
Okolí Hvězdy 

Karlova Studánka – vzdálenost 1 km  

Jeto lázeňská obec s nadmořskou výškou 800 m n. m. Obec Karlova studánka se jmenuje 

podle Karla Ludvíka, který v bitvě u Aspern porazil Napoleona. První historická zpráva 

pochází z roku 1554. K založení lázní došlo roku 1785, když byly u léčivých pramenů 

postaveny dřevěné domky s vanami pro léčbu pomocí koupelí. Pramenů je v Karlově 

studánce celkem 8. Některé jsou pojmenovány po známých osobnostech jako např. 

pramen Maxmilián po Maxmiliánu, synovi Marie Terezie, který nařídil prohledat okolí obce a 

nalezl tak ony léčivé vody. Všechny zdejší prameny mají vysoký podíl oxidu 

uhličitého díky rašeliništím, které zabraňují odvětrávání. Prameny je možno stočit např. 

v Pitném pavilonu, kde je pramen Vilémův, nebo v domě Libuše. 

V obci se nachází bazénový komplex s vodoléčbou a termoterapií, tělocvična a fitcentrum, 

dva tenisové kurty (v zimě kluziště), v zimě můžete využít 600 metrů dlouhou sjezdovku. 

Známým a navštěvovaným místem v lázních je také uměle vybudovaný vodopád na řece Bílá 

Opava. V horní, tedy západní, části obce se nachází geologická expozice kamenů z Jeseníků a 

ještě dále dřevěná Kaple sv. Huberta. Věřící můžou navštívit kostel Panny Marie Uzdravení 

Nemocných. Většina kulturních akcí se zde koná v lázeňském domě Libuše. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pitn%C3%BD_pavilon_v_Karlov%C4%9B_

Stud%C3%A1nce.jpg 
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Praděd – vzdálenost 6 km 

Praděd je 1491,3 m vysoká hora v Hrubém Jeseníku, 

nejvyšší vrchol tohoto pohoří a zároveň nejvyšší 

hora Moravy. Je zde nejdrsnější podnebí, průměrná roční 

teplota nepřevyšuje 1 °C. Na vrcholu stojí 146,5 metrů 

vysoký televizní vysílač s rozhlednou, jehož horní 

plošina je nejvyšším bodem v ČR. V roce 1955 byla na 

Pradědu vyhlášena národní přírodní rezervace. 
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Stezka Bílé Opavy – vzdálenost 1,5 km 

Bílá Opava je řeka v pohoří Hrubý Jeseník dlouhá 13,2 km. Pramení na jižních 

svazích Pradědu u chaty Barborka ve výšce 1280 m a ve Vrbně pod Pradědem ústí do Střední 

Opavy ve výšce 544 m. V délce asi 2,5 km si Bílá Opava razí cestu 

stu rulovými úbočimi Pradědu a Vysoké hole, na kterých peřejemi, kaskádami a vodopády 

překonává výškový rozdíl asi 400 m. Konec kaňonu charakterizuje také změna hornin - je 

tvořen zejména břidlicemi a křemenci. Nejvyšší z vodopádů - Velký vodopád - dosahuje 

výšky 7,9 m a je součástí kaskády o výšce 16,4 m a délce 40 m. 

Kaňon Bílé Opavy je přístupný po žluté turistické značce (spojené s naučnou stezkou). Na 

prvních dvou kilometrech již lze pozorovat peřeje (dozvuky výše položeného kaňonu) a řadu 

po předchozích povodních opuštěných koryt. Trasa po žluté je dále extrémně náročná a méně 

zdatní turisté by měli raději volit modrou turistickou značku a kaňon obejít po jeho hraně. 

