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Anotace 

Cílem bakalářské práce je informovat návštěvníky o zajímavostech, které jsou 

k vidění v okolí Karlovy Studánky. Zároveň turistům nabídnout absolvování naučné 

stezky, kterou si turisté mohou projít. Byly navrženy dvě trasy a jsou rozděleny podle 

fyzické i časové náročnosti. Informace jsou turistům sdělovány pomocí QR kódů, 

které v této práci nahradily informační tabule. 

Klíčová slova: Jeseníky, naučná stezka, Karlova Studánka, QR kód, lázně a 

turistika. 

 

Summary 

The main goal of this bachelor‘s thesis is to inform visitors about tourist 

attractions, that can be seen near Karlova Studanka. At the same time it offers 

tourists an educative trail that they can go through. Two trails are offered and they’re 

divided according to physical and time difficulty. Tourists are provided information 

through QR code, which replaced information boards in this work.  

Keywords: Jeseniky mountain, educative trail, Karlova Studanka, QR code, 

spa and tourism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obsah 

Úvod ....................................................................................................................................... 1 

Metodika práce ...................................................................................................................... 3 

1 Karlova Studánka ........................................................................................................... 5 

1.1 Lokalizace ............................................................................................................... 5 

1.2 Historie Karlovy Studánky ...................................................................................... 6 

1.3 Karlova Studánka dnes ............................................................................................ 8 

1.4 Lázeňství ................................................................................................................. 8 

1.5 Prameny v Karlově Studánce ................................................................................ 12 

2 Přírodní poměry ........................................................................................................... 15 

2.1 Geologie ................................................................................................................ 15 

2.2 Geomorfologie ...................................................................................................... 18 

2.3 Hydrologie............................................................................................................. 19 

2.4 Klimatické poměry ................................................................................................ 21 

2.5 Flóra ...................................................................................................................... 21 

2.6 Fauna ..................................................................................................................... 23 

3 Naučná stezka v okolí Karlovy Studánky .................................................................... 26 

3.1 Doprava do Karlovy Studánky .............................................................................. 26 

3.2 Naučná stezka číslo 1 ............................................................................................ 28 

3.3 Naučná stezka číslo 2 ............................................................................................ 45 

Závěr .................................................................................................................................... 50 

Seznam literatury ................................................................................................................. 51 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 53 

 

  



 

 

 

Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

CHKO – Chráněná krajinná oblast 

NPR – Národní přírodní rezervace 

 

Cizojazyčné zkratky 

EECONET- Evropská ekologická síť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



David Merta: Naučná stezka v okolí Karlovy Studánky 

 

2014  1 

 

Úvod 

Důvodů, proč jsem si vybral téma Naučná stezka v okolí Karlovy Studánky, je 

mnoho. Hlavním důvodem, byl pobyt v Karlově Studánce v mém dětství. Strávil jsem zde 

s mými prarodiči mnoho krásných dovolených a tak jsem se na tohle místo, které se mi už 

v dětství líbilo, chtěl vrátit zpět. V práci budou vyzdvihnuty krásy tohoto okolí. Bohužel 

jsem zpozoroval, že mnoho turistů jezdí trávit své dovolené mimo území České republiky. 

Takže bych chtěl, turisty informoval o kráse Karlovy Studánky a celém jejím okolí. Další 

velkou výhodou tohoto místa je ovzduší, které je zde jedno z nejčistších v celé střední 

Evropě, protože bydlím v Ostravě – Radvanicích, kde je zase jedno z nejhorších ovzduší 

v České republice i tohle mě dost zaujalo. 

Turismus je v České republice stále populárnější a rychle se rozvíjející disciplínou. 

Z tohoto důvodu bylo zvoleno téma bakalářské práce. Cestovní kanceláře nabízejí mnoho 

domácích i zahraničních zájezdů. Většina turistů preferuje turismus v zahraničí, ať už jde o 

dovolené u moře, poznávací zájezdy, lázeňské pobyty či zimní pobyty.  

Chtěl bych proto zaujmout turisty lokalitou v České republice, a to přesněji 

v Jeseníkách, obcí Karlova Studánka. Tato oblast je pro turisty velmi přitažlivá převážně 

svou geomorfologií. Leží v samotném srdci Hrubého Jeseníku pod nejvyšší horou Moravy 

a Slezska Pradědem. Jen na velmi malém území v okolí Karlovy Studánky lze spatřit 

mnoho přírodních i kulturních památek, které zaujmou většinu cestovatelů.  

Cílem bakalářské práce je navržení naučné stezky v okolí Karlovy Studánky. 

V tomto případě byly navrženy dvě trasy, které umožňují turistům vybrat si podle uvážení 

jeden z okruhů.  

Hlavní změnou, která byla provedena, na rozdíl od ostatních naučných stezek je 

postupné zmodernizování technologií předávání informací turistům. Pro modernizaci byly 

použity QR kódy společně s technikou chytrých telefonů a tabletů. V práci bylo navrženo, 

jak by mohla vypadat změna, která by měla turisty velmi zaujmout, a to pomocí QR kódů. 

Taky bych chtěl, touto metodou do území Karlovy Studánky přilákal více turistů mladší 

generace, kteří bohužel oblast Karlovy Studánky navštěvují jen velmi zřídka.
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V úvodu bakalářské práce bych Vás rád nejprve seznámil s obcí Karlova Studánka. 

Jak po její přírodní stránce, tak i po kulturní, a také bych Vás chtěl seznámit s lázeňstvím, 

které je s Karlovou Studánkou velmi spjato. Dále budou zmíněny přírodní podmínky 

v Jeseníkách, které jsou pro turismus velmi významné.  

Věřím, že tato práce bude dobrým příkladem, jak by se dále mohl turismus v této 

oblasti rozvíjet.  
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Metodika práce 

Snažil jsem se získávat potřebné informace především v knihách. Velmi mi pomohla 

Vědecká knihovna v Ostravě, ale také knihovna v Radvanicích a Hrabůvce. Další potřebné 

informace, mi byly sděleny od pravidelných návštěvníků Karlovy Studánky a jeho okolí, 

kteří tuto oblast navštěvují už roky. Některé zajímavé informace byly nalezeny na 

webových stránkách. Do naučné stezky byla zahrnuta místa, která by měla turisty do 

tohoto okolí nejvíce přilákat. Především to jsou nádherné přírodní poměry. Stezka ovšem 

zahrnuje i kulturní památky. Trasy byly navrženy dvě a jsou rozděleny podle časové a 

fyzické náročnosti. Takže každý, kdo by do Karlovy Studánky přijel, by měl možnost si 

podle svého usouzení vybrat, pro jakou trasu se rozhodne. Určitě bych všem doporučil 

delší trasu, samozřejmě jestliže Vám to zdravotní stav i čas umožňuje. V práci budou 

klasické informační tabule, nahrazeny menšími dřevěnými rámečky, v kterých budou 

umístěny QR kódy. Jejich používání je velice jednoduché, jestliže máte chytrý telefon nebo 

tablet. Proto, aby Vám QR kódy fungovaly, musíte mít ve svém zařízení staženou aplikaci 

čtečka QR kódů. Pro operační systém Android jsou vhodné tyto aplikace QR Code Reader 

(tato aplikace byla využita v mém případě), QR Droid 
TM

 a Barcode Scanner. Tyto aplikace 

lze stáhnou do Vašeho zařízení přes aplikaci obchod ve Vašem mobilním telefonu nebo 

tabletu. Aplikace mohou být staženy například i přes webový portál www.seznam.cz. Zde 

uvedené příklady aplikací jsou bezplatné. Po nainstalování aplikace, které je velmi 

jednoduché, už lze tuto funkci využívat. Stačí jen spustit nainstalovanou aplikaci, 

fotoaparátem zaměřit QR kód, počkat až Vaše zařízení kód zpracuje. Poté aplikace buď 

vygeneruje internetovou adresu, na kterou stačí kliknout, a budete přesměrováni na 

internetovou adresu, která byla pod daným QR kódem nebo Vás aplikace sama odkáže 

hned na internetovou stránku. Velmi důležité ovšem je, aby ve Vašem zařízení bylo 

připojení k internetu. V oblasti naučné stezky nelze počítat s bezplatným připojením wifi. 

Tohle by neměl být velký problém, protože většina mobilních operátorů už ke svému tarifu 

přidává i internet. V budoucnu bude mít internet v mobilním telefonu nebo tabletu naprostá 

většina obyvatel České republiky. Velkou výhodou tohoto způsobu jsou finanční 

prostředky, které by byly do tohoto způsobu investovány a mohly by i mnoho finančních 

prostředků ušetřit. U každého bodu zájmu, by byl umístěn v malém dřevěném rámečku 

zalisovaný QR kód, který by Vám nabídl informace. Ušetřily by se finance, které jsou 

http://www.seznam.cz/
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vkládány do tvorby informačních tabulí. Tvorba dřevěné tabule, tisk, papír a barva to vše 

něco stojí. Navíc jsou informační tabule často znehodnoceny vandaly. V této práci bude 

QR kód umístěn vždy u nadpisu bodu zájmu. Turistům by bylo nabídnuto mnoho 

informací, které by neměli možnost se z informační tabule dozvědět. V této práci byla 

nastíněna jen základní verze, ale určitě by bylo vhodné, rozdělení do tří kategorií. 

Kategorie jen nejzákladnějších informací, která by byla vhodná pro děti. Zároveň, by byly 

děti vzdělávány a při tom se bavily, protože tato kategorie by tomu byla přizpůsobena. 

Kategorie základních informací, ta by byla vhodná pro většinu turistů a kategorii 

informativní, která by byla pro turisty, kteří by se chtěli seznámit s danou zajímavosti 

důkladněji. Pak by záleželo na každém návštěvníkovi dané zajímavosti, kolik informací 

chce o památce získat. V terénu by mohla být využita jen základní kategorii a doma by 

mohla být zhlednuta informační kategorii, která by obsahovala více informací. Rád bych 

také uvedl, že na internetovou stránku lze vložit nespočet obrázků, videí, animací a 

zvukových záznamů. Což je pro turistu také velmi přínosné. Byla by využívaná 

interaktivní výuka, která by měla zaujmout všechny věkové kategorie. Nejlepší vliv by, 

tento systém předávání informací měl mít na děti, ale i starší populaci. Ta by zase viděla, 

jiný způsob předávání informací o dané zajímavosti, i když by památku už navštívila 

mnoho krát. Na informačních tabulích jsou k vidění jen obrázky toho nejdůležitějšího a 

v nízké kvalitě. Videa a animace si na informační tabuli asi těžko umíme představit.  
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1 Karlova Studánka 

Karlova Studánka je jednou z nejmenších obcí v České republice. Její malou rozlohu 

ovšem příroda obdarovala krásným okolím, kterým se Karlova Studánka může pyšnit. 

Lesy, parky, minerální prameny, vodopády, říčky a mnoho dalších přírodních útvarů právě 

zde, láká mnoho turistů. A ten kdo v Karlově Studánce byl, určitě ví, že se není čemu divit. 

1.1 Lokalizace 

 

Obec Karlova Studánka se nachází na severovýchodě České republiky 

v Moravskoslezském kraji v okrese Bruntál. Karlova Studánka je nejvýše položenou obcí 

v tomto okresu a to 775 m n. m. Vzdálenost Karlovy Studánky od města Bruntál je 

přibližně 19 km. Německý název pro Karlovu Studánku je Bad Karlsbrunn. (GROWKA, 

MALÝ, 2008), (HOLUB et al., 2004) 

Obr. 1 Poloha Karlovy Studánky (http://www.apartmanykarlovastudanka.cz/?p=kontakty, 

2011) 

http://www.apartmanykarlovastudanka.cz/?p=kontakty
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1.2 Historie Karlovy Studánky 

V roce 1620 okolí Karlovy Studánky patřilo německým rytířům, kteří na tomto 

území žili. Za zakladatele lázní je považován nejmladší syn Marie Terezie, Maxmilián II. 

