górnicy jako osadę o nazwie Goldek.
W XIV wieku wydobywano tu srebro, na początku XVII wieku na górze Stříbrný vrch miedź.
W pierwszej połowie XIX wieku rozpoczęto tu wydobycie grafitu i uruchomiono przemysłową produkcję lniarską. Na miejscu obiekty gastronomiczne i noclegowe oraz stacja Pogotowia górskiego. Połączenie kolejowe i autobusowe. W okolicy zachowały się
obiekty umocnień granicznych z lat 1937–1938.

Jesioniki – Stowarzyszenie turystyczne
Kladská 233/1, 787 01 Šumperk
tel./fax: +420 583 283 117
e-mail: sdruzenicr@jeseniky.org, www.jeseniky.org

Sanatorium klimatyczne Karlova Studánka jest najwyżej położoną miejscowością na
Bruntálsku i jednocześnie bramą wejściową na Praděd. Gości przyciągają tu przede
wszystkim wodospady rzeki Bílá Opava, które znajdują się niedaleko miejscowości.
W głębokiej dolinie rzeczka wytwarza szereg kaskad a tutejsze formacje skalne należą do najpopularniejszych w Jesionikach.

Trasy z C̆ervenohorskiego sedla
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Trasy z miejscowości Karlova Studánka

Z miejscowości Zlaté Hory można leśnym porostem wspiąć się koło kaplicy św.
Rocha, którą wybudowano w 1768 roku na szczyt Biskupská kupa, 888 m n.p.m.
(4,2 km) z wieżą widokową, skąd jest daleki panoramiczny widok. Biskupská kupa jest
górą graniczną z Polską.
Muzeum miejskie – tel.: +420 584 425 329, www.zlatehory.cz
Młyny rudy złota – tel.: +420 584 425 397, www.zlatehory.cz
Biskupská kupa – www.rozhlednabiskupskakupa.cz
Areał Bohemaland – tel.: +420 584 425 177, www.bohemaland.cz
Sanktuarium Panny Marii Pomocnej – tel.: +420 584 425 916
www.mariahilf.hyperlink.cz
www.zlatehory.cz

Do Rychlebskich gór

Rychlebskie góry, siódme co do wysokości pogórze Republiki Czeskiej, znajdziemy na
północny zachód od miasta Jeseník. Ich główny grzebień leży na granicy czesko-polskiej,
skąd góry ciągną się do Polski. Ich najwyższym szczytem jest Smrk (1125 m), który jest
skrzyżowaniem tras turystycznych. W Górach Rychlebskich jest wiele ciekawych tras
na krótkie wycieczki, jednodniowe lub kilkudiowe wyprawy przez całe pogórze. Po drodze
spotkamy podgórskie i górskie miasteczka, między innymi miejscowość Bílá Voda, która
leży na granicy państwowej, Travna z leczniczym źródłem radioaktywnym lub Žulova
z kilkoma wielkimi kamieniołomami granitu w bliskiej okolicy. Również inne miejsca w górach są bardzo interesujące, np. nowa wieża widokowa na górze Borůvková hora, która
znajduje się na czesko-polskiej granicy. Można się do nich dostać z miejscowości Bílá
Voda lub z Javorníku. Wart odwiedzenia jest z pewnością zabytek przyrody wodospady
Vodopády Stříbrného potoka, zwane też Nýznerovské, do których wygodnie dostaniemy się po niebieskiej trasie z miejscowości Žulová (asi 5 km).
Do wspaniałych ruin gotyckiego grodu Rychleby, który kiedyś strzegł szlaku handlowego z Kłodzka do Czech, dostaniemy się z Javorníku po czerwonej trasie
turystycznej. Po drodze przejdziemy romantyczną doliną Račí údolí, zobaczymy
najwyżej położone źródło w regionie Antonínův pramen i przepiękny skalny punkt
widokowy Čertova kazatelna z niepowtarzalnym widokiem na dolinę i ruiny.
Wieża widokowa Borůvková hora – tel.: +420 584 440 688, www.javornicko.cz
Javorník – zamek Jánský Vrch – tel.: +420 584 440 286
http://janskyvrch.wz.cz, www.zulovsko.cz, www.rychleby.cz

Na Slezska˛ Harte˛
Monumentalną zaporę na rzece Moravice otacza
wspaniała przyroda. Gęsta sieć dróg leśnych jest
idealna do spokojnych przechadzek i długich
wypraw. Jest to raj grzybiarzy. Ciekawe są też
wyprawy nad wodą z przepięknymi widokami
wody i okolicznej przyrody, w bliskich miejscowościach można podziwiać miejscowe zabytki kultury.
Tablice informacyjne na zaporze przedstawiają
historię budowli i jej patrametry techniczne.
Bardziej sprawni turyści mogą pokonać okoliczne szczyty Niskiego Jesioniku. Jezioro
zaporowe jest doskonałym miejscem do uprawiania dportów wodnych. Sześć miejsc jest
wyznaczonych do kąpieli i regularnie kontrolują je higienicy. Nieskończona powierzchnia
wodna jest prawdziwym rajem dla wędkarzy, windsurfistów i miłośników przejażdżek łódką.
W okolicy jeziora są dostępne również korty tenisowe i jazda konno oraz komfortowe i mniej
luksusowe noclegi.
www.slezskaharta.cz, www.bruntal.mic.cz
Pensjonat U Jelena, Nová Pláň – tel.: +420 554 712 771