Následující 2 km patří k tomu nejkrásnějšímu, co lze v Jeseníkách spatřit. Četné lávky a 

žebříky stoupají vysoko nad korytem řeky i v těsné blízkosti vodopádů, v některých 

exponovaných místech je cesta jištěna pouze řetězy. Po spojení s modrou turistickou značkou 

je trasa dále již dobře schůdná. Cestu kaňonem Bílé Opavy se doporučuje používat pouze pro 

výstup. V zimě je trasa po žluté značce zcela neschůdná a je proto uzavřena. 
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Vysoký vodopád – vzdálenost 14 km 

Vysoký vodopád je název pro vodopád nalézající se na toku Studeného 

potoka v Jeseníkách 3 km severně od chaty Švýcárna, kde překonává na 

krátké vzdálenosti výšku z 1018 až k 990 m n. m. Celkově má výšku 28 

m. Před rokem 1880 měl výšku 45 m a voda stékala volným pádem, dnes 

zejména ve spodní, části tvoří vodopád malé kaskády. V roce 1880 došlo 

při povodni k sesuvu půdy, která se sesula právě do místa dopadu 

vodopádu, proto se jeho výška snížila na pouhých 28 m. Přesto patří k 

nejvyšším vodopádům v ČR a jedná se o nejvyšší vodopád v Jeseníkách 

na české straně. Oblast Vysokého vodopádu je zajímavým biotopem, 

především je zde prokázána přítomnost rysa ostrovida.  

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_H_I/8sVBNUk.jpeg?fl=rot,270,0|res,667,500,1 
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Hrad Sovinec – vzdálenost 30 km 
Počátky hradu se datují do první poloviny 14. století a ve 

své nynější podobě představuje unikátně zachovalou 
stavebně-technickou ukázku barokní vojenské architektury. 

Za třicetileté války byl dobyt švédy. Za druhé světové války 
sloužil jako zajatecký tábor pro francouzské důstojníky. Na 

konci této války vyhořel. V současné době je hrad postupně 

rekonstruován. 

http://hradsovinec.cz/ 

 

http://hradsovinec.cz/images/galerie/hrad/1.jpg 

 

Rešovské vodopády – vzdálenost 26 km 

Rešovské vodopády jsou vodopády v údolí na horním toku říčky Huntavy, asi 1,5 km od 

vsi Rešov. Říčka zde prochází hlubokým, úzkým kaňonem přes několik vodopádů a kaskád. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Re%C5%A1ovsk%C3%

A9_vodop%C3%A1dy.jpg/200px-Re%C5%A1ovsk%C3%A9_vodop%C3%A1dy.jpg 

 

Obří skály – vzdálenost 32 km 

Obří skály (1082 m n. m.) jsou rozsáhlým 

skalním útvarem, ležícím zhruba 7 km 

jihozápadně od města Jeseníku, v blízkosti 

vrcholu hory Šerák. Ten je tvořen 

staurolitickými svory a je vysoký 10 -16 

metrů. Díky zvětrávání svoru můžete spatřit 

různé žlábky, pokličky či skalní okna. Z horní 

části skal se vám naskytne krásný pohled na 

okolní krajinu. Skály slouží jako cvičné 

horolezecké terény. 

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_G_J/tZQzJ.jpeg?fl=res,667,500,1 
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Lázně Jeseník – vzdálenost 27 km 

Lázně Jeseník, nebo spíše Priessnitzovy léčebné lázně, jsou lázně nacházející se na 

severozápadním okraji města Jeseník. Jejich zakladatelem je Vincenz Priessnitz – „Vodní 

doktor“. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/L%C3%A1zn%C4%9B_

Jesen%C3%ADk_%28Bad_Gr%C3%A4fenberg%29_-_Hotel_Priessnitz_-

_vchod.jpg/800px-

L%C3%A1zn%C4%9B_Jesen%C3%ADk_%28Bad_Gr%C3%A4fenberg%29_-

_Hotel_Priessnitz_-_vchod.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Cesky_pramen.JPG/800p

x-Cesky_pramen.JPG 

Lázně Lipová – vzdálenost 30 km 
Lázně Lipová byly založeny Johannem Schrothem v 
roce 1829. Secesní pavilonová podoba lázní, umístěných v 
centru obce Lipová-lázně na severním úpatí pohoří Hrubý 
Jeseník, vznikla na přelomu devatenáctého a dvacátého 
století. Zde prováděná originální léčba poruch metabolismu 
a obezity, označovaná po svém zakladateli „Schrothova 
kúra“, proslavila lázně v první polovině dvacátého století po 
celé Evropě, do lázní však přijížděli lázeňští hosté i z Ame-
riky. 

