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Summary 

My diploma thesis deals with the attractiveness of the town Lipova-lazne and its 

nearby surroundings. The first part describes natural conditions including information 

about the area delimitation, geology, geomorphology, hydrology, climatic conditions, flora 

and fauna. The folowing one is devoted to the town history. The third one is focused on 

natural, cultural and technical attractions. And the last part consists of the weekend 

cognitive and relaxing stay suggestion for tourists who want not only learn about the 

region but also gather their strenth.  

Keywords:  Lipova – lazne, Jesenicko microregion, natural conditions, technical 

attractions, cultural attractions  

 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá atraktivitou obce Lipová-lázně a jejího blízkého okolí. 

V první části jsou popsány přírodní poměry, které zahrnují informace o vymezení oblasti, 

geologii, geomorfologii, vodstvu, klimatických poměrech, flóře a fauně. Následující část je 

věnována historii této obce. Třetí část je především zaměřena na přírodní, kulturní a 

technické zajímavosti. V poslední části je sestaven návrh víkendového poznávacího a 

zároveň relaxačního pobytu pro turisty, kteří chtějí nejen poznávat ale i načerpat fyzické 

síly. 

Klíčová slova: Lipová – lázně, Jesenicko, přírodní poměry, technické zajímavosti, 

kulturní zajímavosti 
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Seznam použitých zkratek 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

NPR Národní přírodní rezervace 

ha hektar 

km délková jednotka – kilometr 

m n. m. nadmořská výška – metr nad mořem 

°C jednotka teploty – stupeň Celsia 

tzv. takzvaný 

apod. a podobně 

Kč korun českých 

sv. svatý 

spol. společnost 
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1 ÚVOD 

V bakalářské práci je popsána obec Lipová – lázně, neboť mne zaujala v rámci 

rodinného výletu, na kterém jsem se okrajově seznámila s krásou tohoto místa. Na základě 

mého zážitku jsem se chtěla s touto lokalitou blíže seznámit. Tudíž jsem poskytla 

podrobnější popis jejich přírodních, kulturních a technických zajímavostí s cílem sestavit 

návrh víkendového pobytu. Lipová – lázně je jeden z dobře položených výchozích bodů, 

jenž usnadňuje plánování výletů na atraktivní místa nejen v obci, ale také v jejím blízkém 

okolí. V práci je zahrnuto blízké okolí ve vzdálenosti do 14 km, konkrétně jsem uvedla 

informace o rozhledně Zlatý Chlum, skalním útvaru Čertovy kameny, Muzeu veteránů a 

hradu Kolštejn. 

Práce se skládá ze čtyř hlavních částí. První část je zaměřena na přírodní poměry, 

jež zahrnují vymezení oblasti, geologii, geomorfologii, vodstvo, klimatické poměry, flóru a 

faunu. Druhá část je věnována historii obce Lipová – lázně, v níž jsou popsány počátky 

osidlování, vývoje a jejího postupného rozkvětu. Třetí část obsahuje přírodní, technické a 

kulturní zajímavosti, na základě kterých je v závěru vytvořen návrh víkendového 

poznávacího a relaxačního pobytu pro všechny, jejichž cílem je nejen načerpání fyzické 

síly, ale také poznávání této oblasti. 
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1. PŘÍRODNÍ POMĚRY OBLASTI 

2.1 Vymezení oblasti         

Obec Lipová-lázně je součástí jesenického regionu. Nachází se (obr. 1) 

v jihozápadní části okresu Jeseník, který je nejsevernější části olomouckého kraje. 

Historicky leží na území Slezska, přičemž západní hranice obce tvoří hranici mezi 

Moravou a Slezskem. Skládá se ze dvou katastrálních území někdejších samostatných obcí 

Dolní a Horní Lipové. Dříve než došlo ke sloučení těchto dvou obcí, tak pod Horní 

Lipovou patřila i horská osada Ramzová. Do katastru Dolní Lipové náleží osada 

Bobrovník, nacházející se v jihovýchodní části území. Celé území Lipová-lázně má nyní 

rozlohu 4.436,56 ha, z toho má katastrální území Horní Lipová 2.878,90 ha a Dolní Lipová 

1.557,66 ha [14]. Lipová-lázně sousedí na severu s obcemi Vápenná, Česká Ves a 

Skorošice, na východě s městem Jeseník, na jihu s Adolfovicemi a na jihozápadě s územím 

Ostružnou. Do jižní části území zasahuje Chráněná krajinná oblast Jeseníky. Obec se 

rozkládá na rozhraní Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor, v údolí, kterým protéká potok 

Staříč (Brachtl et al., 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Obr. 1 Vyznačení Lipové - lázně na mapě, upraveno[1]. 
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2.2 Geologie  

2.2.1 Geologická charakteristika  

Území okresu Jeseník je součásti Českého masivu, náleží do oblasti 

moravskoslezské zóny a stýkají se zde dvě geologické jednotky: západosudetská zvaná 

Lugikum a východosudetská neboli Silezikum. Na hranici mezi Lugikem a Silezikem leží 

pásmo, které odděluje orlicko-sněžnické krystalinikum Lugika od velkovrbenské klenby a 

skupiny Branné Silezika. Po stránce geografické Lugikum představuje v hrubých rysech 

páteř Rychlebských hor (Jedlička, 1997). Rychlebské hory jsou budovány stejně jako 

sousední Králický Sněžník orlicko-kladským krystalinikem, spolu se staroměstským 

krystalinikem (Melzer, Schulz, 1993).  

V orlicko-kladském krystaliniku převládají především středně metamorfované 

horniny sněžnické a stróňské skupiny. Nejvíce zaujímají horniny sněžnícké skupiny, které 

budují i vlastní vrchol Králického Sněžníku. Jedná se především o světlé šedé ortoruly, 

ruly a migmatity ve vyšším stádiu granitizace. Ve stróňské skupině jsou mnohem více 

pestřejší horniny, které obsahují více typů svorů i polohy mramorů, kvarcitů, metabazitů a 

grafitických hornin. Staroměstské krystalinikum hraničí na západě s horninami orlicko-

kladské klenby, která je na ní nasunuta. Hlavními horninami staroměstského krystalinika 

jsou svory, pararuly, migmatity, ale také se v něm uplatňují amfibolity a je v něm celá řada 

výchozů serpentinitu (Mísař et al., 1983). 

Na východ od linie ramzovského nasunutí se vyskytuje další geologická jednotka 

Silezikum, která tvoří geologický podklad Hrubého Jeseníku. Silezikum je tvořeno dvěma 

stavebními patry a to starším assyntským a mladším variským. Starší assyntské patro je 

předdevonského stáří, protože je na několika místech překryto devonskými sedimenty. 

Horniny předdevonského patra budují tzv. jádra kleneb silesika (Misař et al., 1983). 

Západněji je položená keprnická klenba, v níž převládají ortoruly s mikroklinem, ruly, 

pararuly, migmatity a svory různých typů. S keprnickou rulou se můžeme setkat například 

na vrcholu Šeráku, svory lze spatřit zase na Obřích skalách a pararuly na vrcholu hory 

Vozka u Branné v Hrubém Jeseníku.  Východněji je položena desenská klenba, ve které se 

vyskytují monotónní biotické pararuly s ložiskem páskovaných magnetitových rud 

(Chlupáč et al., 2002).  
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Mezi desenskou a keprnickou klenbou je umístěno poměrně úzké koutské synklinorium, 

které je tvořené horninami skupiny Červenohorského sedla. Další geologickou jednotkou 

Silesika je tzv. skupina Branné, která probíhá v úzkém pruhu od centrálních částí 

Rychlebských hor až po Hanušovickou vrchovinu. Skládá jí svrchní a spodní oddíl a 

význačné jsou pro ni výskyty vápenců, kvarcitů a fylitů devonského stáří. V období 

devonu probíhala v oblasti kromě mořské sedimentace také sopečná činnost, kdy 

vulkanické horniny a jejich tufy společně s vyvřelými horninami typu gabra podlehly 

přeměně a dnes tvoří dva amfibolitové masívy-jesenický nacházející se na severu a 

sobotínský na jihu (Melzer, Schulz, 1993).  V sobotínském masivu vystupují především 

amfibolické ruly, mastkové břidlice a chloritické břidlice hlubinných až podpovrchových 

typů. V jesenickém masivu se vyskytují různé typy zelených břidlic, amfibolity, aktinolit-

chloritické břidlice (Řehoř, 1998). 

Složitá geologická stavba Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor je výsledkem 

dlouhého a komplikovaného vývoje, trvající více než miliardu let. Převážná část zdejších 

 

Obr. 2 Výřez geologické mapy zájmové oblasti (Kubalák, Zajíček, 2009)  
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hornin byla během této doby intenzivně metamorfována v takzvané krystalické hornině 

krystalinikum. V proterozoikum až starším paleozoikum vznikly horniny moravskoslezské 

oblasti. Intenzivně zvrásněny byly původně mořské sedimenty poměrně pestrého složení 

s vložkami vulkanitů a také rozlámány a opakovaně metamorfovány, nejvíce tzv. variským 

(hercynským) vrásněním na konci starších prvohor. Přeměněny byly převážně 

sedimentární horniny na ruly, svory, fylity, kvarcity a erlány. Další výrazné změny a 

hrubou dnešní podobu dalo tomuto území alpínské vrásnění ve třetihorách. Alpínské 

vrásnění obnovilo nejen pohyby na starších zlomech, ale také výzdvih geologických bloků 

a vytvořily se tak podmínky pro vznik dnešního horského reliéfu (Kubalák, Zajíček, 2009). 

Ve čtvrtohorách došlo k pevninskému zalednění, kdy mohutný ledovec s centrem 

ve Skandinávii zasáhl asi před 300-25 000 lety až na Jesenicko, kde pokryl severní 

předpolí Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku. Glaciální sedimenty dosahovaly místy až 

50 metrů. Jedná se o štěrkopísky z tavných vod a morény s množstvím souvků (Šafář et al., 

2003). 

2.2.2 Geologická stavba a nerostné suroviny Lipové-lázně 

Lipová-lázně je součástí 

moravsko-slezské oblasti Českého 

masívu. Téměř celé území (obr. 2) 

je tvořeno metamorfovanými 

horninami, jen východně od silnice 

Na Pomezí zde vystupuje slezská 

žula, jejíž stáří je kolem 275 

miliónů let. Nejrozšířenějšími 

horninami na území jsou ruly, 

svory, fylity, kvarcity a krystalinické vápence, které se vyskytují v činných nebo 

opuštěných lomech. Vápence skupiny Branné pocházejí ze středního devonu a jsou 

nejvýznamnější nerostnou surovinou Lipové. Nachází se v oblasti Na Pomezí - Smrčník a 

patří mezi nejkvalitnější vápence vůbec a to díky své čistotě. V Horní Lipové se nacházejí 

vápence bílé, šedé, pruhované (obr. 3) až skoro černé a jsou drobnozrnné. Vápence 

z oblastí Na Pomezí jsou na rozdíl od vápenců z Horní Lipové většinou silně rozpukané a 

dají se z nich často vylomit velké bloky, které jsou pak používaný jako dekorační kámen-

 

Obr. 3 Pruhovaný mramor, Horní Lipová  

(foto autor , 2011) 
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mramor. V Horní i Dolní Lipové se nacházejí desítky opuštěných vápencových lomů 

(Brachtl et al., 1991).  

Na území se také nacházejí 

významná naleziště nerostů. Popsáno 

bylo doposud 52 druhů, ale mezi 

známými jsou především nálezy velkých 

krystalů staurolitu na svazích Šeráků a 

Obřích skal, odkud jsou známé i velké 

pecky andalusitu (obr. 4). Krásné vzorky 

malachitu, chalkopyritu a chryzokolu se 

nacházejí v mramorovém lomu na 

Ptačníku. V období mezi světovými válkami byla v sedle Na pomezí těžena málo kvalitní 

zvětralá žula [14]. 

2.3 Geomorfologie 

Lipová-lázně se podle geomorfologického členění řadí do provincie Česká 

vysočina, subprovincie krkonošsko-jesenické a oblasti Jesenické. Leží na rozhraní dvou 

geomorfologických celků a to Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor (Šafář et al., 2003). 