František. V roce 1780, zde byl objeven Maxmiliánův pramen. Druhý pramen na tomto 

území byl nalezen v roce 1802 a byl pojmenován Karlův pramen. Před tím, než obec 

dostala svůj dnešní název Karlova Studánka, se obci říkalo německy Hinnewieder. Tento 

název vznikl z důvodu, že pacienti, kteří se zde léčili, neměli v Karlově Studánce, kde 

přenocovat, a proto byli ubytováni nedalo Karlovy Studánky. Buď v obci Ludvíkov, anebo 

Malá Morávka. Museli tedy cestovat mezi těmito obcemi, tam a zpět. Německy hin und 

wieder. (GROWKA, MALÝ, 2008) 

 Název obce Karlova Studánka začal být používán až od roku 1803. Název dal obci 

velmistr řádu německých rytířů Karel Ludvík, který byl znám vítězstvím nad Napoleonem 

u Aspernu. První lázeňský dům v Karlově Studánce byl postaven již v roce 1785. Dům byl 

vybaven vanami u minerálního pramene a říkalo se mu Maxmiliánův dům, podle 

zakladatele lázní. Řada dalších domů byla postavena ve 30. letech 19. století. Tyto domy 

byly klasicistní a empírové stavby, které byly roubené z trámů. Lázeňské domy jsou ve 

velmi zachovalém stavu, došlo u nich jen k minimálním rekonstrukcím, a plní své účely 

dodnes. (HOLUB et al., 2004).  

 

Obr. 2 Pitný pavilón a jeho okolí z roku 1907 (autor - Malý, 2008) 
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Ovšem mezi jeden z nejvýznamnějších symbolů Karlovy Studánky patří pitný 

pavilon, který byl vybudován v roce 1862. Z obce se stálo letní sídlo řadových hodnostářů, 

a proto se zde začaly budovat parky, skalky, rybníky a potoky, které dodaly obci velmi 

pěknou a romantickou tvář, kterou si Karlova Studánka zachovala doposud. Uprostřed 

samostatných lázní byl postaven v roce 1844 Sloupový dům, který dnes můžeme znát pod 

názvem Džbán, který slouží návštěvníkům jako hotel. Název Džbán se začal používat 

v roce 1919, kdy došlo k přestavění na hotel. Tím bohužel zanikl Maxmiliánův pramen 

s překrásným glorietem. Dnes je toto místo nahrazeno letním posezením. V roce 1913 byl 

postaven mohutný celodřevěný dům, kdysi nazýván Lotrinský, dnes už však Slezský dům 

se secesním interiérem. Na náměstí, se nachází fontána, která je ozdobou náměstí lázní. 

Fontána se nachází před Knížecím domem, který byl postaven v roce 1833. Později byl 

tento dům přejmenován na Vyšetřovací ústav. Před rokem 1803 byl v Karlově Studánce 

postavený dům s věžičkou v pozadí, kde se prostřídalo mnoho obchodníku, kteří zde 

nabízeli suvenýry a občerstvení, a to platí dodnes. V sudetských oblastech není mnoho 

takových míst, které si zachovaly tak dlouhou tradici. V roce 1893 byla postavena budova 

Lázeňského domu (dnešní letní lázně).  V okolí této budovy byly provedeny, parkové 

úpravy, které dodaly okolí domu i náměstíčku eleganci. Významná byla socha arcivévody 

Viléma, která stála před budovou dnešního obecního úřadu se školou. V minulosti se tento 

dům jmenoval Pruský dům. Ovšem socha arcivévody Viléma byla z politických důvodů 

odstraněna a byla vyměněna za postavu dívky. Hostinský dům, dnešní dům Bezruč, 

uzavírá oblast této obce. V okolí tohoto domu je k vidění překrásná zahrada, kde za 

pěkného počasí chodí mnoho turistů odpočívat a prohlížet si krásy přírody. Naproti domu 

stojí Nový koupelový dům, dnes se jménem Opava. Do tohoto domu, byla potrubím 

vháněna horká kyselka. Na konci promenády stál hotel Hubertus, který v roce 2001 

vyhořel, už podruhé. Ještě před tím, než se z této budovy stal hotel Hubertus, bývala zde 

kovárna a v roce 1885 vznikla vila Hubertus, která se stala hostincem a později hotelem. 

Po vyhoření hotelu se o zbytky stavby, které po požáru zbyly, téměř přes 8 let nikdo 

nestaral. Až po tak dlouhé době se rozhodlo, že společnost Nemi, která patří, do skupiny 

Le Cygne Sportif Groupe, postaví na místě bývalého hotelu Hubertus bytový dům. 

(GROWKA, MALÝ, 2008), (RADOVÁ, 2012) 
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1.3 Karlova Studánka dnes 

Karlova Studánka dnes těží především z cestovního ruchu, který je hlavním přínosem 

pro zdejší obyvatele. Největší podíl na tom mají lázně, které ročně navštěvuje mnoho 

turistů, jak z České republiky, tak ze zahraničí. Ale jen lázně turisty do tohoto místa určitě 

nelákají, velkou zásluhu na to má také místo, kde Karlova Studánka leží a celé okolí. 

V Karlově Studánce je jedno z nejčistších ovzduší v celé střední Evropě. Podle Sčítání 

lidu, domů a bytu v Karlově Studánce ke dni 31. 12. roku 2012 žilo 237 obyvatel. Řadu let 

už se toto číslo pohybuje okolo 230 až 250 obyvatel. Většina zde žijících pracuje právě ve 

spojení se zdejším cestovním ruchem nebo lázeňstvím. Lázně dnes spravuje stát, který je i 

vlastníkem lázní. (HOLUB et al., 2004), (Bilance počtu obyvatel a věkové složení v obcích 

Moravskoslezského kraje v roce 2012, 2012) 

1.4 Lázeňství 

Právě proto, že je zde jedno z nejčistšího ovzduší, jsou lázně navštěvovány 

především pacienty s dýchacími problémy. Jako jsou například: průduškové astma, 

chronické záněty plic, hlasivek, hrdla, nosu, dutin a průdušek. Lázně využívají především 

k léčení své minerální prameny železité kyselky, které slouží jak k pití, tak pro přípravu 

koupelí. Dále jsou lázně vhodné pro pacienty po onkologických onemocněních. Potom, co 

ukončili základní léčbu. Jezdí se sem léčit i pacienti s pohybovými problémy, jako jsou 

kloubní potíže a potíže s páteří. Lázně prospějí i lidem, k léčení onemocnění cév, léčení 

vysokého krevního tlaku a nemoci z povolání (silikóza). Pacientům je zde nabídnuto 

mnoho léčebných ale i relaxačních procedur. To znamená, že lázně nemusí navštívit jen 

pacienti, kteří se zde jezdí léčit. Ale i osoby, které by si chtěly vlivem náročného stylu 

života a dnešní uspěchané doby odpočinout. Lékaři v lázních se specializují například na 

rehabilitaci, hematologii, fyziatrii, gastroenterologii, vnitřní onemocnění a praktické 

lékařství. (URBAN at al., 1954), (WINTERNET S.R.O., 2012) 
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Léčba 

Vyšetřovací ústav v Karlově Studánce je vybaven moderním lékařským 

diagnostickým zařízením. Každým rokem se technika a věda rozvíjí, a proto jde lékařství 

stále dopředu a to se projevuje i na těchto lázních. Součástí lázní je i wellness, posilovna, 

solná jeskyně a klasický bazén. (URBAN et al., 1954) 

Uhličité koupele 

 Uhličité koupele jsou předepisovány pacientům se srdečními a cévními problémy, a 

také pro lidi trpícími netuberkulózními onemocnění plic a dýchacích cest. Pacient se může 

léčit i insuflací oxidu uhličitého, jedná se o plynovou injekci. Při této terapii dochází 

k nahromadění plynu v pokožce. Oxid uhličitý je z těla odstraňován žilním oběhem. 

Metoda se používá při ischemických chorobách dolních končetin a srdečních chorobách se 

syndromem angíny pectoris, bolestech v kříži, zánětu tkání v okolí kloubů, bércových 

vředech a periférním cévním diabetickém syndromu.  (URBAN et al., 1954), 

(WINTERNET S.R.O., 2012) 

Vodoléčba 

 Je jednou z nejstarších používaných metod lázeňství. V Karlově Studánce je na 

výběr z mnoho léčebných metod, jako jsou: hydromasážní koupel, vířívá koupel horních 

nebo dolních končetin, skotské střiky, šlapací koupel, perličková koupel, sirná koupel a 

přísadová koupel. (WINTERNET S.R.O., 2012)    

Rašelinové zábaly 

 Tyto zábaly jsou metodou léčby teplem, která využívá přírodního léčivého zdroje. 

Teplota zábalu je přibližně 46°C. Rašelinový zábal má velmi dobrý účinek na pohyblivost. 

Účinky, které se dostaví po léčbě jsou: resorpční účinek, analgetický účinek, 

spasmolytický účinek, bakteriostatický účinek, imunobiologický účinek, změkčení vaziva 

a hyperemie. Trochu jiné účinky má parafinový zábal, který má teplotu zhruba 55 – 60°C. 

Tento zábal je vhodný při léčení chorob, jako jsou: oběhové choroby, choroby trávicího 

ústrojí, nervové a gynekologické choroby, urologické choroby, choroby pohybového 

systému a onemocnění dýchacích cest. (WINTERNET S.R.O., 2012)    
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Obr. 3 Lázeňský dům Libuše (http://www.k.studanka.cz/fotogalerie-lazenske-domy/, 2012) 

 

Přírodní plynové uhličité koupele 

Jedná se o plynové uhličité koupele suché. Pro přípravu procedury se používá 

přírodní zřídelní plyn, jímaný z přírodního zdroje. Koupel vyvolává příjemný pocit tepla a 

ovlivňuje cévní oběh. Působí sedativně a relaxačně, snižuje svědivý reflex a čití bolesti. Při 

koupeli také dochází ke zlepšení vysokého krevního tlaku, ke zlepšené práci srdce a 

snížení pulzové frekvence srdce. Plynová uhličitá koupel má na tělo i vliv antiedematózní a 

protizánětlivý. (WINTERNET S.R.O., 2012) 

 

http://www.k.studanka.cz/fotogalerie-lazenske-domy/
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Inhalační léčba 

Velmi účinnou léčbou při dýchacích potížích je inhalační léčba. K inhalaci se podává 

kyselka s přísadou zhruba 10 různých éterických olejů podle určení lékaře. Při 

astmatických problémech a stavů dušnosti se používá inhalace pomocí aerosoly. Přímým 

vdechováním zasáhne lék pouze plíce, proto je používán v malém množství, aby nevyvolal 

vedlejší účinky. (URBAN et al., 1954) 

Elektroléčba 

Elektroléčba se vývojem techniky stále zdokonaluje a přístroje sloužící k potřebě 

pacientů jsou stále modernější a účinnější. V Karlově Studánce je těchto přístrojů celá 

řada, jsou to: solux, bioptronová lampa, magnetoterapie, VAS – 07, ultrazvuk, 

diadynamické proudy, čtyřkomorová galvanizace a diatermie.  (WINTERNET S.R.O., 

2012) 

Obr. 4 Uhličité koupele v Karlově Studánce (http://www.k.studanka.cz/prirodni-lecive-

zdroje/, 2012) 

 

http://www.k.studanka.cz/prirodni-lecive-zdroje/
http://www.k.studanka.cz/prirodni-lecive-zdroje/
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1.5 Prameny v Karlově Studánce 

Prameny v Karlově Studánce jsou studené a mají průměrnou teplotu 6 – 7,5°C. Podle 

rozdělení léčivých vod to jsou zemito-alkalické železnaté kyselky. Některé z těchto 

kyselek obsahují značné množství síry ve formě sirovodíku, jako pramen Úderník. 