https://www.lazne-lipova.cz/obrazek/2/kslalslallslalalk-galerie-980-jpg/ 

Jeskyně Na Pomezí – vzdálenost 32 km 

Jeskyně Na Pomezí jsou krasové jeskyně s krápníkovou výzdobou ležící v 

zalesněném svahu vedle silnice vedoucí z Lipové-láznědo Vápenné. Od roku 1965 

jsou národní přírodní památkou. Návštěvní trasa má délku 390 metrů, celková délka 

chodeb v jeskyních je přes 1700 m. V jeskyních je průměrná teplota ovzduší 7,7 °C. 

Prohlídka jeskyní trvá cca 45 minut. 

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_H_K/RvzBYy.jpeg?fl=res,667,500,1 
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Jeskyně Na Špičáku - vzdálenost 36 km 

Jeskyně Na Špičáku nacházející se pod kopcem Velký Špičák 

mezi obcemi Supíkovice a Písečná na Jesenicku jsou nejstarší 

písemně doložené jeskyně ve střední Evropě (první písemná 

zmínka pochází z roku 1430 — Antonius Walle). Jeskyně 

sloužila často jako úkryt, o čemž svědčí četné nápisy na stěnách 

(nejstarší z roku 1519). Přes 400 metrů dlouhý podzemní labyrint 

chodeb a puklin je vytvořen v devonských mramorech. Vývoj 

krasových prostor byl výrazně ovlivněn tajícími vodami 

ustupujícího ledovce, které daly jeskyním chodbám konečnou 

podobu (srdcovitý profil). Prohlídková trasa v jeskyni je 230 metrů dlouhá.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Jeskyn%C4%9B_na_%C

5%A0pi%C4%8D%C3%A1ku-3.jpg/250px-

Jeskyn%C4%9B_na_%C5%A0pi%C4%8D%C3%A1ku-3.jpg 

 

Zámek Bruntál 

Okolo zámku netradiční dispozice tvaru kruhové 

výseče s trojúhelníkovým nádvořím s arkádami se 

rozkládá zámecký park. Na zámku se zachovalo cenné 

vybavení původních interiérů s bohatou obrazovou 

sbírkou, zbrojnicí a knihovnou.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Z%C3%A1mek_Brunt%

C3%A1l.jpg/250px-Z%C3%A1mek_Brunt%C3%A1l.jpg 

 

Lesní bary – vzdálenost 35 km 

Lesní bar je  projekt v Jeseníkách, v polesí Smrku. Lesáci se rozhodli zpříjemnit cyklistům a 

turistům namáhové  výlety do kopců pomocí vkusných odpočívadel a přístřešků.Tím ovšem 

snaha o návštěvníkovo pohodlí nekončí, v minulých letech se zrodil nápad tyto místa osadit i 

žlaby, ve kterých studená pramenitá voda chladí nápoje. K dispozici jsou nealkoholické 

nápoje, energetické drinky, káva, čaj či drobné pochutiny. Vše bez obsluhy a zaplatíte dle 

konzumace do kasičky... Soustava barů je situována podél cesty z Horní Lipové na Smrk 

(hraniční hora, 1125 m.n.m), a to v údolí říčky Vápenné. 

https://lesnibar.files.wordpress.com/2014/10/new1.jpg?w=641&h=256 
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Mechová jezírka na Rejvízu – vzdálenost 26 km  
Naučná stezka Rejvíz – Mechové jezírko po chodníku z klád (povalů). 

Jeho centrem je Velké mechové jezírko. Necelý 1 km jižně od 

osady Rejvíz se v severovýchodní části rezervace nachází Malé 

mechové jezírko, které je zcela zarostlé a není veřejnosti přístupné. 