Celé území obce je značně hornaté, vyznačuje se zaoblenými hřbety s příkrými svahy a 

hluboko zařezanými údolími, jejichž hloubka přesahuje 300 m. Charakteristické jsou 

přímočaře probíhající svahy, hluboká sedla a velké spády řek a potoků (Demek, 1965).  

Terén v horách je velmi bohatý na různé menší i větší skalní útvary. Nejčastější jsou na 

hřbetech a hranách údolí tzv. mrazové sruby, jsou to skály obnažené podstatně více ve 

směru po svahu než proti svahu (Gába et al., 1991). Mezi nejnápadnější patří Dívčí skok 

nad údolím Staříče nebo skalní sruby na Smrčníku, které jsou vyvinuty z kvarcitu. 

Mrazové sruby vznikly intenzivním mrazovým zvětráváním a odnosem zvětralin, kdy 

většina z nich byla vytvořena v extrémních chladných podmínkách doby ledové. Dalším 

vývojem se mohou mrazové sruby změnit v izolované skály, tory a skalní hradby (Banáš et 

al., 2007). Na Lipovsku jsou největšími skálami Obří skály ze staurolitického svorů, 

nacházející se na severním svahu Šeráku. Nacházejí se zde i nápadné umělé zemědělské 

tvary, zejména jsou to haldy a valy z kamení vysbíraného za mnoho desítek let z polí, 

hojné zvláště na svazích od Dolní Lipové (Brachtl et al. 1991). Lipová-lázně má ráz horské 

Obr. 4 Andalusit,  Horní Lipová  

 (foto autor , 2011) 
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obce, čemuž odpovídají i značně se lišící nadmořské výšky. Nejnižší bod celého území má 

(458 m n. m) a naopak nejvyšší bod je vrchol Šerák (1351 m n. m.), který je dvanáctou 

nejvyšší horou Jeseníků a také i celé Moravy [14]. Severozápadní a severní část území 

vyplňují Ryhlebské hory s nejvyšším vrcholem Smrk (1125,4 m). Skoro celé území zde 

náleží do podcelku Hornolipovská hornatina, s výškovou členitostí 300 -500 m, pouze 

východně od sedla Na Pomezí (576 m) sem zasahuje Sokolský hřbet. Sedlo Na Pomezí a 

Ramzovské sedlo (760 m), oddělující Hrubý Jeseník od Rychlebských hor s historickou 

hranicí Moravy a Slezska patří mezi dvě důležitá sedla, která leží na hranicích 

katastrálního území Lipová (Brachtl et al., 1991). Geomorfologicky pozoruhodnými 

lokalitami Rychlebských hor jsou kaňon Stříbrného potoka s vodopády a jeskyně Na 

Pomezí, vytvořené v krystalických vápencích (Šafář et al., 2003).  

Vývoj povrchových tvarů v Rychlebských horách trval od paleogénu, kdy území 

tvořil plochý povrch, nad který místy vyčnívaly ostrovní hory. Tento povrch byl na 

počátku miocénu rozdělen pohybem podél okrajového sudetského zlomu na dvě kry, 

z nichž kra Rychlebských hor byla zdvižena o několik set metrů nad severovýchodní kru. 

V důsledku výzdvihu pohoří byla oživena erozní činnost vodních toků, které se hluboko 

zařízly do zarovnaného povrchu. Na vývoj povrchových tvarů měl vliv především dvojí 

zásah pevninského ledovce do podhůří Rychlebských hor (Demek, 1965). Okrajově 

zasahuje do území Lipové také Bělská pahorkatina, která je podcelkem Zlatohorské 

vrchoviny. Je to zvlněný terén nacházející se v okolí dolního toku Staříče a středního a 

dolního toku Bělé [14]. 

Dalším geomorfologickým celkem, který zasahuje na území Lipová-lázně je Hrubý 

Jeseník, druhé nejvyšší pohoří v České vysočině. Nejvyšším vrcholem je Praděd (1491,3 

m). Ze tří podcelků Hrubého Jeseníku sem zasahuje jen Keprnická hornatina (obr. 5), která 

je druhým nejvyšším podcelkem celého Hrubého Jeseníku (Sedláčková et al., 2003). Její 

páteří je hřbet, táhnoucí se k západu od Červenohorského sedla přes Keprník (1423 m) a 

Šerák (1351 m) k sedlu Ramzová. Z Keprníku vybíhá rozsocha Vozky (1377 m) 

s výrazným vrcholovým skaliskem (Sedláčková et al., 2003). 

Hrubý Jeseník si prodělal značně složitým geomorfologickým vývojem. Pohoří, 

vytvořené několika horotvornými pochody, bylo již koncem prvohor dlouhotrvající 

denudační činností obrušováno. Denudační činnost vyvrcholila ve svrchní křídě až 
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oligocénu vytvořením paroviny. Tato parovina se začala ve třetihorách vlivem dozvuků 

alpínského vrásnění zmlazovat (Šafář et al., 2003). Na vznik dnešní podoby reliéfu 

Hrubého Jeseníku s horským rázem měly rozhodující vliv mladé tektonické pohyby, které 

vedly k rozlámání původní paroviny v odlišně výškově položené kře. Zvedání pohoří 

Hrubého Jeseníku, byla zároveň oživena erozivní činnost vodních toků, která dala vznik 

dnešních hlubokým údolím tvaru písmene V (Sedláčková et al., 2003). V době ledové se 

zastavil severský ledovec na severním úpatí pohoří. Chladné klima vytvořilo na vrcholech i 

svazích četné periglaciální jevy, především polygonální půdy, kamenná moře, suťové 

proudy a skalní skupiny (Šafář et al., 2003). 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Mapa geomorfologických podcelků zájmové oblasti (zdroj dat: ČHMU, ArcČR)  

Legenda: 1 – Bělská pahorkatina, 2 – Keprnická hornatina , 3- Hornolipovská  

hornatina, 4- Sokolský hřbet  
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2.4 Vodstvo  

Vodohospodářský jsou Jeseníky významnou pramennou oblastí. Díky vysokým 

srážkám se území vyznačuje vysokým odtokem vody (Gába, 1991). Hlavním hřebenem 

Hrubého Jeseníku prochází hlavní evropské rozvodí Odra a Dunaj, které tvoří hranici mezi 

úmořím Baltským a úmořím Černého moře. Vodní toky na Jesenicku leží v povodí 

Kladské Nisy, která se v Polské republice vlévá do Odry a ta zase do Baltského moře. 

Největší a nejvodnatější tokem na Jesenicku je Bělá, která odvodňuje Hrubý Jeseník a 

Rychlebské hory. Pramení ve Videlském sedle 880 m n. m. a protíná státní hranici pod 

Mikulovicemi a v Polsku ústí do Glembinovské vodní nádrže. Největším přítokem Bělé je 

řeka Staříč, přitékající z Rychlebských hor (Melzer, Schulz, 1993). Staříč je největší a 

hlavní řekou celé Lipové, která pramení na svahu Smrku. Staříč má u ústí průměrný průtok 

0,91 m
3
/s a jeho celkové povodí činí 53,324 km

2
. Velkým pravostranným přítokem Staříče 

je Vápenný potok v horní části toku. Největším přítokem je potok Ramzovský, pramenící 

mezi Mračnou a Černavou. Ostatní přítoky jsou jen krátké a málo vodnaté toky. Mezi 

známější patří například Bobrovník, Kolonka, Pekelný, Dolnolipovský, Pod Kopořivným a 

Miroslav. Jen menší část území východně od sedla Na Pomezí odvodňuje Vidnávka 

(Brachtl et al., 1991).  

Vidnávka je druhým největším tokem Jesenicka, pramenící pod Studničím vrchem 

a odvodňující velkou část Rychlebských hor a Žulovské pahorkatiny. Jedním z přítoků je 

Suchý potok, který vytváří typické krasové Ztracené údolí s ponory a vyvěračkami mezi 

Vápennou a Horní Lipovou. Největší přítok Vidnávky je potok Stříbrný a Černý. V místě 

soutoku Stříbrného a Bučínského potoka se nachází soustava kaskád a vodopádů o výšce 

14 metrů, které jsou pojmenovány jako Nyznerovské vodopády.  Na území CHKO 

Jeseníky nebo v blízkém okolí najdeme několik umístěných vodoměrných stanic, 

monitorující vodní režim povrchových toků. K nejdéle pozorujícím patří stanice v Jeseníku 

na Bělé, dalšími jsou Lipová-lázně na Staříči nebo Mikulovice na Bělé. V Hrubém 

Jeseníku a v Rychlebských horách vyvěrá řada pramenů. Známé jsou přirozené výrony 

léčebných minerálních vod. K nejznámějším zde patří vody v Karlově Studánce a Lipové-

lázních a samozřejmě vodoléčebné Priessnitzovy lázně v Jeseníku (Šafář et al., 2003).  Ráz 

horských toků a bystřin s čistou, dobře okysličenou vodou mají na Jesenicku skoro 

všechny vodní toky včetně Staříče. Větší stojaté vody na území Lipové-lázní nenajdeme, 
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ale zato jsou zde četné prameny i krasové, které jsou využívané pro vodárenské účely 

(Brachtl et al., 1991). 

2.5 Klimatické poměry  

Ráz podnebí je zde ovlivněn Hrubým Jeseníkem, pro něhož jsou charakteristické 

velké klimatické rozdíly na poměrně krátké vzdálenosti, což souvisí s velkými rozdíly 

v nadmořské výšce. Hrubý Jeseník leží na rozhrání dvou klimatických oblastí, kdy západní 

hranice kontinentálního klimatu se střetává s doznívajícími vlivy podnebí oceanického. 

Charakteristické pro tuto oblast je vysoká poměrná vlhkost s převládajícím západním 

prouděním, které přináší intenzivní množství srážek. Celé území Lipové-lázní patří podle 

Quitta (obr. 6) do klimatických chladných oblasti CH6 a CH7.  Ostatní území patří k mírně 

teplé oblasti MT7 a MT9. Pro klimatickou oblast CH6 je typické velmi krátké až krátké, 

mírně chladné, vlhké až velmi vlhké léto. Dále má dlouhé přechodné období s chladným 

jarem a mírně chladným podzimem. Zima je zde mírně chladná, ale velmi dlouhá a vlhká 

s dlouhým trváním sněhové pokrývky. Do této oblasti také patří Ostružná, Ramzová, 

Karlova Studánka, Ludvíkov a Kouty. Pro CH7 se vyznačuje velmi krátké až krátké léto, 

které je mírně chladné a vlhké. Přechodné období je dlouhé a jaro mírně chladné s mírným 

podzimem. Zima je dlouhá a mírně vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky a to 100-

120 dnů. Tyto podmínky najdeme jak na Jesenicku, tak v okolí Branné, Loučné, Sobotína a 

Rymářova.  V mírně teplé oblasti MT7 na území v okolí Bedřichova, České Vsi, Velkých 

Losin apod. je léto normálně dlouhé, mírné, mírně suché, krátké přechodné období 

s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je zde krátká, mírná, suchá s krátkým 

trváním sněhové pokrývky. V poslední oblastí, kde náleží území Mikulovice, je 

charakteristické dlouhé, teplé, suché léto s krátkým přechodným obdobím. Jaro je mírné a 

podzim mírně teplý, zima krátká, suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky (Bělaška, 

2008).  

Každoročně nastávají v Hrubém Jeseníku teplotní inverze, kdy ve vrcholových 

částech pohoří bývá teplo a slunečno a v údolích a kotlinách se nacházejí mlhy. 

Nejdrsnějším podnebí a největrnějším místem v České republice je na vrcholu Praděd 

s průměrnou roční teplotou 0,9˚C a ročním úhrnem srážek přibližně 1400 mm.  Teploty 

pod 0˚C byly na Pradědu naměřeny v červenci i v srpnu. Sněhovou pokrývku můžeme 

vidět v posledních zbytcích až do začátku července, zejména ve Velké Kotlině (Holub, 
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2004). Zcela odlišné počasí je na vrcholu Šeráku, který je nejvyšší bod Lipové-lázně. Patří 

mezi horské chladné oblasti a je jedno z nejchladnějších míst v celé republice. Letní dny 

přesahující teploty 25˚C se ve skutečnosti zde nevyskytují. Sněhová pokrývka na Šeráku 

leží od počátku listopadu do konce dubna. Šerák je největrnějším místem celého území a 

jeho roční úhrny srážek dosahují okolo 1400 mm [15]. 