W okolicy Zábřeha trasy turystyczne prowadzżą do sąsiednich historycznych wsi i na
ciekawe miejsca w przyrodzie. Do najczęściej odwiedzanych miejsc Zábřežska należy
osada rekreacyjna Dolní Bušínov z jeziorem nadającym się do kąpieli i wsie
Pivonín, Svébohov i Jedlí, w których znajdziemy oryginalne zabudowania ludowe.
Miłośników wycieczek do pięknej przyrody zadowoli wyprawa na ruiny grodu Brníčko,
rozciągające się na samotnym wzgórzu ok. 9 km od Zábřeha. Wart uwagi jest też
punkt widokowy Na Skaličce, z którego zobaczyny Zábřeh z lotu ptaka.

Trasy piesze

Z miejscowośc Štíty (miejska strefa zabytkowa, Acrobat Park Aleša Valenty) można
się wybrać po trasie Štíty – staw Sychrov – Horní Studénky – Štíty 8,5 km
po czerwonej trasie prowadzącej po drodze (ul. Na Pilníku), która za warsztatem
samochodowym skręca w lewo na wznoszącą się drogę leśną. Po 3,5 km dojdziemy do stawu Sychrov. Tu kontynuujemy w prawo po żółtej trasie do miejscowości Horní Studénky (zwierzyniec danieli i mufonów, stara architektura ludowa,
zabytkowa lipa). Po lewej stronie miniemy chatę myliwską i kontynuujemy do
kościoła św. Leonarda. Dalej idziemy po niebieskiej trasie między domy, aż
zobaczymy kapliczkę pod zabytkową lipą, skręcimy w lewo i zejdziemy do drogi.
Po ok. 300 metrach zejdziemy z drogi do drogowskazu i po niebieskiej trasie idziemy dalej w kieruku miejscowości Štíty.
Na wycieczkę możemy się wybrać też do wieży widokowej Lázek, z miejscowości
Štíty nas tam przyjemnym spacerem doprowadzi czerwona trasa turystyczna.
Acrobat Park, Štíty – tel./fax: +420 583 440 117, +420 737 189 351
www.acrobatpark.com
Ośrodek rekreacyjny NH Dolní Bušínov – tel.: +420 583 418 316
Koliba Bozéňov – tel.: +420 583 449 094, +420 603 223 562
www.zabreh.cz, http://tourism.zabreh.cz
www.stity.cz

opisy
tras

Centra informacyjne w Jesionikach
Jeseník, www.jesenik.org, Masarykovo nám. 1/176, tel.: +420 584 498 155
Šumperk, www.infosumperk.cz, Hlavní třída 22, tel.: +420 583 214 000
Bruntál, www.bruntal.mic.cz, nám. Míru 7, tel.: +420 554 713 099
Bludov, www.bludov.cz, A. Kašpara 353, tel.: +420 583 238 177
Javorník, www.javornicko.cz, Nádražní 160, tel.: +420 584 440 688

www.jeseniky-tourism.cz

atrakcje
i usługi

Lipová-lázně, www.lipova-lazne.cz, Urząd gminy 396, tel.: +420 584 452 200
Loučná nad Desnou, www.energotis.cz/ic.html, Kociánov 11, tel.: +420 583 235 091
Mikulovice, www.mikulovice.cz, Hlavní 214, tel.: +420 584 429 381
Moravský Beroun, www.morberoun.cz, nám. 9. května 4, tel.: +420 554 773 147
Ostružná, e-mail: ou.ostruzna@cmail.cz, Urząd gminy, tel.: +420 583 230 072
Rýmařov, www.rymarov.cz, nám. Míru 6, tel.: +420 554 212 381
Staré Město pod Sněžníkem, www.staremesto.info
nám. Osvobození 166, tel.: +420 583 239 134
Štíty, www.stity.cz, nám. Míru 55, tel.: +420 583 440 109

Województwo Olmunieckie

Velké Losiny, www.losiny.cz, Lázeňská 25, tel.: +420 583 248 361
Zábřeh, http://tourism.zabreh.cz, ČSA 1 (Dom kultury), tel.: +420 583 411 653
Zlaté Hory, www.zlatehory.cz, Bezručova 144, tel.: +420 584 425 397
Žulová, www.zulovsko.cz, Kostelní 1, tel.: +420 584 437 151

Projekt ten jest
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Unię Europejską