Prameny Úderník a Norbert mají obsah kyseliny uhličité na téměř nejvyšší hranici 

nasycení. Tyto dva prameny patří mezi nejbohatší kyselky na celém území České 

republiky. Další důležité látky, které se nacházejí v obsahu místních pramenů, jsou balastní 

soli, zejména chloridu sodného. Obsah železa v kyselkách je v chemické podobě kyselého 

dvojuhličitanu železnatého, který lidský organismus nejlépe přijímá. Přibližně v jednom 

litru vody je 50 mg. Radioaktivita těchto pramenů je celkem malá. (URBAN et al., 1954) 

Maxmiliánův pramen  

Byl objeven jako první ze zdejších pramenů, který byl pojmenován a upraven v roce 

1780. Pramen vyvěrá ve skalní puklině, mezi hudebním pavilónem a budovou kina. Má 

jednu z nejlepších chutí. Jeho teplota se pohybuje okolo 6 - 6,5 °C, je to nejstudenější 

pramen v Karlově Studánce. (URBAN et al., 1954) 

Karlův pramen 

Karlův pramen byl objeven jako druhý v roce 1802, kdy byl i pojmenován. Tento 

pramen není přístupný veřejnosti. Proto má cenu pouze historickou. (URBAN et al., 1954) 

Antonínův pramen 

Velmi podobně upraven jako Karlův pramen a také se nachází nedaleko Karlova 

pramene. Antonínův pramen byl pojmenován a prozkoumán v roce 1812. (URBAN et al., 

1954) 

Vilémův pramen 

Pramen byl objeven v roce 1862 a pojmenován po Vilémovi Františku Karlovi. 

Vyvěral v pitném pavilónu a byl podáván pacientům lázní denně.  (URBAN et al., 1954) 
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Trubačský pramen 

Trubačský pramen je volně přístupný veřejnosti a návštěvníci ho stále využívají. 

Tento pramen je umístěn nedaleko od Karlova pramene, kdybychom se vydali směrem 

k dětské louce. Na místě, kde pramen vyvěrá, je postavená malá betonová kašna. Pramen 

vyvěrá zpod smrkového pařezu v močálovitém rašeliništi. O tomto pramenu se vypráví 

také pověst, ve které se říká, že na místě pramene se utopil i se svým koněm trubač - 

válečník. Díky této pověsti byl také pramen pojmenován jako trubačský. (URBAN et al., 

1954) 

Norbertův pramen 

Pramen byl navrtán v roce 1931. Kyselka z tohoto pramene se odvádí do Lázeňského 

domu, kde je využívána ke koupelím. Norbertův pramen je nejvydatnější a nejsilnější, 

proto se také nejvíce používá. Pramen se nachází na dětské louce, kde je zachycen 

v betonové studni. (URBAN et al., 1954) 

Pramen Úderník 

Vrt tohoto pramene byl dokončen v roce 1953 v hloubce 70 m. Vyústění pramene je 

vyzdviženo nad úroveň terénu pomocí zařízení, které využívá tlaku proplyněné vody. 

Pramen je velmi bohatý na plyny a je to jeden z nejsilnějších pramenů v Karlově Studánce. 

Obsahuje značné množství síry, ve formě sirovodíku. Nejvíce se používá k pitným kúrám a 

nachází se poblíž Karlova pramene. (URBAN et al., 1954) 

Pramen S2 

Tento pramen je hluboký 80 m a byl navrtaný v letech 1952 – 1953. Voda z pramene 

je velmi proplyněná a používá se v lázeňském domu především k přípravě koupelí. Pramen 

se nachází na dětské louce a to mezi pramenem Norbert a Úderník. (URBAN et al., 1954) 

Pramen Petr 

Pramen Petr byl navrtán v roce 1966 do hloubky 121 m. Byl pojmenován po 

náměstku ředitele lázní Jeseník. (WINTERNET S.R.O, 2012) 

Pramen Vladimír 

Pramen byl navrtán v 60. letech 20. století do hloubky 117,8 m. Pramen je 

pojmenován po Vladimíru Řezníčkovi a Vladimíru Pelikánovi, kteří řídili práce na 
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vyvrtání vrtu k prameni. Pramen Vladimír je využíván k vodním a plynovým suchým 

uhličitým koupelím. Od roku 2004 je v Orlíku využívaný postvulkanický oxid uhličitý 

právě z tohoto pramene. (WINTERNET S.R.O, 2012) 

 

 

 

 

Obr. 5 V pitném pavilónu vyvěrá Petrův pramen 

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Pitn%C3%BD_pavilon%22_%28Karlova_Stud%C3

%A1nka%29_5.JPG) 
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2 Přírodní poměry 

Obec Karlova Studánka, která svou rozlohou pouhých 46 ha, patří k nejmenším 

lázeňským obcím v České republice, leží v centru pohoří Hrubého Jeseníku. Nedaleko 

Karlovy Studánky se nachází nejvyšší hora Moravy a Slezska, Praděd (1 492 m n. m.). 

V území se nachází také horská řeka Bílá Opava s několika vodopády, hlubokými tůněmi a 

peřejnatými úseky. Bílá Opava je charakteristická svým velkým spádem a unášecí silou, 

kterou řeka má. (GROWKA, MALÝ, 2008), (KOČÍ, 2007) 

 

 

2.1 Geologie 

Z pohledu geologie řadíme oblast Karlovy Studánky do Českého masivu. Většina 

území Hrubého Jeseníku spadá do moravsko-slezské zóny, a to do její severní části, 

Obr. 6 Okolí Pradědu (autor - Merta, 2013) 
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východosudetské jednotky (silezika). Oblast Karlovy Studánky leží v území desenská 

klenba, která tvoří celou východní stranu Hrubého Jeseníku. (KOČÍ, 2007) 

 

 

 

 

Obr. 7 Výřez z geologické mapy území v oblasti Karlovy Studánky v měřítku             

1: 50 000 

(http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=53790

0&x=1068800&s=1, 2014) 

 

http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=537900&x=1068800&s=1
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=537900&x=1068800&s=1
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Legenda 

 

Kvartér – hlína, písek, štěrk (ID: 6) 

Kvartér – slatina, rašelina, hnilokal (ID: 9) 

Kvartér – kamenitý až hlinito – kamenitý sediment (ID: 13) 

Kvartér – hlinito – kamenitý, balvanitý až blokový sediment (ID: 14) 

Spodní paleozoikum – fylit biototický, fylit muskovitický, fylit chlorotický, kvarcit 

(ID: 957) 

Spodní paleozoikum – fylit muskovitický, fylit chlorotický (ID: 958) 

Devon – kvarcit, metakonglomerát křemenný, fylit (ID: 970) 

Devon – metadolerit (ID: 976) 

Devon – břidlice zelená, amfibolit (ID: 977) 

Devon – břidlice zelená (ID: 978) 

Paleozoikum až proterozoikum – metaarkóza (ID: 994) 

Paleozoikum až proterozoikum – metaprachovec (ID: 995) 

Proterozoikum – blastomylonit (ID: 1025) 

Proterozoikum – metagranitoid muskovitický, metagranitoid biotit-muskovitický, 

metagranitoid biotit-chlorit-muskovitický, blastomylonit  (ID: 1026) 

(BOKR, Česká geologická služba) 

 

Ve starohorách, zhruba před 600 miliony lety, bylo podloží v souvislosti 

s horotvornými pohyby, které se zde odehrávaly, rozlámáno na několik částí, které dávají 

základ dnešní stavbě pohoří. Tímto procesem vznikly tři oddělené kry, které dnes spolu 

tvoří Hrubý Jeseník. Jsou to kry: kra Keprníku, kra Medvědího vrchu a kra Pradědu. To 

nejdůležitější se začalo odehrávat v prvohorách, v období devonu. V této době se 

nacházely Jeseníky na dně prvohorního moře. Na rulovém podkladu se usazovalo v tomto 

období velké množství naplaveného materiálu a také odumřelých těl mořských živočichů, 
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které daly základ dalším horninám na Jesenicku. Většina hornin v oblasti Jeseníků je právě 

prvohorního stáří. Na konci devonu, vlivem horotvorných pochodů, se začalo dno moře 

prohýbat, klesat a pozvolna zdvihat. Při této činnosti začaly vznikat podmořské sopky, 

které chrlily lávu a plyny. To vedlo ke vzniku vyvřelých hornin nebo ložisek rud. 

V úplném závěru devonského období se Jeseníky začaly zvedat z mořského dna. 

Docházelo zde k vrásnění a pohybům jednotlivých ker podél zlomů, a začala vznikat 

struktura celého pohoří. V karbonu se Jeseníky výrazně vyklenuly. Ke konci variského 

vrásnění byly Jeseníky zcela odlišné a daleko vyšší než dnes. Dnešní podobu Hrubému 

Jeseníku dodal čas a mnoho dalších faktorů, jako insolace, soliflukce a účinky organismů. 

V dalším období, milionů let působením drsného horského prostředí, začal materiál 

erodovat a svahovými pohyby přemísťovat. Na začátku třetihor se začíná rozjíždět 

alpínsko-himálajské vrásnění. Toto vrásnění mělo za následek to, že se Hrubý Jeseník 

oddělil zlomy od horských celků Rychlebských hor a Zlatohorské hornatiny. Na konci 

třetihor se rozlámáním staré paroviny a jejím vyzdvižením setkáváme přibližně s dnešní 

podobou Jeseníků. Ve čtvrtohorách, během střídání dob ledových (glaciály) a 

meziledových (interglaciály), vznikl na území Jeseníku malý horský ledovec. Od severu se 

k Jeseníkům v tomto období přibližoval a zase vzdaloval pevninský ledovec. Zhruba před 

11 tisíci lety byla Evropa konečně osvobozena od chladného klimatu. Po posledním 

glaciálu se začalo oteplovat, před 8 až 6 tisíci lety bylo na našem území asi nejtepleji. 

V průměru zde teploty byly přibližně o 3 °C vyšší než dnes. V období 16. až 18. století 

nastala malá doba ledová, která s sebou znovu přinesla ochlazení. (KOČÍ, 2007) 

2.2 Geomorfologie 

Mezi nejčastěji se vyskytující geomorfologické útvary, na území Jeseníku jsou táhlé 

a zaoblené hřbety se širokými sedly. Hojně se vyskytují skalní útvary. Nejčastěji se 

vyskytují skalní sruby, které jsou obnaženy ve směru po svahu. Skalní sruby, které jsou 

obnaženy proti svahu, jsou někdy málo patrné. Typická skalní města však Jeseníkům 

chybí, nejvíce se jim blíží jen některé seskupení skal v Žulovské pahorkatině (Suchý vrch, 

Borový vrch a Smolný vrch). Mnoho skal je ve svorech, jako například skalní hradby na 

Kerpníku a Obří skály. Dalším zde vyskytujícím se typem jsou skály v rulách s výraznou 

břidličnatostí, jako jsou třeba Petrovy kameny. Od Ztracených skal po Vysokou holi se 
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nachází několik skal, které jsou tvořeny bílými kvarcity. Největší vápencové skály 

nalezneme na Špičáku u Supíkovic. Skalní tvary, které jsou tvořeny tekoucí vodou, jsou 

vodopády a kaskády, jako vodopády na řece Bílá Opava a Rešovské vodopády. Krasové 

jevy jsou v Jeseníkách zastoupeny jen velmi výjimečně. Nejznámější jeskyně na území 

Jeseníku jsou Na Špičáku a Na Pomezí, které jsou zpřístupněné. Na vrcholcích Hrubého 

Jeseníku se vyskytují pozůstatky drsných klimatických podmínek z doby ledové. 