Znečištění vzduchu v Jeseníkách bývá poměrně nízké. V průběhu roku sice zde 

převládají čisté ovzduší, přesto však zde bývá zaznamenáváno i silné znečištění oxidem 

siřičitým ze vzdálených zdrojů. Oxid siřičitý se vyskytuje asi 5% dní v roce, nejvíce od 

prosince do března. Znečištění ovzduší se měří od roku 1977 na Rejvízu, kdy měří i 

kyselost srážek, která je oproti přirozeným hodnotám zvýšená (Gába, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Obr. 6 Mapa klimatických podmínek zájmové oblasti dle Quit ta, (zdroj dat: ČHMÚ, ArcČR) 
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2.6 Flóra a fauna 

2.6.1 Flóra 

Zájmové území z velké částí patří do 

Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, která je 

pokryta z 80% lesními porosty, převážně 

druhotnými smrčinami nebo bučinami 

s mozaikovitě zachovalými zbytky lesů až místy 

charakteru pralesa (Holub, 2004). Kromě toho se 

setkáme se společenstvy vysokostébelných niv, 

horských rašelinišť, květnatých bučin nebo 

horských pastvin. V jesenické oblasti jsou také 

velmi známé a vzácné rostlinné endemity, jsou to 

především lipnice jesenická a zvonek vousatý 

jesenický, který je symbolem Jeseníku a dostal se 

do znaku CHKO (Vašíček, 2004).  Hojné jsou zde 

i glaciální relikty, jsou to druhy, které se dochovaly od poslední doby ledové. Mezi 

glaciální relikty lze považovat například vrbu laponskou, která roste u Tabulových kamenů 

nebo lepnici alpskou, rostoucí v okolí pramenišť ve Velké a Malé kotlině. Co se týče 

rostlinných společenstev, tak významnou část porostů vytvářely bučiny, které jsou již dnes 

téměř vytěženy a nahrazeny smrkovými monokulturami (Sedláčková et al., 2003).  

Smrk je nejrozšířenější dřevinou na celém území Lipové, ale značné zastoupení 

mají zde i buk lesní, v mnohem menší míře pak javor klen, jilm horský, modřín opadavý, 

jeřáb ptačí a douglaska Nejstarší porosty na území Lipové jsou pralesovité smrčiny 

s příměsí jeřábu, staré v rozmezí 130-170 let. Původní velmi cenné pralesovité smrčiny se 

zachovaly v okolí vrcholu Mračné hory a Šerák [15]. Vrchol Šeráku také pokrývají husté 

porosty borovice kleče, které byly v letech 1879 až 1890 uměle vysazeny ve snaze zvýšit 

hranici lesa a zabránit lavinám (Banaš et al., 2007). 

Vzácné druhy rostlin lze spatřit, jak v podrostu lesů, na loukách a vlhkých místech, 

tak i na horských holích. K vzácnějším rostlinným druhům patří růžově kvetoucí lýkovec 

jedovatý, jalovec obecný, tis červený, na loukách a okrajích lesů kvetou na jaře vstavače 

Obr. 7 Bledule jarní [3]. 
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například vstavač mužský a skvrnitý, bradáček vejčitý,  prstnatec májový a ohrožená lilie 

zlatohlavá. Na vlhčích místech kolem potoků roste silně ohrožený mečík střecholistý nebo 

vstávač pětiprstka žežulek. Co se týká nelesních společenstev, tak na území obce převládají 

podhorské mezofilní ovsíkové louky a pastviny s typickými zástupci jako ovsík vyvýšený, 

kopretina bílá, rozrazil rezekvítek, kostřava červená, svízel bílý, jetel luční a chrastavec 

rolní [15]. Na rašeliništích z kvetoucích rostlin se zde vyskytuje kriticky ohrožený 

bradáček srdčitý, klikvy bahenní, suchopýr pochvatý, ostřice chudokvětá a mokřádní 

(Sedláčková et al., 2001). Brzy na jaře se v okolí obce objevují květy ohrožené bledule 

jarní (obr. 7) a taktéž ohrožené sněženky podsněžník. Mezi další významné druhy, 

vyskytující se na území obce, patří česnek medvědí, kapraď horská, andělika lékařská, 

kyčelnice devítilistá, podbělice alpská a chráněné druhy hořeč křížatý a hořeček brvitý, 

kteří rostou na vápenném podloží [15]. 

2.6.2 Fauna 

Na území žijí většinou živočichové běžných 

druhů, které se vyskytují i jinde v České republice, ale 

najdeme zde i řadu vzácných a chráněných druhů, 

které jsou silně ohroženy (Brachtl et al., 1991). 

Nejvíce prozkoumanou skupinou živočichů jsou ptáci, 

kterých bylo v zájmové oblasti dosud zaznamenáno 

167 druhů (Banaš et al., 2007). Mezi typické zástupce 

ve zdejších lesích patří sýc rousný, žluna šedá, ořešník 

kropenatý a kos horský.  Jsou zde také druhy 

vzácnější, kdy se jedná především o zbytky populace 

tetřeva hlušce, jehož existence v okolí Lipové není 

v současné době potvrzena, mohlo již tedy dojít k jeho 

vyhynutí [15]. Dalším ohroženým druhem, i když 

poněkud hojnější je také jeřábek lesní (obr. 8). Pro 

zajištění příznivého stavu populace a ochranu těchto vybraných skupin ptáků bylo v rámci 

soustavy Natura 2000 vymezena ptačí oblast Jeseníky, která byla vyhlášena v roce 2004 

(Banaš et al., 2007). Z velkých savců zde přebývá jelen evropský, jelen sika, srnec obecný, 

daněk a prase divoké, ale pozornosti si určitě zaslouží uměle vysazení a aklimatizování 

Obr. 8 Jeřábek lesní [4]. 
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mufloni a kamzíci [15]. Z drobných druhů savců se na území vyskytuje hraboš polní a myš 

domácí nebo myšivka horská, která je tzv. glaciálním reliktem z doby ledové (Gába et al., 

1991). V horských a podhorských potocích se nejčastěji nalézá pstruh potoční a duhový, 

vranka obecná nebo lipan podhorní. Z obojživelníků se můžeme setkat s chráněným 

mlokem skvrnitým, který se tady poměrně hojně vyskytuje (Gába, 1991). Z žab je 

nejčastějším zástupcem chráněných druhů ropucha obecná a vzácně byla i spatřena 

rosnička zelená. Z plazů je nejčastěji zastoupena ještěrka živorodá, která zvládne i žít za 

polárním kruhem, ale pozornost také přitahuje ohrožená zmije obecná (Banaš et al., 2007).  

Na území Lipové jsou hojní také měkkýši, vyskytující se zejména na vápencích. 

Nejběžnějším z nich je hlemýžď zahradní, který byl v minulosti sbírán především na 

výkup, ale nyní je jeho sběr přísně zakázán.  Do katastru obce patří jeskyně Na Pomezí, 

která je významným zimovištěm několika druhů letounů, zejména kriticky ohroženého 

vrápence malého (obr. 9) a netopýra velkého (obr. 10). V jeskyni můžeme také najít 

zvláštní druhy bezkřídlého hmyzu, můry a měkkýši (Brachtl et al., 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Netopýr velký [6]. Obr. 9 Vrápenec malý [5]. 
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3 HISTORIE OBCE LIPOVÁ - LÁZNĚ 

Dnešní obec Lipovou-lázně tvoří dvě původně samostatné obce Dolní Lipová (obr. 

11) Nieder Lindenwiese a Horní Lipová (Ober Lindenwiese), k jejichž sloučení došlo 

teprve v roce 1960 (Brachtl et al. 1991).  Dějiny obou částí jsou proto popsány samostatně. 

Jednoznačný český i německý název pro obec je Lindenwiese (lipová louka), přívlastek 

Dolní (Nieder) byl poprvé použít až 19. století k rozlišení od Horní Lipové. Po spojení se 

celá obec úředně nazývá Lipová-lázně, ale je používán i termín Lázně Lipová (Melzer, 

Schulz, 1993).  

3.1 Historie Dolní Lipová 

První písemná zmínka o dolní 

Lipové se uvádí v seznamu příjmu 

vratislavského biskupství tzv. Liber 

fundationis kolem roku 1290. Tento 

dokument se dochoval pouze v opise, 

pořízený v 15. století. Sloužil jako seznam 

obcí a majetku, ze kterých biskupství 

vybíralo desátky (Brachtl et al. 1991). Zde 

je ves uváděna pod názvem Lynda a to bez 

udání plošné jednotky, neboť patřila mezi 

nově založená místa, jejichž osídlení příliš 

neuspěla. Proto není ani uvedeno, kolik 

lánů v tu dobu měla. Název Lynda je 

odvozen od slova lípa, která se zde hojně 

vyskytovala. Jako Lynda prope 

Freyenwalde je obec uváděná v druhé 

písemné zprávě, obsažené v tzv. 

Regestech zemských desek niského knížectví z roku 1372. Tato písemná zpráva obsahuje 

svědectví o novém osídlení obce a udělení práv k osazení polí, provozování šenků, mlýna a 

dalších živností jako například řeznictví, pekařství, obuvnictví a právo na svobodnou 

pastvu (Zuber et al., 1966).  

 Obr. 11Letecký pohled na Dolní – lipovou [7]. 
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V roce 1420 byl sepsán další záznam tzv. Vratislavský rejstřík úroků a příjmu 

biskupství, jenž hovoří o rozloze obce ve výši čtyřiceti lánů. V té době bylo na Jesenicku 

častý zejména francký lán, který byl počítaný za malý a měřil přibližně 27 ha. Poté se 

jméno Lipová po dalších 150 let neobjevuje v žádných pramenech. Lipová zpustla a 

k jejímu dalšímu rozvoji došlo až v roce 1547, kdy vratislavské biskupství převzalo do své 

vlastní režie jesenické panství. Začala intenzivní těžba dřeva a z vymýcených území byla 

udělaná pole, která se táhla od Bobrovníku až po Horní Lipovou. Postupně sem přicházeli 

další osadníci a tak koncem 16. století zde žilo již 57 sedláků, kteří sem přišli většinou 

z Adolfovic a České Vsi. V tomto období se obyvatelstvo z větší míry skládalo 

z německého původu, alespoň podle záznamů farních matrik, kde nenajdeme ani jedno 

české jméno (Zuber et al., 1966). 

Období třicetileté války obec přečkala patrně bez větších pohrom, však o to více 

Dolní Lipovou tragicky otřásly tzv. čarodějnické procesy, které byly inscenovány v letech 

1622-1684. Procesy si zde vyžádaly smrt devíti zdejších žen, které byly odsouzeny k 

upálení za čarodějnictví. Zajímavé je, že místní čarodějnické procesy na Jesenicku postihly 

i mužskou populaci, i když podstatně méně než ženskou. Důkazem těchto případů je i ortel 

z 23. listopadu 1651 se jménem teprve osmiletého dolnolipovského chlapce. Navzdory 

těmto nepříjemným skutečnostem se Dolní Lipová stala v polovině 17. století druhou 

největší obcí na Jesenicku hned po České Vsi.  Přicházeli sem stále noví osadníci, takže v 

té době tu bylo přibližně 69 sedláků a 30 zahradníků. Tento vzrůst počtu obyvatel je možno 

vysvětlit postupnou kolonizací údolím Staříče směrem k Horní Lipové. Jelikož ve vsi už 

byly nejlepší pozemky rozebrány, tak rostl jen počet zahradníků a domkářů (Brachtl et al., 

1991). 

Dolnolipovští obyvatelé museli na základě roboty, pomáhat frývaldovskému dvoru. 

Přikázáno měli například zpracování lnu a zajišťování palivového dřeva nebo dovoz hnoje 

na zahradu panského dvora, dále pomáhali při orbě a odvozu úrody do panských stodol. 