Rašeliniště vzniklo v době ústupu doby ledové asi před 6–7 tisíci 

lety. Jde o typ vrchovištního rašeliniště, kdy se zadržuje větší množství 

vody na nepropustném podloží. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rejviz_cesta.JPG 

 

 

 

 

 

Vodní nádrž Slezská Harta – vzdálenost 36 km 

Slezská Harta je údolní nádrž na řece Moravici u osady Slezská 

Harta. Stavba byla zahájena v roce 1987 a dokončena v 

roce 1997. Napouštění nádrže začalo počátkem roku 1996 a 

bylo ukončeno již v roce 1996 kvůli katastrofickým povodním 

v roce 1997. Přehrada se využívá pro výrobu energie, jako 

havarijní protipovodňová ochrana, pro chov ryb, sportovní 

rybolov, rekreaci (koupání a vodní sporty- jachting).  
https://d34-
a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_G_H/OC6zZU.jpeg?fl=res,667,500,1 
 

Vodní  nádrž Dlouhé stráně 

Dlouhé stráně je hora v Jeseníkách s výškou 1353 m. Na 

vrcholu se nachází horní nádrž přečerpávací vodní 

elektrárny Dlouhé stráně společnosti ČEZ. Jedná se 

o nejvýkonnější vodní elektrárnu v Česku – její instalovaný 

výkon je 2 × 325 MW. Vrchol Dlouhých strání je přístupný 

buď po silničce od dolní nádrže přečerpávací elektrárny 

nebo po červeně značené cestě z Koutů nad Desnou, která 

se dá výrazně zkrátit použitím lanovky na Medvědí horu, 

od které je vrchol vzdálen necelé 3 km. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Dlouhe_strane_horni_nadrz.jpg

/250px-Dlouhe_strane_horni_nadrz.jpg 
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Zámek, lázně, papírna a aquapark Velké Losiny – vzdálenost 47 km 

 Zámek Velké Losiny se nachází v obci Velké 

Losiny v okrese Šumperk. Zdejší zámek stojí na místě 

někdejší středověké tvrze. Místo proslulo nechvalně 

známými čarodějnickými procesy, které se zde odehrávaly 

v letech 1678-1696 a padlo jim za oběť 56 osob. Tyto 

procesy se staly předlohou 

pro knihu od spisovatele Václava Kaplického Kladivo na 

čarodějnice. https://d34-
a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_F_G/4cTpB.mpo?fl=res,667,500,1 

 Lázně. První zmínka o lázních pochází z roku 1562. 

Teplota vody je 36 – 37 °C a odpovídá hloubce jejího 

tvoření kolem 1000 m. Jedná se o vodu zcela přírodní, 

prostou, léčivou, minerální, uhličito-sodného typu a 

mírně radioaktivní. Typický charakter léčivé vody dává 

losinské vodě také vyšší teplota a zvýšený 

obsah sirovodíku. Chemicky je tedy losinská voda  

cenným typem léčivé vody a je jedinou prostou sirnou 

termální vodou v naší republice. https://d34-

a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_E_G/oLAqY.mpo?fl=res,667,500,1 

 Ruční papírna Velké Losiny je podnik vzniklý koncem 

16. Století. Vybudovat ji dal Jan mladší ze 

Žerotína v místech, kde dříve stával mlýn na obilí. Stalo se 

tak někdy mezi roky 1591 a 1596. Velkolosinská papírna je i 

nadále v provozu a vyrábí. V areálu sídlí také Muzeum 

papíru, které dokumentuje výrobu ručního papíru včetně její 

historie, a je zde též prodejna výrobků papírny. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Pap%C3%ADrna%2C_V._Losiny.
JPG/240px-Pap%C3%ADrna%2C_V._Losiny.JPG 

 Termály Velké Losiny - unikátní termální park, jediný svého 

druhu v České republice. Relaxační a regenerační vodní svět - 9 

termálních bazénů, vodní atrakce, masáže a sauny, restaurace, 

dětský koutek, celoroční provoz. Venkovní bazény od května do 

října, v zimním období průplav do venkovního bazénu. 

http://www.termaly-

losiny.cz/wch/photogallery/173/thumb/dsc_0554.jpg 

 

 

Bobová dráha Vrbno pod Pradědem – vzdálenost 12 km 

Bobová dráha se nachází jižně od středu města Vrbno pod Pradědem na Vysoké hoře (1031 m 

n.m.) Byla uvedena do provozu v roce 2014. Je zde umožněn celoroční provoz dráhy v délce 

840 m. 
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