Příkladem jsou kamenná moře na Suchém vrchu, nebo na Břidličné, ale také nízké 

kopečky na Kerpníku. Člověk se také podílel na geomorfologické změně Jeseníků a to už 

od dávných dob. V okolí řek a potoků to byly rýžovnické kopečky po rýžování zlata. Dále 

tvořením lomů, převážně v okolí Žulové. Velký zásah do přírody Jeseníků měla výstavba 

přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. (DEGEN et al., 1991) 

2.3 Hydrologie 

Oblast Jeseníky je na vodní toky velmi bohatá, pramení zde mnoho toků. Mezi 

nejvýznamnější toky oblasti patří:  

 řeka Opava, která vzniká soutokem Střední, Bílé a Černé Opavy, 

 Desná, ta vzniká soutokem Hučivé a Divoké Desné v Koutech nad Desnou, 

 Bělá, 

 Moravice. 

V lokalitě Velké Kotliny se nachází 43 pramenů. Mezi nejznámější a nejvodnatější 

považujeme pramen řeky Moravice, ten má v zimním období teplotu okolo 4,2°C. Oblast 

Hrubého Jeseníku patří do hlavního evropského rozvodí. Ze západních svahů Hrubého 

Jeseníku se voda vlévá do Černého moře (povodí řeky Moravy). Na východních svazích 

odtéká voda řekami (povodí řeky Odry) do Baltského moře. (BĚLAŠKA, 2008)  

Vodní toky v této oblasti tvoří ekologickou strukturu krajiny. Na bezprostřední okolí 

řek je vázáno mnoho rostlinných i živočišných druhů. Ekologickou funkci toků 

v Jeseníkách však narušují souvislé úpravy, které narušují přirozenou vazbu mezi vodním 

tokem a okolní nivou. Většina toků zde je opevněno nebo zahloubeno a nemohou se tak, 

dále přirozeně vyvíjet. Toky v Jeseníkách lze rozdělit podle způsobu eroze na horské 

bystřiny, podhorské toky se štěrkovými náplavy a meandrující drobnější toky v úsecích 
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s malým spádem. Pro tyto řeky je velmi důležitá doprovodná vegetace, která zajišťuje 

jejich stabilitu. Kořeny v okolí řek, dobře zpevňují břehy a snižují erozi na přijatelnou 

úroveň. Pro přirozené vodní toky je charakteristické, že v nich je k vidění přítomnost 

naplaveného dřeva, to se podílí na zvýšení rozmanitosti řek. Bohužel přirozených vodních 

toků zde zůstalo jen málo, důvodem byly povodně v roce 1997. Jednou z přirozených 

bystřin je Bílá Opava nad Karlovou Studánkou. Bílá Opava je charakteristická svými 

hlubokými tůněmi, peřejnatými úseky a několika vodopády. Z podhorských toků se 

štěrkovými lavicemi patří přírodě blízké okolí Černé Opavy nad Vrbnem pod Pradědem, 

která se větví do ramen a vytváří říční ostrovy. V Jeseníkách se vyskytují meandrující toky 

jen velmi vzácně. Z pravidla vznikají tam, kde je spád údolí nejnižší. Příkladem může být 

Moravice pod Dolní Moravicí nebo Černá Opava v NPR Rejvíz. (KOČÍ, 2007) 

Vodopády 

Vodopády jsou pro turisty velmi atraktivní a přitažlivé, a proto je lidé stále 

navštěvují. Vodopády vnikají erozí v zahlubujícím se korytě toku tam, kde jsou odlišně 

odolné typy hornin, nebo pukliny napříč koryta. Mezi jeden z nejznámějších vodopádů na 

tomto území je vodopád na řece Bílá Opava. Dále to jsou pak vodopády jako vysoký 

vodopád na Studeném potoce pod Malým Dědem. Tento vodopád byl do roku 1880 vysoký 

45 m, ale v tomto roce ho povodeň rozdělila do systému menších vodopádů a kaskád. Na 

horním toku řeky Bílé Opavy nad Karlovou Studánkou se nachází několik menších 

vodopádů, přibližně 2 – 3 m vysokých a mnoho peřejí a kaskád. Menší vodopády a 

kaskády jsou k vidění na mnoho dalších horských bystřinách, jako jsou: v Borové dolině 

pod Dlouhými stráněmi, v Česnekovém a v Divokém dole, na Sokolím potoce a na 

Skalním potoce. U Harrachova se nachází Mumlavský vodopád, který je vysoký 12 m. Ten 

se ale mezi vodopády nepovažuje, poněvadž jde o systém několika malých vodopádů a 

kaskád. V Karlově Studánce je také umělý vodopád, ten se nachází za hotelem Hubertus. 

Tento vodopád vznikl z přelivu náhonu k bývalé vodní elektrárně. (KOČÍ, 2007)  

Povodně v Jeseníkách v roce 1997 

V červenci roku 1997 bylo území Jeseníků zaplaveno povodní, která měla na celé 

okolí zničující následky. Byly způsobeny obrovské škody na majetku a bohužel i na 

lidských životech. Příčinou povodně byly dlouhotrvající a extrémní srážky a také velmi 

rychlý vzestup hladiny průtoků. Na březích řek docházelo k odplavení porostů, ničení 
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mostů, lávek, domů, cest a opevnění potoků a řek, které v horách zadržují kamení a štěrk. 

Vytvářely se břehové nádrže a docházelo k transportu splavenin a došlo k usazení v nižších 

polohách. Z těchto důvodů si řeky a potoky v některých místech vytvořily nová koryta a 

tím došlo k samovolné revitalizaci. Vznikla celá řada nových biotopů, které byly před 

příchodem člověka úplně normální. Většina druhů rostlin i živočichů, tak našla své 

přirozené životní prostředí v břehových nádržích a hlubokých tůních, na štěrkových 

lavicích, pod vyvrácenými stromy nebo v písčitých mělčinách. Z důvodů povodňových 

oprav, byla většina toků navrácena zpět do původního stavu. Pár příkladu řek, které zůstaly 

tak, jak je zachovala povodeň: Keprnický potok, řeka Branná v okolí mezi Brannou a 

Ostružnou a tok Černé Opavy. (KOČÍ, 2007) 

2.4 Klimatické poměry 

V Karlově Studánce a jejím okolí jsou léta krátká, mírně chladná a vlhká až velmi 

vlhká. Přechodné období jaro a podzim, jsou zde dlouhá a chladná. Velmi dlouhá je ovšem 

zima, která je mírně chladná a vlhká. Velmi dlouho zde vydrží sněhová pokrývka. 

Porovnání počasí v této oblasti, počet letních dnů je přibližně 10 – 30 ročně naproti tomu 

počet dnů, kdy mrzne, je okolo 140 – 160 za rok. Průměrná teplota v červenci zde je okolo 

14 – 15°C a v lednu je to okolo -4 - -5°C. (BĚLAŠKA, 2008) 

Rozdílné klimatické podmínky ovšem panují na Pradědu, který je také součástí trasy. 

Na Pradědu jsou léta velmi krátká, chladná a vlhká. Jaro s podzimem jsou zde taky 

chladné. Zima je zde velmi dlouhá a také velmi chladná s dlouhým trváním sněhové 

pokrývky. Nejnižší teplota zde byla naměřena 9. února roku 1956 a to -32,6°C. 

(BĚLAŠKA, 2008) 

2.5 Flóra  

Oblast Hrubého Jeseníku určitě patří mezi to nejlepší, co můžeme v České republice 

spatřit. Převažují zde smrkové lesy, rašeliniště a velmi vzácné rostliny. (CHLAPEK et al., 

2005) 

Na celém území CHKO Jeseníky se vyskytuje přibližně 1200 druhů rostlin. Rostliny 

nejsou rozmístěny rovnoměrně, ale jejich rozmístění závisí na geografické poloze, 
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stanovištní poloze a historii jednotlivých míst. Vůbec nejvíce rostlinných druhů lze nalézt 

ve Velké kotlině. Na třech oblastech CHKO Jeseníky můžeme vidět endemity. Velmi 

významnou oblastí jsou Petrovy Kameny, na vrcholcích těchto skal najdeme hned dva 

endemity. A to je, tráva lipnice jesenická (Poa riphaea) a zvonek jesenický (Obr. 8.) 

(Campanula gelida). Tyto dvě rostliny můžeme najít v rozmezí jen několika m
2
. (KOČÍ, 

2007) 

 

 

Dalším místem v blízkém okolí, kde se vyskytují další dva endemity je Velká 

kotlina. Roste zde jitrocel černavý sudetský (Plantago atrata subsp. sudetica) a v létě na 

osluněných skalkách na svazích karu kvetou růžové trsy hvozdíku kartouzku sudetského 

(Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus). Třetím místem je Malá kotlina, na skalách 

zde roste pupava Biebersteinovy jesenické (Carlina biebersteinii subsp. sudetica). Zle zde 

spatřit také další endemity, které ovšem můžeme nalézt i na dalších území České 

republiky. Jestřábník zelenohlavý (Hieracium chlorocephalum) a zvonek okrouhlolistý 

sudetský (Campanula rotundifolia subsp. sudetica) roste také v Krkonoších. Další dva se 

Obr. 8 Zvonek jesenický (autor - Frank, 2008) 
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vyskytují i na Kralickém Sněžníku a to oměj šalamounek (Aconitum plicatum subsp. 

sudeticum) a jestřábník zlatoblizný (Hieracium chrysostyloides). Určitě je i velmi vzácný 

výskyt masožravých rostlin, které se v této oblasti také vyskytují, jsou to: rosnatka 

okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a tučnice obecná (Pinguicula vulgaris). Mezi typickou 

rostlinu Jeseníku lze určitě označit zvonek vousatý (Campanula barbata). (KOČÍ, 2007) 

2.6 Fauna 

Oblast patří do lokality Natura 2000. A to především pro zachování dvou ptačích 

druhů. Chřástala polního (Crex crex) a jeřábka lesního (Tetrastes bonasia). Celá oblast 

Jeseníků je zastoupena mnoho členy živočichů. Mezi nejznámější v oblasti Jeseníků patří 

rys ostrovid (Lynx lynx (Obr. 9), který patří mezi velké šelmy silně ohrožené. Největším 

nebezpečím této kočkovité šelmy jsou lidé, kteří rysa nezákonně loví. Další velké šelmy, 

které zde můžeme spatřit je vlk (Canis lupus) a medvěd hnědý (Ursus arios), výskyt těchto 

šelem je však jen vzácný. Mezi nejpočetnější skupinou mezi savci na Jesenicku patří 

netopýři. Díky hornické činnosti v minulosti zde stará důlní díla vytváří velmi dobré 

podmínky pro mnoho druhů netopýrů. Vyskytuje se zde zhruba 11 druhů netopýrů a mezi 

nejznámější patří: netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr velký (Myotis mylis), 