Každý z obyvatel měl povinnost robotovat 4 dny v roce, nebo bylo možně se vyplatit 

částkou devíti krejcarů za den. Od roboty a celkových břemen byl osvobozen pouze 

 biskupský lesní pacholek, který byl i zároveň sedlákem. Na konci 17. století, kdy v obci 

přibývali další obyvatelé, tak císařská komise usoudila, že robotní povinnosti jsou velmi 

nízké, tak jim přikázala bezplatně odpracovat 26 dnů v roce (Zuber et al., 1966). 
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Kromě zemědělství a lesnictví bylo v Lipové v 17. století provozováno také 

mramorářství. Mramor byl největším přírodním bohatstvím v Lipové a jeho těžba a 

zpracování byly a stále zůstávají nejdůležitějším průmyslovým podnikáním v obci. Později 

se zde i dobýval vápenec a pálilo vápno. V osmdesátých letech se místní obyvatelstvo 

snažilo o dolování. První pokusy byly prováděny na nalezišti mezi Dolní Lipovou a 

Bobrovníkem, avšak výsledky byly neúspěšné a další zprávy o dolování kolem Lipové 

bohužel nejsou. Nejčastěji se obyvatelstvo živilo práci v lese nebo opracováním dřeva a 

dřevořezbářstvím (Brachtl et al., 1991).  V letech 1740-1763 postihlo Lipovou dvě 

nepříjemné události. Jedna z nich byla válka o Slezsko, která znamenala pro jesenický kraj 

období hospodářské nestability, což bylo zapříčiněno mnoha průchody bojujících vojsk 

táhnoucích na Moravu. Ještě horší následky pro ves měla v roce 1779 tzv. bramborová 

válka, kdy ve vojenském špitále umístěny právě v Dolní Lipové vypukla nakažlivá choroba 

a zasáhla tak zdejší obyvatelstvo. V té době zemřelo i s vojáky několik set osob (Melzer, 

Schulz, 1993). 

Přes všechny tyto pohromy patřila Dolní Lipová počátkem 19. století 

k nejlidnatějším vesnicím na Jesenicku. Podle topografa a dolnolipovského rodáka 

Reginalda Kneifela, bylo kolem roku 1806 v obci 275 domů a 1609 obyvatel. Také uvádí, 

že obec měla dva mlýny, jednu pilu a hostinec. Počet dolnolipovských obyvatel se 

v dalších desetiletích stále zvyšoval. Významné události v dějinách obce (o čemž budu 

dopodrobna hovořit v následující kapitole) se stalo založení zdejších lázní, 

československým rodákem Johannem Schrothem roku 1840. Na další rozvoj Dolní Lipové 

příznivě zapůsobilo zavedením železniční trati, která spojila tehdejší Frývaldovsko 

s prusko – rakouskou železniční sítí (Brachtl et al., 1991). Od druhé poloviny 19. Století se 

uplatnilo hospodářské odvětví zaměřené na těžbu a zpracování žuly i mramoru. I když se 

v tomto směru spíše proslula Horní Lipová, tak se objevily mramorové lomy a 

zpracovatelské kamenické závody i v Dolní Lipové. Byla zde také sklárna jediná ve 

Slezsku, která bohužel dlouho netrvala. Později v roce 1920, vznikl ještě jeden podnik 

zcela jiného zaměření, byla to továrna na armatury, která navazovala na slévárnu železa a 

barevných kovů z roku 1905 (Melzer, Schulz, 1993). 

Vznik Československa roku 1918 s žádným nadšením moc nepřivítalo německé 

obyvatelstvo žijící na Jesenicku. Obec se stala stejně jako Jesenicko součástí samostatné 

německé oblasti Sudetenland s centrem v Opavě. Pokud chtěla nová československá vláda 
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posílit svoji nezávislost i v pohraničních oblastech, jakým bylo i tehdejší Frývaldovsko, 

musela tak provést cestou vojenského obsazení. Složitá národností situace byla navíc 

zkomplikovaná negativními důsledky válečného hospodářství, což bylo také příčinnou 

pozvolného přílivu českého obyvatelstva. I když Dolní Lipová patřila k těm obcím, kde byl 

tento příliv obyvatel vyšší než v jiných sousedních obcích a to především díky blízkosti 

k okresnímu městu Frývaldovu. Snad právě tato skutečnost vyvolala u české menšiny k 

úsilí o založení české obecné školy. Dolní Lipová se tak stala první obcí na Jesenicku, kde 

byla v roce 1924 zřízena česká škola (Brachtl et al., 1991). Pro školní výuku byla 

vyhrazena jedna místnost a o dva roky později byla zakoupena ministerstvem školství 

budova. Česká škola měla bohužel krátké trvání, kvůli hospodářské krizi na počátku 30. 

let, kdy byla spousta českých rodin i s dětmi přestěhována do jiných oblastí. Škola 

v Lipové zanikla násilně, stejně jako další menšinové školy v Javorníku, Bernaticích, 

Mikulovicích, Žulové, Vidnavě a Zlatých Horách a to v září roku 1938. Avšak první 

zmínky o vzniku školy v Dolní Lipové už existovaly v roce 1786, kdy v domě číslo 270 u 

kostela byla vybudována jedna učebna s jedním učitelem a jedním pomocníkem. Učitel byl 

placen z obecního rozpočtu a pomocník z náboženského fondu (Brachtl et al., 1991). 

V době hospodářské krize také došlo 25. listopadu 1931 ke střetnutí četníků a stávkujících 

kameníků i nezaměstnaných z okolí v rámci tzv. frývaldovské stávky na dolnolipovské 

křižovatce (podrobněji o této události budu hovořit v podkapitole 3.1.1), které skončilo 

zastřelením a smrtelným zraněním osmi demonstrantů (Melzer, Schulz, 1993). 

Na konci 30. let na tehdejším Frývaldovsku  sílilo nacionální hnutí Henlainovy, tato 

činnost zaměřená na zničení našeho státu vyvrcholila na Jesenicku otevřeným 

henleinovským pučem již 22. září roku 1938. Přijetí tohoto mnichovského diktátu 

znamenalo vydání pohraničních oblastí a odsun Čechů. Moc o vydání jesenického 

pohraničí byla podepsána smlouva 5. října mezi českými představiteli a německou brannou 

v tehdejším Fryvaldově a hned následujícího dne vstoupily do okresního města oddíly 

německého wehrmachtu. V Dolní Lipové před 2. světovou válkou žilo přibližně 3470 

obyvatel, z toho 3080 němců, 293 Čechů a 97 osob jiné národností (Brachtl et al., 1991). 

Dne 8. května v roce 1945 došlo v odpoledních hodinách k osvobození obce 

Sovětskou armádou. Při ústupu udělala německá vojska větší škody, zničila viadukt na trati 

Dolní Lipová-Jeseník a tunel na trati Dolní Lipová-Javorník. Železniční stanice a výtopna 

byla podminována, ale naštěstí se včas podařilo železničářům podminování zneškodnit. 
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K bojům ve vsi nedošlo, německá armáda se snažila dostat co nejdříve na západ. V době 

okupace žily v obci jen dvě české rodiny, protože ostatní občané v počtu 291 museli po 

mnichovském diktátu v roce 1938 Dolní Lipovou opustit. Zpátky do obce přicházeli první 

čeští občané až roku 1945, mezi prvními patřili především železničáři, aby obnovili 

železniční zařízení poškozené ustupující německou armádou a zároveň obnovili železniční 

spojení s vnitrozemím (Brachtl et al., 1991). 

Dále sem přicházeli zemědělci z Moravy a Slovenska, řemeslníci různých profesí, 

ale i příslušníci Sboru národní bezpečnosti, aby likvidovali horlivé nacisty, kteří se 

ukrývali v okolních lesích. Do konce roku 1945 žilo v obci 2947 obyvatel, z toho 294 

národností české a v květnu 1946 byl zahájen na základě Postupimské dohody odsun 

občanů německé národnosti, trvale zde zůstalo 15 německých rodin. Okolní obce kolem 

tehdejšího Frývaldova měly být podle vládního nařízení přičleněny k tomuto okresnímu 

městu, což se nakonec neuskutečnilo kvůli nesouhlasu místních občanů. (Brachtl et al. 

1991). Nové osídlení a politické změny měly pro Lipovou velký význam.   Lázně byly 

zestátněny, z bývalého kamenoprůmyslu zůstala drtírna na Pomezí, ale také byly otevřeny 

lomy na Smrčníku (obr. 12) nad Lipovou (Bieniusa et al., 2000). 

 

 

 

 

 Obr. 12 Kamenolom Smrčník [8]. 
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3.1.1 Frývaldovská stávka v Dolní Lipové 

Světová hospodářská  krize,  která  zasáhla  tehdejší Československo  na  přelomu  

20. - 30. let, přinesla  nezaměstnanost  pro  desetitisíce  až statisíce dělníků.  Jesenicko 

tehdy patřilo k nejvyspělejším a nejstarším průmyslovým odvětvím textilnictví a později i 

kamenoprůmysl, který měl největší rozkvět po první světové válce. Kdy zde v provozu 

bylo na 124 lomů a zaměstnáno přes pět tisíc lidí. Na podzim v roce 1931 byly zrušeny 

dohody o mzdách a úkolové sazby sníženy o 10 až 15 % a v polovině listopadu už 

docházelo k propouštění zaměstnanců. První protestní akce proti snížení mezd a propuštění 

z kamenolomů a vápenek proběhla 10. listopadu 1931 v Žulové. Tento protest byl 

překvapivě úspěšný a dělníci získali vše, co potřebovali a to navrácení mezd do původní 

hodnoty a příslib zlepšení pracovních podmínek, zvláště v oblasti bezpečnosti práce 

(Buchlovský, 2006). 

Bohužel to netrvalo dlouho a podnikatelé opět museli snižovat mzdy a propouštět. 

Proto také nespokojení dělníci podnikli další protest a to tentokrát přímo v okresním městě. 

K zamezení této dělnické akce už byl, ale informován okresní hejtman a podnikl řadu 

protiopatření. Dne 25. listopadu v osm hodin ráno pracovníci v kamenolomech a 

vápenkách zastavili práci a začali se shromažďovat na předem určených místech. První 

proud měl směřovat z Mikulovic a Supíkovic a druhý proud byl organizován z Vápenné a 

Žulové. Demonstranti se shromáždili ve Vápenné před Dělnickým domem, kde došlo 

k prvnímu střetnutí s četníky. K další srážce došlo na okraji obce a na Pomezí, kde dělníci 

neposlechly příkaz k rozchodu a nazlobení za rány obušky začaly házet po autobusu 

kamením (Buchlovský, 2006).  

Četníci s autobusem tedy pokračovali do Frývaldova, ale předtím se ještě 

nadporučík Jirkovský rozhodl, že poslední místo, kde dělníky může zastavit, je křižovatka 

v Dolní Lipové. Zde se odehrála tragická událost, podle svědeckých výpovědí byl dán 

příkaz k rozchodu, který však nebyl ve směsici výkřiků slyšet, protože zadní řady 

demonstrantů četníky vůbec neviděly ani neslyšely, a tak tlačily na řady před sebou. 

Později byl dán povel k palbě, několik následujících vteřin byla tragická. Zemřelo šest lidí 

na místě a další dva při převozu do nemocnic, desítka těžce zraněných Pohřeb obětí 

demonstrace se konal hned 28. listopadu [16]. 
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3.2 Historie Horní Lipová  

V historických pramenech 

je Horní Lipová zmiňovaná v roce 

1689 jako Oberlindewiesse, kdy 

vznikla patrně po třicetileté válce 

rozšiřováním Dolní Lipové podél 

cesty na Ramzovou. Z roku 1696 

pochází nejstarší hornolipovská 

památka je to kamenný znak 

s nápisem Scholtisey a další 

informace o Horní Lipové pochází 

z roku 1699, kdy bylo vydáno 

povolení na stavbu mlýna. Horní Lipová (obr. 13) než se stala součástí Dolní Lipové, tak 

patřila až do roku 1775 k tehdejšímu Frývaldovu. Po roce 1775 došlo k velkému nárůstu 

obyvatel a to díky velkému přidělování pastvin do dědičného vlastnictví. Kolonizovány 

byly stále vyšší polohy v údolí Staříče a jejich přítoků. Usadili se zde hlavně bezzemci a 

malí rolníci, kteří hledali hlavně obživu v lese a v domáckém přadláctví. Vedle 

hospodářských usedlostí zde také byla myslivna, mlýn a pila (Bieniusa et al., 2000).  

