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1. Uzdrowisko Karlova Studánka
Karlova Studánka to uzdrowisko znajdujące się wśród pięknej 
jesenickiej przyrody, leżące na wysokości średnio 800 
metrów n.p.m., po wschodniej stronie Pradziada. Wzmianki 
o pierwszych próbach wykorzystania lokalnych źródeł do celów 
leczniczych, pochodzą z XVII w. Źródło jest ogólnodostępne 
w specjalnym pawilonie. Domy uzdrowiskowe zostały 
zbudowane w stylu klasycystycznym i empire, a teraz stanowią 
podstawę zabytkowego obszaru 
miejskiego. 
Do dalszych atrakcji należy 
kaplica św. Huberta z lat 1757 
- 1758. Karlova Studánka 
oferuje doskonałe warunki do 
uprawiania turystyki. W zimie 
można korzystać z wyciągów 
narciarskich i tras biegowych. 
W lecie dostępne są korty 
tenisowe i okoliczne ścieżki 
rowerowe. Przez cały rok są do 
dyspozycji: basen, sala gimnastyczna oraz siłownia. W lecie 
organizowane są różne programy kulturalne, które odbywają 
się w stylowej sali koncertowej.
www.k.studanka.cz

2. Lodowe twory w Karlově Studánce
To atrakcja turystyczna jest dostępna przez całą zimę przy 
ujemnych temperaturach. Sople rosną całą zimę a żarzą 
różnymi kolorami, od przeźroczystego lodu aż po śnieżnobiałą 
barwę. Niepowtarzalne dzieło natury, które teraz osiąga 
wysokość od dziesięciu do dwunastu metrów, a jego kształt 
powstaje przypadkowo.
www.k.studanka.cz 

3. Uzdrowisko Jesenik
Uzdrowisko jest położone na malowniczych stokach 
Studničního vrchu, około 2 km. od miasta Jesenik, na 
wysokości 620 m. n. p. m. najbardziej na północ wysuniętej 
części Śląska i Moraw. Uzdrowisko to jest uzdrowiskiem 
klimatycznym z wyjątkowo korzystnymi warunkami do 
leczenia, relaksacji i odpoczynku całego organizmu.
www.priessnitz.cz

4. Wycieczki po jesenickim uzdrowisku
Jesenickie wycieczki to informacyjna broszura opisująca 
historyczne trasy z najciekawszymi miejscami jesenickiego 
regionu, wokół których wiodą szlaki turystyczne - 5 km i 15 
km. Stanowi to w sumie 16 miejsc.
http://www.jesenicko.eu/images/stories/pdf/
jesenické-toulky-1-40.pdf

5. Szlak Vincenta 
Priessnitza - Uzdrowisko 
Jesenik
Szlak Vincenta Priessnitza tworzy trasa 
o długości 7 km., który zaczyna się 
tablicą informacyjną
w uzdrowisku Jesenik na końcowym 
przystanku komunikacji miejskiej - 
przystanek Sanatorium Priessnitz i z 
powrotem do niego wraca.
http://www.jeseniky.net/index.
php?obl=1&kat=11&sluz=91&-
pol=3111 

6. Ścieżka Vily źródła
Ścieżka Vily źródła - w sadach Pana 
Smetany znajdziemy nową ścieżkę 
dydaktyczną po zrekonstruowanych 
źródłach, która podczas siedmiu przystanków przeprowadzi 
odwiedzających przez historię uzdrowiska w jesenickim 
okręgu.
http://www.jesenicko.eu/images/stories/krok_za_
krokem/stezkou_vily_pramene-cz-nahled.pdf

7. Osoblažská úzkokolejka - Osoblažská 
kolejka wąskotorowa
Jest to kolej wąskotorowa, która jeździ po trasie Třemešná 
ve Slezsku – Osoblaha a która rozpoczęła swoją działalność 
w 1898 roku. Jest zabytkiem techniki, długość trasy wynosi 20 
km. a szerokość torów 760 mm. Trasa ma 4 mosty i 102 łuki 
(zakręty). 
www.osoblazsko.com

8. Rodzinne huty szkła w Vrbně pod 
Pradziadem - wyrób replik historycznego 
szkła
Aby doświadczyć atmosfery tradycyjnej manufakturowej 
produkcji szkła, zobaczyć prace szklarskich mistrzów, można 
odwiedzić 3 lokalne rodzinne huty szkła.
Zielonkawy kolor wraz z drobnymi pęcherzykami jest typowy 
dla tak zwanego szkła leśnego.