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a netopýr brvitý (Myotis emarginatus), tyto 

druhy patří ke kriticky ohroženým. Velké zastoupení zde mají ptáci, mezi nejznámější patří 

například sokol stěhovavý (Falco peregrinus). Mezi další dravce, kteří se zde hojně 

vyskytují, patří poštolka obecná (Falco tinnunculus) a káně lesní (Buteo buteo). Méně jsou 

zastoupeny druhy jako: krahujec obecný (Accipiter nisus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), 

ostříž lesní (Falco subbuteo), včelojed lesní (Pernis apivorus) a moták pilich (Circus 

cyaneus). V posledních letech, zde člověk může spatřit stále častěji zástupce našich 

největších dravců, a to orla skalního (Aquila chrysaetos) a orla mořského (Haliaeetus 

albicilla). Zástupci horských lesů jsou: holub doupňák (Columba oenas), datel černý 

(Dryocopus martius) a sýc rousný (Aegolius funereus). V přirozeném lese se vyskytují 

například: čáp černý (Ciconia nigra), žluna šedá (Picus canus) a lejsek malý (Ficedula 

parva). Na večer můžeme slyšet zvuky výra velkého (Bubo bubo), který je naší největší 

sovou. U horských říček se zase daří skorci vodnímu (Cinclus cinclus) a konipásu 

horskému (Motacilla cinerea). Ve smrkových i smíšených porostech na hranici lesa se 
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nachází vhodné prostředí pro tetřeva hlušce (Tetrao urogalus) a tetřívka obecného (Tetrao 

tetrix). Z obojživelníků a plazů patří k nejvýznamnějším čolek karpatský (Tritulus 

montadoni), který se nachází v okolí Karlovy Studánky, která je jednou ze tří nejbohatších 

lokalit na čolka karpatského v Sudetech. Právě díky tohoto druhu, byla Karlova Studánka 

zařazena mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Z ryb se na Jesenicku 

vyskytují například: pstruh potoční (Salmo trutta morpha fario), vranka pruhoploutvá 

(Cottus poecilopus) a lipan podhorní (Thymallus thymallus). Fauna brouků Hrubého 

Jeseníku je velice významná a to proto, že zde žije mnoho brouků, které jinde v České 

republice nenajdeme. Je to třeba hnojník (Aphodius limbolarius), tesařík čtyřpasý 

(Cornumutila quadrivittata) a střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), který je druhem 

soustavy Natura 2000 a žije na rašeliništích a na březích horských toků. V CHKO Jeseníky 

se v současnosti vyskytuje zhruba přes 1000 druhů motýlů. Mezi nejvýznamnější patří 

okáč horský (Erebia epiphron) a okáč menší (Erebia sudetica). (KOČÍ, 2007) 

 

Obr. 9 Rys ostrovid (http://moravskoslezsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=rys_ostrovid&s=75) 
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CHKO Jeseníky a NPR Praděd 

Okolí Karlovy Studánky a především Pradědu, patří, co se týče fauny a flóry k velice 

bohaté oblasti. Toto okolí spadá do oblasti CHKO Jeseníky. Chráněnou krajinnou oblastí 

se Jeseníky staly v roce 1969. Dnešní rozloha této CHKO činí zhruba 744 km
2
.  Území 

Pradědu a Karlovy Studánky bylo vyhlášeno Ptačí oblast Jeseníky, evropsky významných 

lokalit Natura 2000. (HOLUB et al., 2004), (CHLAPEK et al., 2005)  

V roce 1991, vznikla národní přírodní rezervace Praděd, sloučením šesti státních 

přírodních rezervací, a to: vrcholu Pradědu, Velké kotliny, Petrových kamenů, Malé 

kotliny a Divokého dolu, které byli vyhlášeny v roce 1955 a Bílé Opavy, vyhlášené v roce 

1963. NPR Praděd je zařazena v mezinárodní síti biocenter EECONET. Národní přírodní 

rezervace Praděd se řadí mezi největší rezervace v České republice a to s rozlohou 20,3 

km
2
. (KOČÍ, 2007) 

 

Obr. 10 Vymezení CHKO Jeseníky a NPR Praděd (SCHKO Jeseníky) 
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3 Naučná stezka v okolí Karlovy Studánky 

V této práci byly navrženy dvě trasy, které by turisté mohli využívat při svých 

aktivitách. V současnosti, jsou k vidění na naučných stezkách informační tabule, které 

turistům předávají základní informace o dané zajímavosti. Bohužel, tyto informační tabule, 

nemůžou uspokojit svými informacemi všechny turisty. Každý má jiné nároky, a většinou 

jednou informační tabulí nelze uspokojit všechny turisty. Jsou zde k vidění pouze základní 

informace. Další nevýhoda těchto tabulí je, že jsou často poškozovány vandaly. Takové 

informační tabule jsou pak spíše ostudou než zdrojem informací. A proto, bych rád tyhle 

informační tabule, nahradil modernější technikou, pomocí QR kódů. V této práci, byly 

naznačeny pouze základní verze, které by se časem mohly rozšířit. Informace na různých 

turistických bodech, jsou jen základní. V současnosti je technika na tak vyspělé úrovni, že 

by byla škoda ji nevyužít. Většina moderních telefonů i tabletů dokáže QR kód rozlišit. Je 

ovšem důležité říct, že aby Vám QR kód úspěšně fungoval, potřebujete ve svém mobilním 

telefonu nebo tabletu připojení k internetu. Protože na místech, na kterých budou QR kódy 

umístěny s připojením wifi nemůžeme počítat. Jak správně stáhnout a nainstalovat čtečku 

QR kódů je uvedeno v kapitole metodika práce. 

3.1 Doprava do Karlovy Studánky 

Do této obce se lze dostat nejlépe autem, ale i vlakem a autobusem. V následujících 

krocích Vám popíšu cestu do Karlové Studánky ze tří našich měst, a to z Prahy, Brna a 

Ostravy. Vždy nejvýhodnější trasu autem i veřejnou dopravou. 

Doprava z Prahy 

Autem: 

 z Prahy směr Brno po D1  

 z Brna směrem na Olomouc po silnici číslo R46 

 před Olomoucí směr Mohelnice, Hradec Králové, po silnice R35 

 za Olomoucí směr Litovel, po silnici 449 

 dále směr Rýmařov, po Rýmařovské silnici 449 

 dále pře Malou Morávku 
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Trasa je dlouhá přibližně 350 km, a časová náročnost cesty je zhruba 3 hodiny a 35 minut. 

Autobus/Vlak: 

 vlakem z Prahy hl.n. do Olomouce hl.n. 

 přesun z vlakového na autobusové nádraží (cca 5 minut) 

 autobusem z Olomouce hl.n. do Bruntál, nemocnice MHD 

 autobusem z Bruntálu, nemocnice MHD do Karlova Studánka, dolní 

parkoviště 

Trasa je dlouhá přibližně 338 km, a časová náročnost cesty je zhruba 5 hodin a 40 minut. 

Doprava z Brna 

Autem: 

 z Brna směrem na Olomouc po silnici číslo R46 

 před Olomoucí směr Mohelnice, Hradec Králové, po silnice R35 

 za Olomoucí směr Litovel, po silnici 449 

 dále směr Rýmařov, po Rýmařovské silnici 449 

 dále pře Malou Morávku 

Trasa je dlouhá přibližně 148 km, a časová náročnost cesty je zhruba 2 hodiny. 

Autobus: 

 autobusem z Brna, Benešova tř. hotel Grand do Olomouc hl.n. 

 autobusem z Olomouce hl.n. do Šternberk aut.st.  

 autobusem z Šternberk aut.st. do Karlova Studánka, dolní parkoviště 

Trasa je dlouhá přibližně 150 km, a časová náročnost cesty je zhruba 3 hodiny a 5 minut. 

Doprava z Ostravy 

Autem: 

 z Ostravy směrem Opava po silnici Opavská – silnice 11 

 v Bruntále se dáme na Jesenickou – silnice 11 

 dále pokračujeme po Staroměstská – silnice 450 

Trasa je dlouhá přibližně 87 km, a časová náročnost cesty je zhruba 1 hodiny a 35 minut. 
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Autobus/Vlak:  

 vlakem z Ostravy – Svinova do Bruntálu 

 v Bruntále, přesun z vlakového nádraží na autobusovou zastávku (cca 5 

minut) 

 autobusem z Bruntálu, žel. st. MHD do Karlova Studánka, dolní parkoviště 

Trasa je dlouhá přibližně 113 km, a časová náročnost cesty je zhruba 2 hodiny a 35 minut. 

(www.mapy.cz, 2014) 

3.2 Naučná stezka číslo 1 

Tato trasa je určena pro celodenní výlet v okolí Karlovy Studánky. Její začátek bude 

v Karlově Studánce a povede přes Ovčárnu, až na horu Praděd, z vrcholku Pradědu pak 

bude pokračovat po stezce Bílá Opava zpět do Karlovy Studánky. Tato stezka je pro 

turisty, kteří mají rádi pěší turistiku a výšlapy na hory, ale také se rádi seznámí s památky 

v tomto okolí, kterých tady je k vidění celá řada. Turisté, kteří se rozhodnou stezku 

absolvovat, by měli být zdravotně v pořádku, jedná se náročnější cestu, ke které budeme 

potřebovat i dostatek fyzických sil. V této stezce bude k vidění krása přírody tohoto okolí. 

Z Pradědu si pak můžeme vychutnat nádherný výhled na široké okolí Jeseníku. Stezka 

zaujme především zájemce o přírodu. Ale k vidění v této stezce bude i kaple sv. Huberta a 

pitný pavilón, které nalezneme přímo v Karlově Studánce.  

Základní informace 

Začátek naučné stezky bude v Karlově Studánce, přesněji u pitného pavilonu, který 

bude prvním zajímavým místem trasy. Stezka bude končit rovněž v Karlově Studánce. 

Doporučené vybavení pro zdolání stezky: vhodná obuv do terénu (nejlépe trekkingová), 

teplejší oblečení (teplota na Pradědu je nižší a je zde proto chladněji), pláštěnka, mapa 

Jeseníků a zařízení s GPS. 

 

 

 

 

http://www.mapy.cz/
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Přibližný časový program 

 9:30 Pitný pavilón Karlova Studánka  

 10:00 Geologická expozice 

 10:45 Kaple sv. Huberta 

 12:15 Ovčárna (přestávka na oběd, přibližně hodina) 

 13:45 Petrovy kameny 

 15:30 Praděd 

 17:30 Údolím řeky Bílé Opavy 

 

 

Pitný pavilón Karlova Studánka 

 

Obr. 11 QR kód - Pitný pavilón 

 

Náročnost trasy – nenáročná. Asfaltová cesta. Dostupnost – pěšky, na kole a autem. 

Dostupné i pro hendikepované turisty. 

GPS souřadnice: 50°4'24.672"N, 17°18'17.496"E 

Začátkem naučné stezky, zavítáme do pitného pavilónu. Zde si po ránu ještě 

odpočineme, a především nabereme energii z místního pramene, který každý z Vás smí 

ochutnat. Popřípadě, si i načepovat do lahve.  
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Obr. 12 Pitný pavilón (autor - Malý, 2008) 

 

V pitném pavilónu vyvěral od roku 1862 Vilémův pramen, kdy došlo i k postavení 

pavilónu. Voda byla již od objevení velmi užívaná a podávala se pacientům lázní denně. 

Železitá kyselka, se ohřívala pomocí strusky z místní železárny ve Struskovém domě. 