Po další osídlovací vlně ke konci 18. století se vesnice dále protáhla do horských 

údolí a tak roku 1786 vznikla osada Ramzová, která byla do roku 1960 součástí Horní 

Lipové. Název dostala podle jednoho z ředitelů biskupských statků Ramsy. Nové období 

pro Horní Lipovou nastalo zahájení provozu železniční trati z Hanušovic do Jeseníku 

v roce 1888. Zdejší obyvatelstvo se sice živilo prací v lese a různými druhy domácí práce, 

zvláště výrobou dřevěného zboží, šindelů a dýmek, ale vedle toho také nabývaly na 

významu lomy na mramor. V roce 1890 zde bylo sedm mramorových lomů a 

zpracovatelských firem a některé z nich i přečkali rok 1945. Horní Lipová se spolu se 

Supíkovicemi stala nejvýznamnějším místem těžby slezského mramoru.   

Naopak Ramzová se začala přeměňovat v rekreační středisko a východisko do 

Hrubého Jeseníku i Rychlebských hor a byla jedna z mála míst, kam vedle německých 

směřovali i čeští turisté (Melzer, Schulz, 1993). 

Obr. 13 Pohled na Horní Lipovou [10]. 
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Počátkem 20. století a pak i během válek se počet obyvatel v obci snížil.  V období 

druhé světové války byl v katastru obce založen tábor pro 30 sovětských zajatců 

pracujících v lese (Bieniusa et al., 2000).  K osvobození došlo stejně jako u dolní Lipové 

v roce 1945 Sovětskou armádou, přičemž k bojům v obci nedošlo kvůli urychlenému 

odchodu německých vojsk. V této době bylo v Horní Lipové 1251 obyvatel, z toho 30 

národností české a slovenské.  Nové osídlení po roce 1945 probíhalo velmi pozvolna. 

V současné době Horní Lipová slouží jako centrum turistického ruchu, kde najdeme zde 

mnoho větších i menších rekreačních zařízení (Brachtl et al., 1991). 
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4. PŘÍRODNÍ, TECHNICKÉ A KULTURNÍ ZAJÍMAVOSTI 

Lipová-lázně leží uprostřed překrásné romantické přírody, obklopené mohutným 

pásmem nejvyšších moravských hor Jeseníku, které přímo lákají k dennímu 

plánování mnoha zajímavých výletů. Díky husté síti pěších i cyklistických turistických 

stezek je obec centrem letní turistiky, během kterých je možno poznat přírodní, kulturní i 

technické zajímavosti Jesenického regionu. V zimě nám nabízí sportovní využití ve dvou 

lyžařských areálech Horní Lipová a Miroslav. Na své si přijdou i běžkaři, kteří zde mohou 

využít řadu běžeckých tratí. Obec je také známá proto, že na jejím území jsou lázně, které 

ročně navštíví více jak 3000 pacientů (Mikroregion Jesenicko, 2008). 

4.1 Přírodní zajímavosti obce a blízkého okolí 

4.1.1 Chráněná území 

Zhruba polovina území obce je součástí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, která 

byla vyhlášena v roce 1969 na rozloze 740 km
2
, za účelem ochrany významných 

přírodních hodnot krajiny, s cílem zachovat krajinářské, vodohospodářské, přírodovědecké, 

rekreační a jiné hodnoty Hrubého Jeseníku (Gába, 1991). Jeseníky jsou nejlesnatější 

CHKO v České republice. Plocha činí 80 % její rozlohy, proto se většina zvláště 

chráněných území věnuje ochraně původních lesních ekosystému (Euroregion Praděd, 

2009). Nejhodnotnějšími ekosystémy jsou zde převážně smrčiny, horské bučiny se 

suťovými porosty, alpínské hole, vysokostébelné nivy, horská rašeliniště, květnaté bučiny 

a smilkové hole (Melzer, Schulz, 1993). Ochranářsky však jsou vysoce ceněny oblasti 

přirozeného bezlesí, tzv. horské hole v nejvyšších polohách pohoří. Díky vysokým 

množství srážek patří Jeseníky k vodohospodářsky významným územím, a proto byla celá 

CHKO Jeseníky vyhlášena chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. Nejvyšším bodem 

je vrchol Pradědu s nadmořskou výškou 1491,3 m n. m a nejnižším místem je položena 

hladina řeky Bělé v Mikulovicích, s nadmořskou výškou 320 m n. m. (Holub, 2004).  

O ochranu přírody pečuje Správa CHKO Jeseníky, která sídlí v Jeseníku (Šafář et 

al., 2003). Na území obce se dále nachází několik přechodných chráněných ploch 

s významnými rostlinnými nebo živočišnými druhy, mezi které patří zejména Bledule 

Lipová, Sněženky Horní Lipová, louka Na Pomezí a pod Smrčníkem. Kromě těchto 
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chráněných ploch tady najdeme také osm památných stromů. V dolní Lipové jsou to 

Frývaldovská lípa, lípa na Bobrovníku, jasan ztepilý za kostelem, jírovec maďal u 

Mejsnarů a smrk u Obrázku na Miroslavi. V horní Lipové se nachází tři památné stromy 

Fořtův smrk v Dlouhé dolině a dva jsou druhu lípa velkolistá [17]. Dalším chráněným 

územím, které zasahuje do Lipové – lázně je Národní přírodní rezervace Šerák – Keprník. 

4.1.2 Národní přírodní rezervace Šerák-Keprník 

NPR Šerák - Keprník je 

nejstarším chráněným územím na 

Moravě, které bylo vyhlášeno už 

v roce 1903 na tehdejším panství 

Lichtenštějnů o rozloze 172 ha. 

V roce 1989 byla rezervace 

přehlášena na Národní přírodní 

rezervaci Šerák-Keprník. Výměra 

rezervace v současné době činí 

800 ha, 374 ha měří ochranné 

pásmo a jedná se o druhou největší 

rezervací CHKO Jeseníky [18]. Nachází se v severním výběžku Hrubého Jeseníku 

v nadmořské výšce 950 – 1423 metrů od Trojmezí po Obří skály a zaujímá vrcholové 

partie horského hřbetu okolo Vozky, Keprníku a Šeráku (Šafář et al., 2003). Na katastrální 

území Horní Lipová zasahuje její nejsevernější část, konkrétně severní svah hory Šerák a 

Mračné hory, horní část údolí Vražedného potoka až k místu pod Obřími skálami včetně 

vrcholu Obřích skal. Celková plocha rezervace na území obce činí 157, 69 ha [17].  

Předmětem ochrany jsou především subalpínské hole, porosty horských 

klimaxových smrčin pralesovitého charakteru s příměsí jeřábu, klenu, uměle vysazené 

borovice kleče (obr. 14), limby a také několik rozsáhlých vrchovištních rašelinišť. 

Rašeliniště vznikla na základě nepropustného podloží keprnické ruly, které vytvořilo 

vhodné podmínky pro ukládání odumřelých zbytků bažinatých rostlin. Geologicky podklad 

rezervace je tvořen horninami tzv. keprnické klenby, mezi nimiž převládají především ruly 

a svory [19].  Z geologického hlediska jsou v oblasti Šeráku a Keprníku řada dochovaných 

skalních a půdních tvarů, jako jsou mrazové sruby, kryoplanační terasy nebo půdní thufury 

Obr. 14 Borovice kleče [12]. 
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na Keprníku, které vznikly působením drsného klimatu doby ledové. V České republice 

jsou Jeseníky jediným pohořím, kde se thufury vyskytují a zvláště na Keprníku jsou 

nejlépe vyvinuté. Dochovalo se jich zde asi 60 kusů, ale i přesto jsou ohroženy, díky 

rozrůstající se nepůvodní klečí [20].  

Na vrcholu Šeráku také vystupuje šedá keprnická rula, která je nejstarší horninou 

Jeseníků s absolutním stářím 1,4 miliardy let a na jeho svazích svor s velkými krystaly 

staurolitu. Temeno vrcholu je porostlé horským lesem s porostem umělé vysazené kleče a 

na jeho jihozápadním svahu se nachází menší kamenné moře [17].  Na Šerák můžeme vyjít 

po svých nebo vyjet sedačkovou lanovkou, která vede z Ramzové přes Čerňavu a je 

jedinou v Jeseníkách. Oblastí je vedeno několik vyznačených turistických cest, ale také je 

zde zřízena naučná stezka. Pod vrcholem Šeráku se nachází nejstarší jesenická turistická 

chata Jiřího (obr. 15). Zbudovaná byla v roce 1888 německým turistickým horským 

spolkem, jako srubová chata s věžičkou. V roce 1893 však vyhořela, ale o rok později 

vznikla za finanční podpory vratislavského biskupa kardinála Jiřího Koppa nová, tentokrát 

kamenná chata. V této podobě přetrvala chata až do roku 1927, potom byla k ní přistavěna 

terasa a několik dalších částí. (Holub, 2004).  

 

 

 

Obr. 15 Šerák, chata Jiřího (Holub, 2004)  
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4.1.3 Obří skály 

Obří skály (obr. 16) jsou 10 až 16 m 

vysoká rulová skalní hradba, která leží 

v nadmořské výšce 1082 m n. m. Nacházejí se 

na okraji Národní přírodní rezervace Šerák-

Keprník, mezi obcemi Lipová-lázně a 

Ramzová. Geologické podloží Obřích skal je 

tvořeno keprnickou ortorulou a samotné skály 

jsou budovány svory s vložkami erlánů a 

mramorů. Na skálách můžeme spatřit četné 

mrazové sruby s typickými znaky zvětrávání 

se zajímavými drobnými tvary, jako jsou skalní pokličky a hřiby, žlábkové škrapy a pokud 

se budeme pozorně dívat, objevíme i menší skalní okna [9]. Do konce 70. let 20. století 

byly Obří skály pokryty smrkovým lesem, ale po obrovské větrné kalamitě, která se tehdy 

přihnala, byl tento monokulturní les srovnán ze zemí. Přírodní pohroma však umožnila 

velmi krásné výhledy do širokého okolí, například jsou odtud vidět zalesněné Rychlebské 

hory, pásmo Králického Sněžníku, údolí Bělé či větrná elektrárna v Ostružné a za jasného 

počasí i vrcholky v Polsku [21]. 

4.1.4 Vozka 

Vozka je druhý nejvyšší vrchol 

v Keprnické vrchovině s nadmořskou výškou 

1377 metrů. Na jeho vrcholku se nachází skála 

(obr. 17) vysoká 7 metrů, která nám připomíná 

zkamenělý vůz. Jméno dostala podle pověsti o 

formanovi s povozem. Zkameněl za trest, když 

za hladomoru podkládal kola vozu, který uvízl 

v bahně, bochníky chleba. Jedná se však o 

mrazové sruby tvořené svory.  Ze skalního 

útvaru je pěkný výhled na pásmo Králického 

Sněžníku (Growka, Malý, 2008). 

Obr. 17 Skalní útvar Vozka,  

(Growka, 2008) 

Obr. 16 Obří skály [9]. 
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4.1.5 Jeskyně Na Pomezí 

Jeskyně Na Pomezí byla vyhlášená v roce 

1965 za národní přírodní památku. Nachází se mezi 

obcemi Lipová – lázně a Vápennou na úpatí kopce 

Smrčník a jeho celková výměra činí 13,78 ha. 

Předmětem ochrany je krasové území s bohatě 

vyvinutými podzemními i povrchovými krasovými 

fenomény (Šafář et al., 2003). Krasová oblast je 

tvořena bílými krystalickými vápenci nazývanými 

jesenické mramory, které vznikly v období starších 

prvohor. Na malém území jsou zde vyvinuty 

výrazné povrchové krasové jevy, patří k nim 

především škrapy, menší závrty, aktivní ponory a 

vývěry. Daleko významnější jsou však krasové jevy 

podzemní. V oblasti se vyskytuje několik jeskyní, 

ale největší z nich a veřejnosti zpřístupněná je 

Jeskyně Na Pomezí. Podzemní komplex tvoří dvoupatrový systém puklinových chodeb, 

dómů a propastí o celkové délce 1000 metrů, který vznikl postupnou korozní činností 

atmosférických vod a podzemního toku [22].  

Pro vývoj jeskyní byla rozhodující také vysoká chemická čistota krystalických 

vápenců, příhodný sklon vrstev a značné tektonické rozpukání s několika různě 

orientovanými systémy puklin a zlomů. Jeskynní systém byl objeven v roce 1936 v tzv. 