Huta szkła Tomi
e-mail: sklarnatomi@seznam.cz
www.sklarnatomi.webz.cz
Huta szkła Jakub
e-mail: sklarnajakub@seznam.cz
www.sklarnajakub.cz
Huta szkła Mates
e-mail: kostka_@iol.cz
www.sklo.prodejce.cz

9. Kaplica nawiedzenia NMP
(zv. w Lipkách)
 - kaplica nazywana perłą północno-morawskiego baroku
www.rymarovsko.cz

10. Warowna siedziba 
feudalna w Jeseniku 
Wśród nielicznych zabytków historycznych 
w tym regionie interesujące jest jedno        
z miejsc. Budynek twierdzy wodnej, dziś 
siedziba Muzeum Historii w Jeseníku. Dla 
odwiedzających zainstalowano trzy stałe 
ekspozycje: (historyczna, geologiczna oraz 
jesenicka flora i fauna). 
http://muzeum.jesenik.net/

11. Ruiny zamku Rabštejn
- ruiny najwyżej położonego 
średniowiecznego zamku Morawy
+420 739 471 068
www.rabstejn.cz

12. Pradziadowa galeria
„U Halouzků”
- galeria rytowanych plastyk
Jiříkov 39, +420 554 295 127,
www.pradedovagalerie.wz.cz

13. Leśny bar
Bar leśny w Lipowej Górnej (Horní Lipová), na 
pograniczu Jesników i Rycheb jest  ośrodkiem 
specyficznym oferującym odświżenie pośród 
przestrzeni leśnej. Turyści i obywatele miejscowi 
mogą się tutaj orzeźwić, wypić piwo, napoje 
bezalkoholowe, napoje ciepłe, okazyjnie zjeść 
makrelę albo wędlinę. Unikatem jest system 
płacenia. Gość płaci sam do przygotowanej kasy.
http://lesnibar.cz/

14. Park Jurajski w Jesenikach
Unikalnym przykładem sztuki ludowej i twórczości 
jest galeria dinozaurów naturalnej wielkości oraz 
postaci bajkowych znajdująca się w ogrodzie we 
wsi Hynčice w pobliżu miasta Albrechtice.

15. Zastygła lawa u Meziny
Jest to pomnik przyrody we wsi Mezina w pobliżu 
Bruntálu.

www.slezskaharta.eu (turystyczny serwis - ciekawostki)

16. Reszowskie wodospady
- największe wodospady Niskiego Jesenika
+420 554 212 381, e-mail: 
info@rymarov.cz
www.rymarovsko.cz
 

17. Chářovský park 
i ścieżka 
dydaktyczna
Chářovský park należy do 
grupy godnych uwagi parków 
z wieloma rzadkimi gatunkami 
drzew i atrakcyjnymi oczkami wodnymi – kaskadami jeziorek 
zasilanymi wodą z rzeki Opawy przy pomocy młyńskiego 
koła. Jest na tym terenie stworzona sieć ścieżek i mostków 
pomagających w poruszaniu się po tym pięknym miejscu. 

W  Krnově na ulicy Petrovické w 
opuszczonej byłej cegielni znajduje się 
pomnik przyrody ze ścieżką dydaktyczną.
www.krnov.cz

18. Punkt widokowy na 
Velkém Roudném
Velký Roudný to najwyższy wulkan 
Niskiego Jesenika a wspólnie z małym 
Roudným tworzy dwa wyraźne szczyty 
nad wsią Roudno (powiat Bruntál) i równiną Slezské Harty. Na 
szczycie Wielkiego Roudnego, znajduje się drewniana wieża 
widokowa, z której można zobaczyc między innymi panoramę 
Grubego i Niskiego Jesenika, wulkan Venušina i Slezská Harta
www.slezskaharta.eu (turystyczny serwis - ciekawostki)

19. Droga krzyżowa Uhlířský vrch
Uhlířský vrch – dominanta Bruntálu z przepięknym widokiem
na panoramę Jesenika. - 14 przystanków drogi krzyżowej
www.mubruntal.cz
 