Tento dům, byl ovšem zbourán, což je velká škoda pro celé dějiny lázeňství. V roce 1952 

byl navrtán vrt S2 a v roce 1966 byl tento vrt nahrazen vrtem S2A, který zasahoval do 

hloubky 112 m. Vrt dostal název pramen Petr a vyvěrá v Pitném pavilónu. Pramen je také 

využíván ke koupelím v lázních. Pitný pavilón se železitou kyselkou je jedním ze symbolů 

celé Karlovy Studánky. (GROWKA, MALÝ, 2008), (URBAN et al., 1954) 

Geologická expozice 

 

Obr. 13 QR kód - Geologická expozice 
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Vzdálenost mezi pitným pavilónem a geologickou expozicí je pouhých 310 m. 

Předpokládaný čas chůze je tedy přibližně 5 minut. Náročnost trasy – nenáročná. Úzké 

chodníky s náročnějším terénem. Dostupnost – pěšky, na kole a autem. Nedostupné i pro 

hendikepované turisty. 

GPS souřadnice: 50°4'27.512"N, 17°18'2.556"E 

Geologickou expozici v Karlově Studánce založila a spravuje společnost Ekoservis 

Jeseníky. Na začátku expozice jsou k vidění bludné balvany. V této bohaté expozici 

najdeme horniny a nerosty z celých Jeseníků. Expozice obsahuje zhruba 340 hornin a 

nerostů. Geologickou expozici si lze prohlédnou kdykoliv, pokud ovšem nejsou balvany 

zakryty sněhem. (HOLUB et al., 2004) 

 

 

Obr. 14 Geologická expozice (http://geolexpo.webz.cz/Karl_Stud.php, 2014) 

 

 

 

http://geolexpo.webz.cz/Karl_Stud.php
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Kaple sv. Huberta 

 

Obr. 15 QR kód - Kaple sv. Huberta 

Vzdálenost mezi geologickou expozicí a kaplí sv. Huberta je velmi krátká a to 

přibližně 170 m. Předpokládaný čas chůze jsou zhruba 3 minuty. Náročnost trasy – 

nenáročná. Asfaltová cesta. Dostupnost – pěšky, na kole a autem. Dostupné i pro 

hendikepované turisty. 

GPS souřadnice: 50°4'27.966"N, 17°17'55.021"E 

Karlova Studánka úzce souvisí s řádem německých rytířů a s lovectvím. O tom, Vás 

přesvědčí kaple sv. Huberta postavená v roce 1758. Německým rytířům po vítězství na 

Bílé Hoře připadlo celé bruntálské panství. Samozřejmostí proto bylo, že vysocí hodnostáři 

začali lázně využívat jako letní sídlo. Převážně z důvodů léčebných kůr, ale také kvůli 

lovu. V tomto období, byly jesenické lesy plné černé zvěře a jelenů. Často se pořádaly 

štvanice na vlka nebo medvěda. Velmi oblíbený byl i lov tetřevů. A právě v tomto stylu je 

vyzdobena kaple sv. Huberta, ve stylu loveckém. Na stěnách kaple jsou k vidění 

olejomalby s loveckými motivy a postavou střelce, jako patrona lovectví. Lustr a lavice 

jsou vyrobené ze samorostů. Na oslavu úspěšných lovů se v kapli konaly mše, které byly 

v intencích rituálů cechu sv. Huberta. Byl to oblíbený zvyk barokní šlechty. (HOLUB et 

al., 2004)   
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Zelená vlajka – pitný pavilón, oranžová vlajka – geologická expozice, červená vlajka – 

kaple sv. Huberta. 

 

Ovčárna  

 

Obr. 17 QR kód - Ovčárna 

Vzdálenost mezi kaplí sv. Huberta a zastávkou Hvězda na Malé Morávce je 1,5 km. 

Předpokládaný čas chůze je něco přes 20 minut. Náročnost trasy – nenáročná. Asfaltová 

cesta. Dostupnost – pěšky, na kole nebo autem po domluvě a za příplatek (přibližně 400 

Kč). Dostupné i pro hendikepované turisty. 

GPS souřadnice: 50°4'14.052"N, 17°14'22.991"E 

Na Ovčárnu se dostaneme v čase oběda autobusem, který jezdí ze zastávky Malá 

Morávka, stanice Hvězda. Autobus jezdí od 7. hodiny ranní až do 17:00. Cesta autobusu je 

dlouhá přibližně 15 min a autobus Vám zastaví na zastávce Malá Morávka, Ovčárna točná.  

Obr. 16 Ukázka vzdálenosti pitného pavilónu, geologické expozice a kaple sv. Huberta na mapě, 

(www.mapy.cz) 
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Jak bylo zmíněno, nastal čas oběda, a proto bych doporučil dvě restaurace ke 

stravování. Každá z nich se nachází v blízkosti autobusové zastávky, jedna na zastávce 

Hvězda a druhá na zastávce Ovčárna točná. 

Restaurace Na Hvězdě 

Tato restaurace se nachází nedaleko zastávky, na které budeme nastupovat na 

autobus k Ovčárně. Restaurace nabízí svým hostům českou kuchyni, pizzy, steaky, 

těstoviny, vegetariánskou kuchyni, dezerty a poháry. Také by, jsme mohli ochutnat 

speciality z grilu nebo speciality šéfkuchaře. V nápojovém lístku nechybí samozřejmě pivo 

(Pilsner Urquell 12° a Gambrinus 10°). Hosté mohou ochutnat některý z míchaných 

nápojů. Restaurace je nekuřácká a v letních měsících mohou hosté využít venkovní terasu. 

V loveckém salonku, který je pro 28 osob lze pořádat i soukromé nebo firemní akce. 

Restaurace Na Hvězdě je otevřena každý den. (JESENÍKY INFO - TURISTICKÝ 

INFORMAČNÍ PORTÁL, 2014)    

Hotel Ovčárna – restaurace 

V blízkosti zastávky, na které vystoupíme, se nachází hotel Ovčárna, který se chlubí 

svou výbornou kuchyní. Restaurace nabízí hostům českou i mezinárodní kuchyni. 

Návštěvníkům jsou nabízena  hotová jídla, ryby, steaky, těstoviny, saláty, vegetariánské 

jídla či studená kuchyně. Lidem zde mohou ochutnat také snídaně a grilované speciality. 

Restaurace je celá nekuřácká a je zde otevřeno celoročně, každý den. V létě je k dispozici 

letní zahrádka s krásným výhledem na Petrovy kameny a Praděd. Obsluha přijímá i platby 

platebními kartami. Restaurace nabízí i využití svých salonků na různé akce. (VLRZ, 

2013)    

Historie Ovčárny 

Historie Ovčárny zasahuje až do roku 1863, kdy byla postavena salaš se stejným 

jménem Ovčárna. V této době ještě Ovčárna nesloužila jako hotel, ale byla využívaná pro 

pastvu ovcí a krav. Proto tedy název Ovčárna. A zásobovala lázně Karlovu Studánku ovčí 

syrovátkou a mlékem. Poté, co začal postupně chov ovcí upadat, se snažil finanční ztrátu 

salašník nahrazovat nabídkou stravování a noclehů. A to byla velmi dobrá myšlenka, chatu 

začaly brzy pravidelně navštěvovat školy, které zde jezdily na přírodovědné výlety. 

V letních měsících zde zavítali cykloturisté a v zimě zase lyžaři. Bohužel v roce 1910, dva 

dny před Štědrým dnem, došlo k požáru chaty. Tento požár měl pro chatu zničující 
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následky. Celá chata vyhořela do základů a bohužel si vyžádala i lidský život, když v ní 

uhořel její nájemce. Obnova Ovčárny začala hned následující rok po jejím vyhoření, teda 

roku 1911. Byla vybudována silnice z křižovatky Hvězda. A řádem německých rytířů byla 

postavena nová budova, ta sloužila jako restaurace a noclehárna. Se stále větším zájmem 

turistů o tuto oblast, docházelo na chatě k častým přestavbám. V roce 1929 se chata 

Ovčárna stala největším horským hotelem v Jeseníkách. V padesátých letech chata připadla 

československé armádě. Každý rok, až dodnes, se zde konají, velmi známe mezinárodní 

zimní závody vojenských družstev v přežití. V roce 1956 byl na Ovčárně postaven první 

vlek. (GROWKA, MALÝ, 2008), (HOLUB et al., 2004) 

Ovčárna dnes 

Dnes je Ovčárna nejvýše položený lyžařský areál v Jeseníkách a je velmi moderním 

lyžařským střediskem. Zdejší autobusovou linku, která námi bude také využita, použije 

v zimním období až 3 500 lyžařů denně. A proto se není čemu divit, že právě v zimních 

měsících je tato linka posilována. V areálu Ovčárna, je nabídnuto lyžařům šest vleků a 

devět sjezdovek, které jsou vybaveny turnikety na čipové karty. Na tomto území není 

dvoumetrová sněhová nadílka nic neobvyklého. Sněhová pokrývka zde vydrží většinou až 

do konce dubna. V tomto areálu se konají také lyžařské závody a mistrovství České 

republiky. Lidé zde nejezdí pouze v zimních měsících za lyžováním, ale i v létě je toto 

místo velmi navštěvováno, především cyklisty, běžci a výletníky. Bohužel mnoho z nich se 

vydává tam, kde nesmějí, a dochází tak k ničení přírody, i když si to mnozí turisté ani 

neuvědomují. Jelikož se areál nachází v první zóně odstupňované ochrany přírody CHKO 

Jeseníky a v NPR Praděd jsou zde poměrně přísné podmínky, které se snaží vyloučit 

poškozování přírody. A tak by turisté měli respektovat tyto pravidla. Není se ani čemu 

divit, jedná se o mimořádně cenné a zranitelné území. Právě proto i pokyn k zahájení a 

ukončení lyžařské sezony vydávají pracovníci správy CHKO Jeseníky, kteří zjišťují, jestli 

je vrstva sněhu dostatečně velká, aby nedocházelo k poškozování vegetace. O bezpečnost 

turistů a lyžařů se stará horská služba, která je zde od roku 1948. Ta vyhlašuje zákazy 

vycházení turistů do rizikových terénů, a turisté by je měli dodržovat. (HOLUB et al., 

2004), (KOČÍ, 2007) 
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Obr. 18 Ovčárna v zimě (autor - Malý, 2008) 

 

Vyhlídka na Petrovy kameny 

 

Obr. 19 QR kód - Petrovy kameny 

 

Vzdálenost mezi turistickým rozcestím Ovčárna a vyhlídkou na Petrovy kameny je 

1,2 km. Předpokládaný čas chůze je zhruba 20 minut. Náročnost trasy – mírně náročná. 

Asfaltová cesta. Dostupnost – pěšky a na kole. Dostupné pro hendikepované turisty. 

GPS souřadnice: 50°4'32.700"N, 17°13'34.031"E  
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Obr. 20 Vyhlídka na Petrovy kameny a Praděd (autor - Malý, 2008) 

 

Další zastávkou cesty bude vyhlídka na Petrovy kameny. Jedná se o opravdu 

překrásný pohled, ať už Petrovy kameny pozorujete v jakémkoliv ročním období. Petrovy 

kameny patří svou nadmořskou výškou 1438 m mezi nejvyšší vrcholy Jeseníků. Jedná se o 

přírodní unikát, který je bezpochyby nejznámější a největší skálou Hrubého Jeseníku. 

Tvary této skály vznikaly dlouhodobými procesy zvětrávání a deflací okolních měkčích 

hornin. Z geologického hlediska Petrovy kameny vznikly mrazovým zvětráváním 

v chladném období pleistocénu. Petrovy kameny jsou převážně tvořeny z břidlic a rul. 