Havránkově lomu při těžbě mramoru, ale většina prostor byla prozkoumaná až roku 1949. 

Od roku 1955 jsou zpřístupněny veřejnosti v dnešním rozsahu (Kubalák, Zajíček, 2009). 

V jeskyni Na Pomezí tvoří typickou výzdobu nátekové útvary vytvářející sintrové kaskády 

a mohutné členité krápníky, které vznikají stékáním a usazováním minerálů 

z rozpouštějících se mramorů. Můžeme zde vidět tři druhy krápníků, jsou to stalaktity, 

stalagmity a stalagnáty. Z dalších krasových jevů se v jeskyních vyskytují tlakové obří 

hrnce vyhloubené proudící a vířící vodou, sintrové vodopády a záclonky, jezírka, polevy či 

kulovité útvary nazývané jeskynní perly, je to vysrážený kalcit do kulovitých tělísek [23]. 

 

Obr. 18 Zamrzlý vodopád 
 (foto autor , 2011) 
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Jeskyně se vyznačuje úzkými, dlouhými a místy vysokými puklinovými chodbami, 

které se místy rozšiřují ve větší dómy. Tyto dómy vznikly, když se překřížily chodby 

z více směrů a jeskynní stropy se zřítily. Návštěvníkům je jich zpřístupněno hned osm [23].  

Jako první je Ledový dóm pojmenován podle několik metrů vysokého sintrového 

náteku na stěně, podobajícímu se zamrzlému vodopádu (obr. 18) V nejnižší úrovni této 

strmě se nachází největší stalagnát (obr. 19), který se nazývá Maják, je vysoký 198 

centimetrů. Malou oklikou pokračuje chodba do Dómu U Smuteční vrby, tady můžeme 

vidět podobenství v krápníkové výzdobě, jejíž dominanta je Smuteční vrba, která „roste“ 

na okraji sintrového jezírka. Od Smuteční vrby vede chodba do Bílého Dómu s bělostnou a 

bohatou krápníkovou výzdobou. Nachází se zde impozantní prozářené sintrové záclony a 

hrázky nazývající se Římské lázně.  Stěny jsou zdobeny sintrovými náteky a ve stropních 

partiích visí sněhobílé stalaktity [24]. 

 Nejvyšší prostor celého systému je Královský Dóm, vysoký 25 metrů, který vznikl 

zřícením stropů dvou jeskynních pater. Odtud vychází Kanálová chodba, jejíž dno při 

povodňových stavech bývá zaplavováno. Také v ní je několik krásných zákoutí například 

stalaktit neobvyklého tvaru, zvaný Kamenné srdce nebo Klenotnice. Symbolem jeskyní se 

Obr. 19 Stalagnát Maják  

(foto autor , 2011) 

Obr. 20 Zkamenělý pes  

(foto autor , 2011) 
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stal krápníkový útvar nazývaný Zkamenělý pes (obr. 20) nacházející se v dómu U 

kazatelny. Tento sintrový útvar se vytvořil na úlomku dřeva, splaveného v dávných dobách 

do podzemí. Zvláštností jsou také krápníky v dómu Zvonice, které při poklepu vydávají 

zvuk připomínající zvonkohru. Jeskyně Na Pomezí jsou nejdelším jeskynním systémem 

vytvořeným v krystalických vápencích v České republice (Kubalák, Zajíček, 2009). 

Nádherné krasové jevy jsou bohužel v poslední době ohroženy, intenzivní těžbou vápence, 

která probíhá na temeni kopce, přímo nad jeskyněmi (Holub, 2004). 

4.1.6 Venkovní geologická expozice u jeskyní Na Pomezí 

Před vstupem do jeskyní Na pomezí se 

nachází venkovní geologická expozice hornin 

z okolí. Důvodem pro zřízení tohoto geoparku 

bylo upozornit návštěvníky jeskyní na 

geologické a částečně i mineralogické 

pozoruhodnosti Rychlebských hor. K vidění je 

celkem 13 druhů hornin. Venkovní expozici tvoří 

orturula z Loučné nad Desnou, amfibolit a 

pegmatit z Jeseníku žula s granodioritem 

z Žulové (obr. 21), serpentin ze Skorošovic, aplit 

z Žulové, bludné balvany z žuly a kvarcitu a 

několik druhů mramorů. V prostoru jsou 

umístěny tři informační tabule s podrobným popisem geologie Rychlebských hor a 

Žulovské pahorkatiny [25].   

4.1.7 Lesní bar  

Lesní bar je projekt v Jeseníkách, jenž turistům nabízí samoobslužné bary uprostřed 

lesů. Soustava barů je umístěna podél cesty z Horní Lipové, směrem na hraniční horu Smrk 

v údolí říčky Vápenné. V hlavním baru jsou umístěny vkusné odpočívadla s přístřešky, 

ohniště a suchá WC. Turistům je k dispozici široký sortiment nealkoholických i 

alkoholických nápojů, chlazených studenou pramenitou vodou. Kromě studených nápojů 

bar nabízí i teplé nápoje, mohou si uvařit kávu nebo čaj. Poskytuje také drobné 

občerstvení, oplatky, slané tyčinky nebo příležitostně makrely a uzeniny. Nechybí tady ani 

 

Obr. 21 Žula a granodiorit,  Žulová  

            (foto autor, 2011) 
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plynová bomba s vařičem a další vybavení. Za pohoštění se platí dobrovolně do volně 

přístupné pokladničky. Není zde žádný personál, takže záleží jen na poctivosti návštěvníků 

lesního baru, jestli zaplatí. Doporučená cena cukrovinek je 10 Kč a nápoje jsou za 12 Kč. 

Lesní bar funguje celoročně 24 hodin denně. Na nápad zřídit tento lesní bar přišel Václav 

Pavlíček, který chtěl zpříjemnit turistům a cyklistům namáhavé výlety do kopců pomocí 

těchto odpočívadel a barů. Přibližně 900 metrů nad hlavním barem je položený Horní bar 

s přírodní sprchou. Z Horního baru můžeme vidět nádherný výhled do okolního kraje [26]. 

4.1.8 Čertovy kameny 

Čertovy kameny jsou skalní útvar 

nacházející se pod vrcholem Zlatého chlumu 

(693 m n. m) asi 3 km od Jeseníku. Skalní 

útvar je 40 metrů dlouhý a 100 metrů 

vysoký a jedná se o jeden z největších na 

Jesenicku. Z geologického hlediska jsou 

Čertovy kameny tvořeny z vyvřelých 

pegmatitů. Skalní hradba je tvořena také 

několika věži a okrajovými skalami. Výstup 

(obr. 22) na vrcholek je zajištěn řetězy a 

pomocí žebříku vystoupíme na vyhlídkovou 

plošinu. Z kamenů je pěkný výhled zejména 

do údolí říčky Bělé a do polských rovin 

s výhledem až k Otmuchovskému jezeru. 

Čertovy kameny jsou také velice oblíbené u 

horolezců. Skála je pevná a poskytuje lezení 

na plotnách, v kolmých a převislých 

stěnách. Cesty jsou jištěny kruhy a nýty a na 

vrcholcích věží jsou osazeny slaňovací 

kruhy.  V těsné blízkosti od skal se nachází stejnojmenná turistická chata, která byla 

vybudována na počátku 20. století Vincentem Harichem [27]. 

 

Obr. 22 Výstup na Čertovy kameny 

(Growka, 2008)  
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4.2 Technické zajímavosti obce a blízkého okolí 

4.2.1 Muzeum Slezského Semmeringu  

Ve stanici Horní Lipová funguje již 

několik let železničářské Muzeum Slezského 

Semmeringu. Nachází se v objektu bývalého 

ústředního stavědla a popisuje historii horského 

úseku Branná – Ostružná – Ramzová - Horní 

Lipová - Lipová lázně na železniční trati 

Hanušovice – Jeseník, zprovozněné v roce 1888 

[28]. Cílem výstavby této železniční tratě bylo 

spojit oblast tehdejšího Frývaldovska s pruskou 

a rakouskou železniční sítí (Brachtl et al., 

1991). Železnice především v Horní Lipové se 

táhne několika údolími a tvoří pozoruhodné 

zákruty nad nimi. Jedná se o jednu 

z nejkrásnějších, ale i nejnáročnější tratí 

v České republice. Především v úseku mezi 

Brannou a Lipovou, vlaky zdolávají značné 

převýšení i přes 30 promile, přičemž nejvyšším 

bodem trati je Ramzová (760 m n. m.). Ta patří 

mezi nejvýše položenou rychlíkovou stanicí v České republice. Právě pro svou trasu a 

značné převýšení bývá přezdívaná Slezským Semmeringem. Je to podle trati přes alpský 

průsmyk Semmering v Rakousku, která v době svého vybudování v polovině 19. století 

byla skutečně technickým zázrakem [28]. 

V muzeu dále spatříme expozice, které jsou věnované železniční zabezpečovací a 

sdělovací technice, návěstním prostředkům, historickým předpisům a různým 

dokumentům, jízdenkám, plakátům a řadám fotografií vztahující se na historii zdejší 

železniční tratě. Dále zde najdeme i celou sbírku železničních čepic nebo snímky 

lokomotiv, které tudy jezdily. Muzeum nabízí také možnost obsluhy původního 

elektromechanického výhybkářského přístroje z vlečky Kamenolom (obr. 23) [28].  

 

Obr. 23 Vlečka Kamenolom, Horní Lipová 
(foto autor , 2012) 
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4.2.2 Rozhledna Zlatý Chlum 

Kamennou rozhlednu (obr. 24) na 

Zlatém Chlumu najdeme nad městem 

Jeseník ve výšce 875 m n. m. Vybudovaná 

byla v roce 1899 Moravskoslezským 

sudetským spolkem. Tuto organizaci 

založil už v roce 1881 Johannes Ripper, 

zeť známého zakladatele světově známých 

lázní v Jeseníku, Vincence Priessnitze 

(Holub, 2003). Stavitelem této rozhledny 

byl Alois Nitzche, dle projektu Eduarda 

Zelenky. Potřebný materiál ke stavbě se 

těžil přímo na místě, jenom kvalitní 

pálené cihly se dovážely z dnešních 

Suszkowic v Polsku a písek z nedaleké 

Písečné. O tři roky později zde byla 

postavena i turistická chata zvaná  

Medritzerova, díky které bylo možno 

navštěvovat rozhlednu i v zimním období.  

V roce 1932 zřídila Frývaldovská sekce pohodlnou cestu až k chatě. Téhož roku 

také postavili novou sáňkařskou dráhu, která sloužila ke svému účelu velmi krátkou chvíli. 

Válečné události a následná likvidace německého turistického spolku stavbám vůbec 

neprospěly. Dlouhý čas zůstaly bez majitele, takže zejména krásně roubená chatka 

neunikla pozornosti vandalů, až jí nakonec někdo v roce 1955 zapálil a zhořela do základu. 

Rovněž rozhledna chátrala a opravy se dočkala až po roce 1976, kdy se jí ujal městský 

úřad Jeseník. Postaralo se o rekonstrukci rozhledny a o její opětovné otevření. U její paty, 

tentokrát ale na druhé straně, vyrostla nová dřevěná chatka se základním občerstvením a 

příjemným posezením [29].   

 Rozhledna je vysoká 26 metrů a je z ní krásný výhled na Rychlebské hory, Hrubý 

Jeseník, Králický Sněžník a do Polska na Otmuchovské a Nyské jezero. Pokud je na jejím 

vrcholku vyvěšená vlajka, znamená to, že je právě otevřená [29].   

Obr. 24 Rozhledna Zlatý chlum [10] 
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4.2.3 Muzeum Veteránů  

V České Vsi, asi 11 km od Lipové, se od roku 1999 nachází jediné muzeum 

motocyklových veteránů v tomto regionu. Majitelem a provozovatelem muzea je Auto 

moto veterán klub Česká Ves. Tento klub založilo v roce 1998 čtrnáct aktivních nadšenců 

motocyklového sportu na popud sběratele historických motocyklů Jiřího Hauerlanda. 

Muzeum je umístěno v budově bývalé kuželny ve dvoře za závodním hostincem. Najdeme 

zde sbírku historických automobilů, ale hlavně motocykly značek Jawa, Čezeta a Triumph. 