20. Punkt widokowy Pradziad
Szlak turystyczny Pradziad oznaczony kolorem żółtym ma 
długość 4 km. i zawiera 5 tematycznych przystanków. Idealne 

miejsce dla rodzin z dziećmi, których na pewno 
zainteresują również  pięknie wykonane tablice 
informacyjne. Celem trasy jest miejsce z ktorego 
rozciąga się przepiękny widok na najwyższą górę 
Morawy - Pradziad.
Poszczególne przystanki 1. Miasto Vrbno pod 
Pradědem, 2. Natura 2005 Fauna, 3. Flora,               
4. O życiu mrówek, 5. Najwyższa góra Morawy 
- Pradziad.
www.vrbnopp.cz

21. Punkt widokowy Ludvíkov
Do punktu widokowego można się dostać idąc 
niebieskim szlakiem od Karlovy Studánky - 
Hvězdy w kierunku na Ludvíkov.
Miejsce to znajduje się na skale nazywanej 
„Vyhlídka Ludvíkov“ (przy nadajniku). 
Rozpościera się z niego najpiękniejszy widok na 
dolinę, w której znajduje się wieś Ludvíkov. Jest 
to idealne miejsce dla turystów pieszych oraz 

rowerzystów.
www.obecludvikov.cz

22. Droga krzyżowa na Cvilíně
W ramach pielgrzymki, która odbywa się każdego roku na 
szczycie góry Cvilíně celebrowana jest tzw. droga krzyżowa, 
podczas której wierni i zwiedzający 
przechodzą przez 14 przystanków, 
wyobrażonych przez serię 14 
kapliczek umieszczonych w pobliżu 
kościoła Matki Boskiej Bolesnej. 
http://krnov.minorite.cz

23. Droga krzyżowa 
w Rudě
Droga krzyżowa w  Rudě - droga 
krzyżowa z barokowymi rzeźbami z 60-tych lat XVIII w.
+420 554 212 381, e-mail: info@rymarov.cz
www.rymarovsko.cz

24. Morskie oko
Niedaleko wierzchołka góry Milíč (698 m.n.p.m.), który wznosi 
się ponad wsią Karlowice, leży jeziorko nazywane Morskie oko. 
Jeziorko powstało przez zatopienie łupkowego kamieniołomu. 
Jest to formacja skalna, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli 
i pływania łódkami. Drogę na szczyt uprzyjemnią nam piękne 
widoki okolic (można zobaczyć także górę Pradziad).
www.karloviceveslezsku.cz

25. Linowe centrum
Karlov pod Pradziadem– systemy 
niskich i wysokich przeszkód 
linowych Karlov pod Pradziadem 
– Chatová osada Romantika 
+420 733 112 029, e-mail:
karlov(@)lanovecentrum.cz
www.lanovecetrum.cz/karlov

26. Jeździectwo
- możliwość poznania życia koni wśród pięknej przyrody 
+420 554 212 381, e-mail: info@rymarov.cz
www.rymarovsko.cz
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27. Sporty zimowe
- region Grubego jesenika 
oferuje bardzo dobre warunki 
dla uprawiania sportów 
zimowych
+420 554 212 381, 
e-mail: info@rymarov.cz
www.rymarovsko.cz

28. Adrenalinowy Park Jeseniki
Gdzie indziej szukać takiego parku jak nie u nas, wśród trudnej 
górskiej przyrody Jesenika. Adrenalin Park znajduje się na 
Rancho Orel. Oprócz centrum linowego park oferuje i inne 
atrakcje dla osób, które chcą przygody i romantyki - wielką 
huśtawkę, quady, konną jazdę, rowery MTB, paintball, spływy 
na kanoe, wieżę adrenalinową, bungee, strzelanie z łuku, 
i park zabaw dla dzieci
www.adrenalin-park.cz

29. Na Smrťáku - terenowe minikary, 
ośrodek narciarski
Ośrodek narciarski Na Smrťáku, znajdujący się w Jeseníku, 
oferuje sportowe atrakcje przez cały rok. Jeżeli nie ma śniegu 
jeździ się na minikarach.
http://www.nasmrtaku.cz/

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

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

Miasto Rýmařov
Centrum informacyjne przy muzeum miejskim 
Rýmařov
náměstí  Míru 6, 795 01  Rýmařov

tel./fax: +420 554 212 381
www.rymarov.cz
www.rymarovsko.cz
info@rymarov.cz

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

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

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

Miasto Krnov
Miejskie centrum informacji
Hlavní náměstí 25, 794 01  Krnov
tel.: +420 554 614 612 
www.krnov.mic.cz, infocentrum.krnov@seznam.cz

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

Mapy  „Neobjevené Jeseníky“ - Nieodkryte Jeseniki 
- jest dostępna również na www.europraded.cz