Kameny jsou vysoké přibližně 7 m a dosahují šířky 25 m. Skalní hradba je spjata s řadou 

pověstí o čarodějnicích. Ženy, které byly obviněny z čarodějnictví, byly mučeny a 

přiznávaly se, že právě na Petrových kamenech si dávaly schůzky s ďáblem. Další 

vyprávění hovoří, že sem chodily báby kořenářky na byliny. Což bude určitě pravda, 

protože turisté, zde také často chodili, z tohoto důvodu. Dalším důvodem bylo, focení 

turistů na Petrových kamenech. To se, ale pochopitelně nelíbilo správcům CHKO Jeseníky 

a tak je dnes vstup na Petrovy kameny i do okolí Petrových kamenů přísně zakázán, a to po 

celý rok. Hlavním důvodem zákazu do této oblasti je výskyt mnoha endemitů. Také se 

jedná o jednu z nejvýznačnějších botanických lokalit Hrubého Jeseníku. Důvodem, proč se 

zrovna zde vyskytuje tolik vzácných druhů, je že  při vývoji přírody v době poledové 
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představovaly Petrovy kameny izolovaný prostor. Právě proto, zde našly stanoviště vzácné 

druhy rostlin, které se stále rozvíjely. Pomohlo tomu i částečné obohacení vápníkem, jinak 

zde kyselých rostlin. Na některých místech skály, se vyskytují vápnomilné rostliny. 

(KOČÍ, 2007) 

Endemity Petrových kamenů – zvonek jesenický (Campanula gelida) a lipnice jesenická 

(Poa riphaea). (KOČÍ, 2007) 

Vzácné a chráněné druhy rostlin – sasanka narcisokvětá (Anemone narcissiflora), řeřišnice 

rýtolistá (Cardamine resedifolie), vrba bylinná (Salix herbacea), sítina trojklanná (Juncus 

trifidus), jestřábník alpský (Hieracium alpinum) a plavuník alpský (Diphasiastrum 

alpinum). (KOČÍ, 2007) 

Vzácné druhy brouků – hnojník (Aphodius limbollarius) a vyklenulec (Simplocaria 

matallica). Oba dva tyto druhy, představují vzácné glaciální relikty, které byly na Moravě 

nalezeny pouze zde. (KOČÍ, 2007) 

Zajímavostí je, že Petrovy kameny se v zimě pronikavě změní. Není se čemu divit, 

průměrná teplota v lednu je -7°C a na skále je zhruba 1,5 m sněhové pokrývky. Turistu zde 

může překvapit rychlá změna počasí, jako je třeba inverze. (GROWKA, MALÝ, 2008), 

(KOČÍ, 2007) 

Praděd 

 

Obr. 21 QR kód - Praděd 

Vzdálenost mezi vyhlídkou na Petrovy kameny a Pradědem je 2,6 km. Předpokládaný 

čas chůze je zhruba 40 minut. Náročnost trasy – náročná. Asfaltová cesta. Dostupnost – 

pěšky a na kole. Dostupné i pro hendikepované turisty. 

GPS souřadnice: 50°4'59.486"N, 17°13'51.394"E 
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Hora Praděd, je místem, které by měl každý turista alespoň jednou za život navštívit. 

Jedná se o nejvyšší horu Moravy a Slezska s nadmořskou výškou 1 491 m. Pro návštěvu 

tohoto přírodního unikátu, lze vybrat jakékoliv roční období. V tom je jedno z kouzel 

Pradědu, za každého ročního období má jinou tvář, ale vždy turisty nadchne. (KOČÍ, 2007) 

Historie Pradědu 

První zprávu o podobě Pradědu, byla nalezena v nejstarších dochovaných popisech 

hranic panství Zlaté hory z roku 1377. Praděd zde byl nazván jako Keylichten Schneeberg. 

Bezlesný, oblý vrchol, který byl v zimě pokryt sněhovou pokrývkou. Vrchol od pradávna 

lákal převážně poutníky a dobrodruhy. Mezi první, kteří dobyli vrchol Pradědu, patřili 

lovci, hledači drahých kovů a poté pastevci. Dnešní německý název pro Praděd je Altvater. 

Začátkem 19. století, se stal vrchol hory cílem mnoho přírodovědeckých výprav a 

s rozvojem turistiky i turistů. (GROWKA, MALÝ, 2008) 

 

Obr. 22 Praděd (autor - Merta, 2013) 
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Již v této době zde stála první chatka, ta sloužila jako skrýš před špatným počasím. 

Se stále stoupajícím počtem turistů ovšem chatka nestačila. Turisté už od roku 1891, žádali 

o postavení rozhledny na vrcholku Pradědu. Dočkali se, až o 21 let později, kdy začala 

stavba kamenné rozhledny a chaty. Rozhledna však byla dostavena až v roce 1912, 

příčinou prodloužení stavby, byly finanční důvody. Rozhledna byla postavena v podobě 

středověké hradní věže, která byla vysoká 32,5 m. Jméno dostala rozhledna podle 

vládnoucího císařského rodu Habsburk. Věž na Pradědu lákala mnoho turistů a stala se 

symbolem kraje. Rozhledna nabízela návštěvníkům překrásný pohled na Jeseníky, ale za 

příznivého počasí mohli turisté vidět i Krkonoše. Bohužel vlivem drsného horského 

podnebí, především větru, mrazu ale i vandalů, byla rozhledna ve stále horším stavu. 

V roce 1929 došlo k opravení celé rozhledny. I přes snahu rozhlednu zachránit, ani 

rekonstrukce nepomohla, a v roce 1959 se rozhledna zřítila. Ve druhé polovině 60. let 

minulého století, byla postavena asfaltová silnice až na vrchol Pradědu. V roce 1970 začala 

výstavba víceúčelové televizní věže. Televizní vysílač dosahuje výšky 162 m a do provozu 

byl uveden v prosinci roku 1979. Tento železobetonový vysílač stojí na vrcholu Pradědu 

doposud. Určitě by bylo správné porovnat, co slušelo Pradědu více. Myslím si, že 

Obr. 23 Rozhledna na Pradědu z roku 1912 (autor - Malý, 2008) 
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rozhledna, která zde stála do roku 1959, byla romantičtější, než vysílač, který zde stojí 

dnes. Na obrázcích (Obr. 23) a (Obr. 24) lze porovnat vzhled vrcholu Pradědu 

s rozhlednou a s vysílačem.   (GROWKA, MALÝ, 2008), (KOČÍ, 2007) 

Praděd dnes 

Dnes je vrchol Pradědu cílem mnoha turistů. A není se čemu divit. Z rozhledny na 

Pradědu smí návštěvník za jasného počasí vidět celé Jeseníky, na západě pak Krkonoše, na 

východě Vysoké Tatry a na jihu takřka celou Moravu. Mimo zimní období lze na vrcholu 

Pradědu vidět také trojboký hraniční kámen z roku 1721. Kámen zde označoval místo, kde 

byla hranice mezi třemi panstvími. A to severního vratislavského biskupství (E.W.), 

západního bruntálského (řád německých rytířů - kříž) a jihovýchodního losinského panství 

(Žerotínové – lev). Na rozhlednu je turista vyvezen výtahem. A je přístupná kdykoliv za 

příznivého počasí. Tato stavba ovšem nenabízí jen rozhlednu, součástí budovy je i 

restaurace, hotel a technické zařízení Českých telekomunikací. Do roku 2000 zde byla i 

meteorologická stanice. (HOLUB et al., 2004)  

 

Obr. 24 Vysílač na Pradědu dnes (autor – Malý, 2008) 

 

Pro zdolání hory Praděd turisté nemusí použit jen pěší turistiku, jelikož až na vrchol vede 

asfaltová silnice, často se na vrchol vydávají i cyklisté a běžci. 
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Obr. 25Ukázka vzdálenosti kaple sv. Huberta, zastávkou Hvězda, Ovčárnou, vyhlídkou na Petrovy 

kameny a Pradědem na mapě, (www.mapy.cz) 

 

Zelená vlajka – kaple sv. Huberta, modrá vlajka – zastávka Hvězda, žlutá vlajka – 

Ovčárna, fialová vlajka – vyhlídka na Petrovy kameny, červená vlajka – Praděd. 

Údolím řeky Bílé Opavy 

 

 

 

Vzdálenost mezi Pradědem a Karlovou Studánkou je 8,6 km. Předpokládaný čas 

chůze je přes 2 hodiny. Náročnost trasy – náročná. Náročný terén, nedoporučuje se dětem 

a lidem s pohybovými problémy. Chůze kolem vodopádů je po vlhkých a kluzkých 

kamenech. V zimě uzavřená. Dostupnost – pěšky. Předem bych turisty rád informoval, že 

pohybování mimo vyznačený prostor, je přísně zakázáno. Nedostupné pro hendikepované 

turisty. 

Obr. 26 QR kód – Údolím řeky Bílá Opava 
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GPS souřadnice: 50°4'36.372"N, 17°13'49.980"E, 50°4'40.760"N, 17°15'30.612"E a 

50°4'47.157"N, 17°16'39.301"E 

Z vrcholu Pradědu následuje procházka údolím kolem řeky Bílé Opavy. Tato cesta 

povede turisty již po zavedené (žluté) naučné stezce Bílá Opava, kterou by žádný turista 

neměl vynechat. Stezka se shoduje se žlutě vyznačenou turistickou stezkou. Trasa vede 

z Pradědu až do Karlovy Studánky. 

Bílá Opava pramení v nadmořské výšce 1 260 m na jižním svahu Pradědu a zhruba 

po 13 km ve výšce přibližně 544 m n. m. ústí u Vrbna pod Pradědem do Střední Opavy. 

Mezi významné přítoky Bílé Opavy patří Pradědský potok a Ovčárenský potok. Řeka Bílá 

Opava si vymlela hluboké koryto s velkými balvany. Cesta, kterou absolvujeme je celkem 

náročná a vede po mnoha můstcích, lávkách a schodištích. Odměnou ale bude mnoho 

krásných výhledů na kouzelnou přírodu v okolí řeky Bílé Opavy. V roce 2004 postihla 

území Bílé Opavy silná vichřice, která poničila přibližně 3 ha lesa. V horní části údolí se 

nachází smrkový prales, který vichřicí nebyl zasáhnut. V pralese se hojně vyskytuje 

převážně smrk jesenický, který je charakteristický svými úzkými válcovitými až 

sloupovitými korunami, esovitě prohnutými větvemi, které jsou skloněné k zemi a u kmene 

mírně ztloustlé. Převážně díky těmto vlastnostem jsou jesenické smrky dobře odolné proti 

nepříznivým zimním podmínkám. Přirozené horské lesy, byly pro svou zachovalost 

zařazeny do soustavy Natura 2000. Ve spodní části údolí, se na březích řeky vyskytuje olše 

šedá (Alnus incana). (DEGEN et al., 1991), (KOČÍ, 2007) 

Endemit na tomto území - okáč sudetský (Erebia sudetica sudetica). (KOČÍ, 2007) 

Významné druhy rostlin - mléčivec alpský (Cicerbita alpina), růže alpská (Rosa 

pendulina) a papratka alpínská (Athyrium distenttfolium). (KOČÍ, 2007) 

Významné druhy zvířat - konipas horský (Motacilla cinerea), skorec vodní (Cinclus 

cinclus), sýkora parukářka (Parus cristatus) a kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum). 