Nachází se zde také bezpilotní letadlo Sojka z roku 1990.  Dále můžeme shlédnout výstavu 

trofejí členů klubů nebo prezentace úspěchů známých závodníků z autokrosu, motokár, 

silničních motocyklů či dokumentace motoristického hnutí jesenického regionu. Vedle 

muzea je také postavena v prostorách bývalé garáže replika historické motodílny z let 1910 

až 1930 [30].   

4.3 Kulturní zajímavosti obce a blízkého okolí 

4.3.1 Památník Frývaldovské stávky 

Na území Lipové-lázní se nachází několik 

pozoruhodných kulturních a historických památek 

různého stáří a umělecké hodnoty. K nejvýznamnějším 

z nich patří památník obětem tzv. Frývaldovské stávky 

(obr. 25), který najdeme u křižovatky v Dolní Lipové. 

Jedná se o volně stojící bronzové sousoší z roku 1961, 

umístěné na větším vyvýšeném, žulou vydlážděném 

prostranství. Na masivním hranolovém podstavci, který 

je také obložen žulovou dlažbou, je umístěna bronzová 

plastika stojících figur, jenž symbolizují tři generace 

kameníků. Památník byl postaven především na uctění 

památky osmi tragicky zesnulých demonstrantů při tzv. 

frývaldovské stávce, která se uskutečnila 25. listopadu 

1931. Sousoší z bronzu je dílem akademického olomouckého sochaře Rudolfa Doležala. 

V roce 1963 byl pomník prohlášen za národní kulturní památku (Buchlovský, 2006). 

Obr. 25 Památník obětem 
Frývaldovské stávky 

 (foto autor , 2011). 
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4.3.2 Budova bývalé rychty 

V těsné blízkosti od 

památníku se nachází další 

zajímavá pamětihodnost, kterou 

je budova Na rychtě (obr. 26) 

s číslem popisným 244. Jedná 

se o pozdně barokní budovu 

z přelomu 18. a 19. století 

s klasicistní architekturou a 

štítem z doby kolem roku 1800. 

Objekt s obdélným půdorysem, 

zastřešen sedlovou střechou je 

zvláště nápadný bohatě profilovaným volutovým štítem. Fasáda je členěna profilovanými 

římsami a část interiéru je zaklenuta valenou klenbou. Za kulturní památku byla vyhlášena 

v roce 1963. Objekt i dnes slouží jako restaurace [31]. 

4.3.3 Kostel sv. Václava 

Z církevních památek zde můžeme 

shlédnout jednolodní kostel sv. Václava (obr. 27) 

který je typickou památkou josefínské doby. Na 

místě dnešního kostela stála dříve malá kaple 

zmíněná v pramenech už v roce 1625. Stavba 

kostela započala v roce 1787 a ještě téhož roku 

byla dokončena. Vysvěcení kostela se uskutečnilo 

2. listopadu 1788 a už od svého počátku byl kostel 

zasvěcen českému patronu sv. Václavovi, což je 

ojedinělý případ ve Slezsku. Vnítřní vybavení 

kostela bylo získáno z několika zrušených okolních 

kostelů a klášterů. Příkladem je obraz sv. Václava a 

oltář s tabernáklem, který dostal farář ze zrušeného 

dominikánského kostela v Opavě, mramorová 

křtitelnice od kameníka Kaspera Grögera nebo 

Obr. 26 Budova bývalé rychty v Dolní Lipové  

(Buchlovský, 2006)  

Obr. 27 Farní kostel sv. Václava 

(foto autor , 2011) 
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varhany z kostela Panny Marie Pomocné ze Zlatých Hor, figura Krista z kašírovaného 

papíru z kláštera Hradisko u Olomouce a další plastiky pocházející z Branné. Z původního  

interiéru se dnes dochovaly pouze varhany a mramorová křtitelnice s dřevěným víkem. 

Naopak původní oltář byl nahrazen dřevěným křížem s ukřižovaným Kristem, doplněný 

dřevěnými sochami Panny Marie Bolestné, sv. Josefa, sv. Jana Evangelisty a sv. Vojtěcha. 

K vybavení dnešního kostela je třeba ještě zmínit pamětní desku z roku 1987, která nám 

připomíná 50. výročí úmrtí zdejší rodačky sestry Kláry Fietzové  (Brachtl et al., 1991). 

V Dolní Lipové na hřbitově najdeme také několik významných kamenných 

památek. První z nich spatříme nedaleko vstupní brány hrobku zakladatele lázní Johanna 

Schrotha a jeho potomků. Ve vzdálenější částí hřbitova se nachází hrob Rudolfa Haukeho, 

jedné z obětí frývaldovské stávky. Tento hrob byl roku 1974 ustanoven za kulturní 

památku. Haukeho hrob je pískovcový monolit s plastickou dekorativní výzdobou, kde 

v hlavě náhrobku je umístěn reliéf padající orlice se zlomeným křídlem (Brachtl et al., 

1991).  

4.3.4 Muzeum Johanna Schrotha  

Obecnímu úřadu se podařilo po 

několikaletém úsilí v červnu 2007 otevřít 

v nově zrekonstruovaném domě (obr. 28) u 

vlakového nádraží multifunkční středisko, jehož 

součástí je i Muzeum Johanna Schrotha, 

zakladatele lázní v Dolní Lipové. Muzeum je 

umístěno ve 2. nadzemním podlaží tohoto 

objektu. Muzejní část je zaměřena především na 

zdejší lázeňství v obci a předválečný i 

poválečný vývoj obce [32]. V první místnosti 

najdeme typický lázeňský pokojík, který je 

věnovány přírodnímu léčiteli Schrothovi. 

Johann Schroth přispěl do dějin originální 

léčbou metabolismu a obezity, kdy využíval zábalů celého těla s působením vlhkého tepla, 

které trvaly i osm hodin, a přísné diety. V pokoji můžeme vidět figurínu v posteli, která 

absolvuje potní kůru. Jde o věrnou kopií scény, která reprezentovala lázně na tisících 

Obr. 28 Muzeum Johanna Schrotha 

(foto autor , 2011) 
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pohlednic, jež cestovaly z Dolní Lipové po celém světě. Druhá místnost je věnována 

přírodním poměrům a nerostnému bohatství obce, neboť v katastru je zaevidován výskyt 

52 druhů nerostů. V třetí místnosti jsou vystaveny předměty od školních příprav, brýlí pana 

učitele až po zemědělské nářadí. Součástí této místností je i připomínka tzv. Frývaldovské 

stávky (Growka, 2008). V prvním patře muzea tzv. Galerii, si návštěvník může 

prohlédnout desetinnou váhu Decimálku, která byla sestrojena v roce 1820 Štrasburským 

váhařem Quitenze. Byla především pro větší hmotnosti například pro pytle s obilím. Dále 

lze spatřit staré šicí stroje nebo Orla skalního, který ještě koncem 19. století pravidelně 

hnízdil ve všech našich pohoří, ale v letech 1945 až 1946 naposledy hnízdil na vrcholku 

Keprníku [32]. 

4.3.5 Hrad a zámek Kolštejn 

Vysoko nad údolím říčky 

Branné na skalnatém ostrohu, který 

vybíhá od obce Branné do údolí, se 

nachází (obr. 29) renesanční zámek 

a dosud poměrně dobře zachované 

zbytky kolštejnského hradu. Spolu 

tvoří jednu z nejrozsáhlejších 

jesenických architektonických 

památek. Od Lipové – lázně jsou 

vzdáleny přibližně 14 km (Holub, 

2004). Kromě dominantní stavby, na 

první pohled každého upoutá také jeho vynikající strategická poloha, která umožňovala 

střežit původní cestu vedoucí údolím z Moravy do Slezska. Od severu je hrad zakryt 

rozsáhlým objektem renesančního zámku, který je jeden z nejvýše položených v českých 

zemích vůbec [33]. Hrad byl založen na počátku 14. století rodem loupeživých rytířů, pánů 

z Wüstenhube. Vystavěli ho při zemské stezce z Moravy do Slezska a měl chránit 

především zlaté doly zdejšího kraje (Holub, 2004).  Ve 30. letech 15. století Kolštejn získal 

rod pánů ze Zvole. Za česko – uherských válek byly nejvýznamnějším severomoravští 

spojenci uherského krále Matyáše a protivníci spojenců Jiřího z Poděbrad Tunklů 

z Brníčka. Snažili se o zničení většiny jejich tunklovských hradů. Je proto více než 

 

Obr. 29 Kolštejn [13]. 
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pravděpodobné, že právě tehdy jejich kolštejnské sídlo získal svou konečnou podobu 

výtečně opevněného a těžko dobytného středověkého hradu. Především bylo rozšířeno a 

zdokonaleno opevnění předhradí. Funkci významné gotické pevnosti si hrad udržel až do 

roku 1568. Poté kolštejnské panství přešlo do rodu pánů z Žerotína. Právě za vlády 

Žerotínů byla zahájena stavba nového sídla, renesančního zámku. Ještě za Žerotínů byla 

dokončena stavba středního zámku, to je původní trojkřídlí objekt, jehož arkádové nádvoří 

navazovalo na jižní straně na hradbu gotického hradu. Tehdy se začalo i se stavbou 

východního křídla dolního zámku. Gotický hrad, na nějž zámek navazoval, byl opuštěn a 

pomalu chátral. V roce 1581 se Kolštejn prodal významnému slezskému rodu pánů 

z Vrbna, kteří ve stavbě dolního zámku dále pokračovali [33]. 

Nicméně po třicetileté válce zde už pouze sídlila úřednická vrchnost a význam 

Kolštejna pomalu upadal. Rozsáhlé prostory zámku byly pronajímány k nejrůznějším 

účelům. Byla zde umístěna škola nebo větší část dalších zámeckých prostor byla 

provizorně upravena na nájemní byty, z bývalého rytířského sálu se stala tělocvična a 

divadelní sál. Teprve počátkem 50. let byly cenné renesanční interiéry, především řada sálů 

s původní šťukovou výzdobou, opět obnoveny v plné kráse [33]. 

Bohužel v roce 1770 došlo k požáru a zničil zastřešené krásné arkádové věže, které 

byly provizorně zakryty novou mansardovou střechou. Ještě ničivější požár nastal v roce 

1926 způsobený neopatrností zámeckých nájemníků. Těžce poškodil celý zámecký objekt 

a arkády věžního ochozu byly narušeny tak vážně, že musely být zbourány (Holub, 2004). 

V současné době je komplex hradu částečně zrekonstruován a je možno si prohlédnout 

některé jeho části. Z původního hradu je dosud patrná jeho tehdejší dispozice, jako je 

obvodní zeď a zbytky hradního paláce na západní straně a velká věž na trojúhelníkové 

plošince hradu přímo nad údolí. Později byla tato věž přestavěna, takže bohužel nemá 

zachovanou ani původní tloušťku zdi, ani tvar.  Jediným původním architektonickým 

detailem je dnes pouze zachované kamenné ostění malého gotického okna [33].  

Prohlídka zámku a hradu je velmi zajímavá, můžeme zde shlédnout spoustu 

historických a architektonických zajímavostí. Zahrnuje renesanční zámecké budovy 

dolního a středního hradu s rozsáhlými prostory s původní štukovou výzdobou a fragmenty 

nástěnných maleb. Dále si můžeme prohlédnout zříceninu původního gotického horního 
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hradu s nádhernými výhledy do okolí. Také se provádí prohlídky za tmy při svitu loučí po 

domluvě s kastelánem zámku [33].   

4.4 Lázeňství 

Každý člověk touží po odpočinku od každodenního stresu a načerpání nových sil. 

Příjemnou relaxaci spojenou s neobyčejným kulturním programem najdeme v lázních, 

kterých je v Jeseníkách celá řada [34]. Najdeme zde významné vývěry minerálních a 

uhličitých vod či slabě radioaktivní prameny, které jsou součástí klasické lázeňské léčby. 

Ovšem nalezneme zde i lázně čisté klimatické. Čistý vzduch z nedaleko ležících hor 

s širokými a mírně klesajícími hřbety vytváří uklidňující atmosféru pro jakéhokoliv 

návštěvníka těchto míst (Growka, 2008). Lipová-lázně jsou právě těmi pravými místy, kdy 

přírodním léčivým zdrojem je klima. 