(KOČÍ, 2007) 

Oči se budou kochat pohledem na peřeje, kaskády a vodopád, který je moc sladkou 

tečkou za touto naučnou stezkou. Turisté budou mít také možnost spatřit velmi vzácné 

druhy rostlin a celá procházka od Pradědu až k vodopádu je velmi romantická. Ti z Vás, 

kteří budou mít štěstí, mohou narazit na vysokou zvěř, nebo na kamzíky pasoucí se kolem 
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potoka. Vzácný je také výskyt tesaříka čtyřpasého (Cornumutila quadrivittata). (DEGEN 

et al., 1991), (URBAN et al., 1954) 

Doporučoval bych všem i krátkou zastávku u chaty Barborka, která se nachází 

přibližně 400 m severně od vrcholu Pradědu. V roce 1883 na místě, kde stojí dnešní chata 

Barborka, byla postavena první stavba turistického spolku. Byl to pouze kamenný 

přístřešek, který sloužil jako skrýš před špatným počasím. Tato skrýš však časem zanikla a 

až v roce 1943 byla postavena dřevěná chata Barborka. Zajímavostí je, že chata byla 

prvním stanovištěm Horské služby v Jeseníkách. (GROWKA, MALÝ, 2008)  

Na malém vodopádu Bílé Opavy, který se nachází na rozdíl od Vysokého vodopádu 

ve spodní části, zle pozorovat změnu geologické stavby. Horní část údolí v okolí Velkého 

vodopádu je tvořena převážně rulami. Střední a spodní část údolí je tvořena z bílých nebo 

žlutých křemenců a šedých až zelených břidlic. Jedná se o horniny vzniklé z mořských 

usazenin, jsou to přeměněné horniny. (KOČÍ, 2007) 

Trasa bude zakončena v Karlově Studánce umělým vodopádem. Výška vodopádu je 

přibližně 20 m. Vodopád vznikl koncem 19. století a sloužil zdejším lázním. Tok řeky Bílé 

Opavy, byl odkloněn do nezpevněného a otevřeného koryta, zhruba o délce 850 m a tak 

tento umělý vodopád vznikl. Vodopád je velmi romantický a už z daleka jde slyšet jeho 

zvuk, který je naprosto uklidňující. (KOČÍ, 2007) 

 

Obr. 27 Ukázka vzdálenosti Pradědu a Karlovy Studánky po naučné stezce Bílá Opava na mapě, 

(www.mapy.cz)  
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Zelená vlajka – Praděd, oranžová vlajka – NS Bílá Opava, červená vlajka – Karlova 

Studánka. 

3.3 Naučná stezka číslo 2 

Druhá naučná stezka bude převážně pro návštěvníky lázní a turisty Karlovy 

Studánky, které omezuje jejich zdravotní stav, anebo nejsou dostatečně fyzicky zdatní na 

absolvování delší stezky, která byla navržena. Trasa se nachází na území Karlovy 

Studánky a v jejím nejbližším okolí. Tuto stezku bych doporučil rodinám s mladšími 

dětmi, starším občanům se zdravotními problémy, anebo turistům, kteří si stanovili na 

návštěvu Karlovy Studánky jen méně času. Naučnou stezku lze projít v pomalém tempu za 

půl dne, ale můžeme si krásu Karlovy Studánky vychutnávat i celý den. 

 

Základní informace 

Stezka bude začínat v Karlově Studánce u hudebního pavilónu. Absolvovat tuto trasu 

by měl opravdu každý, ke každému bodu stezky je bezbariérový přístup. Naučná stezka 

nás provede zajímavými místy v Karlově Studánce a bude zakončena v kapli sv. Huberta. 

Doporučené vybavení pro zdolání stezky: pláštěnka, mapa Jeseníků a zařízení s GPS.  

Přibližný časový plán 

 9:00 Hudební pavilón 

 9:30 Pitný pavilón 

 10:15 Umělý vodopád na řece Bíla Opava  

 11:00 Geologická expozice 

 11:30 Kaple sv. Huberta 
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Hudební pavilón 

 

Obr. 28 QR kód - Hudební pavilón 

 

Náročnost trasy – nenáročná. Dostupnost – pěšky, na kole a autem Dostupné i pro 

hendikepované turisty. 

GPS souřadnice: 50°4'22.656"N, 17°18'22.356"E 

V hudebním pavilónu se konají kulturní akce pro návštěvníky lázní i širokou 

veřejnost. Jedná se převážně o hudební koncerty a taneční večery. Tyto akce se zde konají 

několikrát do týdne. (HOLUB et al., 2004) 

Pitný pavilón 

 

Obr. 29 QR kód - Pitný pavilón 

Vzdálenost mezi hudebním pavilónem a pitným pavilónem je přibližně 330 m. 

Předpokládaný čas chůze je zhruba 5 minut. Náročnost trasy – nenáročná. Asfaltová cesta. 

Dostupnost – pěšky, na kole a autem. Dostupné i pro hendikepované turisty. 

GPS souřadnice: 50°4'24.672"N, 17°18'17.496"E 

V pitném pavilónu vyvěral od roku 1862 Vilémův pramen, kdy došlo i k postavení 

pavilónu. Voda byla již od objevení velmi užívaná a podávala se pacientům lázní denně. 
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Železitá kyselka, se ohřívala pomocí strusky z místní železárny ve Struskovém domě. 

Tento dům, byl ovšem zbourán, což je velká škoda pro celé dějiny lázeňství. V roce 1952 

byl navrtán vrt S2 a v roce 1966 byl tento vrt nahrazen vrtem S2A, který zasahoval do 

hloubky 112 m. Vrt dostal název pramen Petr a vyvěrá v Pitném pavilónu. Pramen je také 

využíván ke koupelím v lázních. Pitný pavilón se železitou kyselkou je jedním ze symbolů 

celé Karlovy Studánky. (GROWKA, MALÝ, 2008), (URBAN et al., 1954) 

 

Obr. 30 Ukázka vzdálenosti hudebního pavilónu, pitného pavilónu, umělého vodopádu, geologické 

expozice a kaple sv. Huberta na mapě, (www.mapy.cz) 

Zelená vlajka – hudební pavilón, žlutá vlajka – pitný pavilón, modrá vlajka – umělý 

vodopád, fialová vlajka – geologická expozice, červená vlajka – kaple sv. Huberta. 

 

Umělý vodopád na řece Bílá Opava 

 

Obr. 31 QR kód - Umělý vodopád na řece Bílá Opava 

http://www.mapy.cz/
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Vzdálenost mezi pitným pavilónem a umělým vodopádem je přibližně 800 m. 

Předpokládaný čas chůze je zhruba 15 minut. Náročnost trasy – nenáročná. Část trasy po 

asfaltové cestě a část po červené nebo modré stezce po vyšlapané cestě. Dostupnost – 

pěšky, na kole. Dostupné i pro hendikepované turisty. 

GPS souřadnice: 50°4'33.089"N, 17°18'6.138"E 

Velmi přitažlivý je pro turisty umělý vodopád, který nalezneme u hotelu Hubertus na 

konci parkoviště. Už z daleka jde slyšet zvuk vodopádu, který je naprosto uklidňující. 

Každý by měl vyzkoušet, se jen dívat na vodopád, vypnout hlavu a na nic nemyslet, tento 

pocit je naprosto relaxační. Výška vodopádu je přibližně 20 m. Vodopád vznikl koncem 

19. století a sloužil zdejším lázním. Tok řeky Bílé Opavy, byl odkloněn do nezpevněného a 

otevřeného koryta, zhruba o délce 850 m a tak tento umělý vodopád vznikl. (KOČÍ, 2007) 

Geologická expozice 

 

Obr. 32 QR kód - Geologická expozice 

 

Vzdálenost mezi umělým vodopádem a geologickou expozicí je přibližně 763 m. 

Předpokládaný čas chůze je zhruba 15 minut. Náročnost trasy – nenáročná. Úzké chodníky 

s náročnějším terénem. Dostupnost – pěšky, na kole. Dostupné i pro hendikepované turisty. 

GPS souřadnice: 50°4'27.512"N, 17°18'2.556"E 

Geologickou expozici v Karlově Studánce založila a spravuje společnost Ekoservis 

Jeseníky. Na začátku expozice jsou k vidění bludné balvany. V této bohaté expozici 

najdeme horniny a nerosty z celých Jeseníků. Expozice obsahuje zhruba 340 hornin a 

nerostů. Geologickou expozici si lze prohlédnou kdykoliv, pokud ovšem nejsou balvany 

zakryty sněhem. (HOLUB et al., 2004) 
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Kaple sv. Huberta 

 

Obr. 33 QR kód - Kaple sv. Huberta 

Vzdálenost mezi geologickou expozicí kaplí sv. Huberta je přibližně 175 m. 

Předpokládaný čas chůze je zhruba 5 minut. Náročnost trasy – nenáročná. Asfaltová cesta. 

Dostupnost – pěšky, na kole. Dostupné i pro hendikepované turisty. 

GPS souřadnice: 50°4'27.966"N, 17°17'55.021"E 

Karlova Studánka úzce souvisí s řádem německých rytířů a také s lovectvím. O tom, 

se přesvědčíme v kapli sv. Huberta postavené v roce 1758. Německým rytířům po vítězství 

na Bílé Hoře připadlo celé bruntálské panství. Samozřejmostí proto bylo, že vysocí 

hodnostáři začali lázně využívat jako letní sídlo. Převážně z důvodů léčebných kůr, ale 

také kvůli lovu. V tomto období, byly jesenické lesy plné černé zvěře a jelenů. Často se 

pořádaly štvanice na vlka nebo medvěda. Velmi oblíbený byl i lov tetřevů. A právě 

v tomto stylu je vyzdobena kaple sv. Huberta, ve stylu loveckém. Na stěnách kaple jsou 

k vidění olejomalby s loveckými motivy a postavou střelce, jako patrona lovectví. Lustr a 

lavice, byly vyrobeny ze samorostů. Na oslavu úspěšných lovů se v kapli konaly mše, které 

byly v intencích rituálů cechu sv. Huberta. Byl to oblíbený zvyk barokní šlechty. V kapli 

sv. Huberta je i naučná stezka ukončena. (HOLUB et al., 2004)   
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Závěr 

Cílem práce bylo seznámit turisty s okolím Karlovy Studánky a navrhnout naučnou 

stezku, která by využila techniku předávání informací pomocí QR kódů. 

Bakalářská práce obsahuje kapitoly: úvod, metodika práce, Karlova Studánka, 

přírodní poměry, naučná stezka v okolí Karlovy Studánky a závěr. 

Byly navrženy dvě naučné stezky. První z tras je fyzicky i časově náročnější a 

obsahuje tyto body zájmu: pitný pavilón, geologickou expozici, kapli sv. Huberta, 

Ovčárnu, vyhlídku na Petrovy kameny, Praděd a naučnou stezku Bílá Opava. Druhá 

naučná stezka je fyzicky i časově nenáročná. Turisté by v ní viděli tyto zajímavosti: 

hudební pavilón, pitný pavilón, umělý vodopád na řece Bílá Opava, geologickou expozici 

a kapli sv. Huberta. 

Na obou trasách je navržena metoda nových informačních zdrojů. Pomocí QR kódů, 

které jsou funkční.  

Doufám, že navržené naučné stezky pomůžou zlepšit turistiku v oblasti Karlovy 

Studánky. Také bych si přál, aby zmodernizovanější systém do této oblasti přilákal více 

turistů mladší generace. Způsob používání QR kódů by měl také zlepšit informovanost o 

Karlově Studánce a jejím okolí.  
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