4.4.1 Lázně Dolní Lipová 

Lázně Dolní Lipová byly v roce 1829 založeny přírodním léčitelem Johanem 

Schrothem. Narodil se 11. 2. 1798 v České Vsi, odkud se přestěhoval do Dolní Lipové a 

stal se majitelem hospodářství svého nevlastního otce. Zpočátku získával zkušenosti při 

práci s koňmi a zanedlouho měl pověst dobrého léčitele domácích zvířat. Ve věku dvaceti 

let začal své zkušenosti používat na pacientech. Nejprve napravoval zlomeniny použitím 

dlah. Schrothova léčba se postupně vyvíjela až do podoby, kdy se skládala ze tří kroků. 

Prvním krokem byla lokální léčba zábaly a zapářkou, druhým krokem byly celkové zábaly 

a tím třetím přísná dieta. Léčba se vyznačovala tím, že pacienti museli mít značnou vůli a 

sebezapření. Dekret pro provozování lázeňské léčby získal až v roce 1840. Johann Schroth 

zemřel ve svých 58 letech a jeho nástupcem a majitelem zařízení se stal jeho syn Emanuel. 

Ten velmi dobře ovládal Schrothovu kúru, kterou zmírnil, a tím došlo ke zvýšení počtu 

pacientů. Během jeho působení se lázně dosti rozrostly, získaly pevnou organizaci a léčba 

nový řád. Lipová se v meziválečném období stala vyhledávanou lokalitou jak pro 

tuzemskou, tak i zahraniční klientelu (Bieniusa et al., 2000). 

Areál lázeňských budov byl vystavěn převážně v druhé polovině 19. století. Tyto 

budovy sice nevynikají uměleckou hodnotou a ani se dosud nedostaly na seznam 

nemovitých památek, přesto však patří neodmyslitelně k dějinám Lipové. Nejstarším 

objektem je tzv. Gründungshaus, který byl postaven zakladatelem lázní Johanem 
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Schrothem v roce 1842. Na domě je umístěná pamětní deska a dosud nese název Schroth 

(Brachtl et al., 1991). Emanuel Schroth nechal postavit lázeňský objekt Doktorhaus, dnes 

Léčebný dům (obr. 30), velkou restauraci Kurrestaurant a další dvě stavby Lousienhof  a 

Theresienhof, dnes pod názvem Louise a Terezinka. Obě stavby byly dokončeny až po 

jeho smrti. Podobně jako v lázních Priessnitzových, vznikaly soukromé lázeňské domy, ve 

kterých se prováděla Schrothova kúra. Najdeme zde dům Moravanka, Marie, Hangár, 

Hedvika, Johanka, Libuše, Marta, Šerák a Petruška. Lázeňský dům Petruška si nechal 

opatřit doktor Schroth v roce 1909, kdy opustil ústav a pokračoval zde v léčení jako 

soukromník (Knopp, Knoppová, 2001). V areálu lázní se také nachází upravený park 

s mnoha druhy okrasných dřevin, kde najdeme i dva památníky věnované Johannovi a 

Emaunelovi Schrothovým. První z nich je věnován vděčnými pacienty zakladateli lázní 

v roce 1870, který nalezneme za mostem při vstupu do areálu. Jedná se o kamenný jehlan, 

na kterém je umístěn kovový medailonek se Schrothovou podobiznou (obr 31). Druhým 

památníkem za mostem u lázeňské tělocvičny je busta Emanuela Schrotha z roku 1894 od 

sochaře Stahla, vytesaná z hornolipovského mramoru (Abt, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 30 Léčebný dům (foto autor , 2011) 
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V současné době je vlastníkem 

lázní společnost Schroth, spol. s.r.o. 

s kapacitou 230 lůžek. Jsou vhodné nejen 

pro dospělé, ale také pro děti od 3 let. 

Léčba je buď hrazena plně zdravotní 

pojišťovnou, s příspěvkem nebo zcela 

hrazena klientem. Lázně poskytují léčbu 

obezity, chronických neinfekčních 

kožních nemocí, onemocnění žláz 

s vnitřní sekrecí, pohybového aparátu a 

metabolických poruch. Stále se zde 

používá Schrothova kúra složena ze tří 

kroků, kterými jsou působení vlhkého 

tepla, celkových zábalů a přísné diety. 

Podstatou je nesolená sacharidová strava 

bez živočišných bílkovin a tuků, zároveň 

s radikálním omezením příjmu tekutin. 

Tato ztráta je doplněna vínem a pálenkou. 

Je vhodná u chronických kožních nemocí, jako prevence proti kornatění tepen a ke 

stimulaci funkce nadledvinek. Lázně poskytují širokou nabídku produktových balíčků, 

které se rozlišují dle typu onemocnění, ale nabízí zde také balíčky šité na míru, víkendové 

relaxační pobyty a procedury sestavené na sedm dní v týdnu [37].   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31Pomník Johanna Schrotha  

(foto autor , 2011) 
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5. NÁVRH VÍKENDOVÉHO POBYTU 

V mé bakalářské práci jsem sestavila třídenní poznávací a zároveň relaxační pobyt. 

Tento pobyt není příliš fyzicky náročný a je určen především pro ty, kteří chtějí načerpat 

nejen fyzické síly, ale také poznávat přírodní, kulturní a technické zajímavosti této oblasti. 

Nejvhodnější období k absolvování víkendového pobytu je jaro nebo léto, protože některá 

místa jsou v podzimním a zimním období nepřístupná. Nejlepší forma přepravy je vlastní 

automobilová doprava. Ubytování je v hotelu ve zdejších lázních Dolní Lipová, kde budou 

mít účastníci zajištěny během pobytu také relaxační procedury. 

5.1 Program pobytového zájezdu 

5.1.1 První den – pátek 

První den poznávací trasy (obr. 32) není nijak fyzicky náročný. Nejprve po příjezdu 

absolvujeme masáž lávovými kameny, poté navštívíme muzeum Johanna Schrotha a pak si 

uděláme pěší výlet do Lesního baru. Poslední zastávkou našeho programu bude návštěva 

muzea Slezského Semmeringu. 

Nástupním místem je parkoviště vlakového nádraží Ostrava – Svinov. V 9:00 hodin 

odjezd z Ostravy přes Opavu a Bruntál, do cílové stanice Lipová-lázně. Celková délka 

trasy je dlouhá 114 km a předpokládaný příjezd do Lipové – lázní je v 11:50 hodin. 

 Po příjezdu se ubytujeme v hotelu ve zdejších lázních a do 13:00, bude možnost si 

zajít na oběd. Doporučuji si zajít do restaurace Na rychtě (kapitola viz 4.3.2), která se 

nachází přibližně 400 metrů od lázní. Naproti restaurace se také nachází památník obětem 

tzv. Frývaldovské stávky (viz kapitola 4.3.1). V 13:00 se vrátíme do lázní, kde nás čeká 

příjemná relaxace při masáži lávovými kameny. Používá se 24 hladkých lávových kamenů, 

které se nahřívají ve vodní lázni. Teplo kamenů působí na energetické cesty, které bývají 

často neprůchodné. Také stimulují krevní oběh a lymfatický systém, harmonizuje 

energetický systém a napomáhá detoxikaci organismu [35]. Po masáži navštívíme muzeum 

Johanna Schrotha (viz kapitola 4.3.4), kde shlédneme stálou expozici zaměřenou na 

lázeňství a předválečný i poválečný vývoj obce. Pokud patříte mezi sběratele turistických 

známek tak Vás muzeum určitě nezklame, zde si totiž známku můžete zakoupit. Délka 

prohlídky je odhadována přibližně na 1 hodinu. 
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Po prohlídce muzea pojedeme na vlakovou stanici v Horní Lipové, odkud povede 

naše procházka do Lesního baru (viz kapitola 4.1.7), který je vzdálený cca 2,2 km. 

Zaparkujeme na parkovišti přímo u vlakového nádraží. Cesta do Lesního baru vede podél 

Vápenného potoka a je značená dřevěnými ukazateli. Jakmile uvidíme otevřený srub, jedná 

se o Lesní bar, ve kterém najdeme nejen posezení, ale také široký sortiment nápojů a 

drobného občerstvení. Po odpočinku a občerstvení se vydáme stejnou cestou zpátky do 

železniční stanice, kde už zájemce o historii a techniku naláká Muzeum Slezského 

Semmeringu (viz kapitola 4.2.1). Po prohlídce muzea se vracíme zpět na hotel, kde bude 

přichystána večeře.  

 

 

Legenda: 1 - Lázně Dolní Lipová  

              2 - Muzeum Johanna Schrotha 

       3 - Muzeum Slezského Semmeringu  

                      4 - Lesní bar  

 

 

 

 

Obr. 32 Výřez topografické mapy – trasa první den, upraveno [2]. 
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5.1.2 Druhý den – sobota 

Poznávací trasa (obr. 33) druhého dne je o trochu fyzicky náročnější. Budeme 

absolvovat pěší výlet z Ramzové na Šerák a Obří skály, proto doporučuji si vzít sebou 

pohodlný oděv a pevnou obuv. V případě nepříznivého počasí také pláštěnku nebo deštník. 

Na vrcholu Šeráku bude zastávka na občerstvení, takže není třeba si brát větší množství 

jídla. Po výšlapu se přesuneme do obce Branná, kde navštívíme hrad Kolštejn. Poslední 

zastávkou tohoto dne je prohlídka jeskyně Na Pomezí a geologická expozice. 

       

p 

 

Po snídani, v 8:00 odjíždíme do 8 km vzdálené obce Ramzová, odkud povede naše 

turistická trasa (obr. 34) na vrchol Šerák a Obří skály. Na Šerák můžeme vyjít pěšky nebo 

využít sedačkovou lanovku. My využijeme lanovku a ušetříme si tak celkem 3 km. 

Parkoviště pro osobní auta se nachází přímo u stanice lanové dráhy, které je zdarma.  

Nejprve se svezeme čtyřsedačkovou lanovkou na Čerňavu a pak přestoupíme na 

dvousedačkovou lanovku, která nás sveze až na Šerák.  Pojedeme přibližně 30 minut. 

Obr. 25  Vářez topograficé mapy - trasa druhého dne (seznam.cz 2012) 

Legenda: 1 - Lázně Dolní Lipová  

              2 - Ramzová  

              3 - Branná, hrad a zámek Kolštejn  
              4 – Jeskyně Na Pomezí  

Obr. 33Výřez topografické mapy – trasa druhý den, upraveno [2]. 
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 Od stanice lanovky se vydáme po žluté turistické značce, která nás dovede k naší 

první zastávce, a to k Jiřího chatě na Šeráku (viz kapitola 4.1.2). Odtud můžeme vidět 

krásný výhled na Jesenicko, Rychleby a Králický Sněžník. Dalším zastavením jsou Obří 

skály (viz kapitola 4.1.3). Cesta k těmto skalním útvarům vede po prudší úzké horské 

pěšině, po které můžeme také spatřit horskou kleč. Z Obřích skal sestupujeme zpočátku 

velice strmě po zelené značce. Napojíme se na lesní asfaltovou cestu a budeme pokračovat 

směrem k Vražednému potoku. U rozcestníku Vražedný potok, najdeme příjemné dřevěné 

posezení, kde si můžeme chvíli odpočinout. Odtud už nás čeká poslední úsek lesem až ke 

stanici dolní nástupní lanovky Ramzová. Celková trasa i s výletem na lanovku měří 6 km a 

pohybuje se v rozmezí nadmořských výšek 730 až 1325 m n. m. (Holub, 2004). 

 

Z Ramzové odjíždíme do obce Branná, kde si prohlédneme gotický hrad a 

renesanční zámek Kolštejn (viz kapitola 4.3.5), které spolu tvoří jednu z nejrozsáhlejších 

jesenických architektonických památek. Po prohlídce si uděláme pauzu na oběd. Nejblíže 

nacházející se restaurace je v hotelu Kolštejn vzdálená přibližně 300 metrů od hradu a 

zámku.  

Obr. 34 Výřez topografické mapy - okružní výletní trasa z Ramzové na vrchol Šerák a na Obří  

skály, upraveno[2]. 
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Posledním místem návštěvy je přírodní kulturní památka jeskyně Na Pomezí (viz 

kapitola 4.1.5) v Lipové – lázní. Než vstoupíme do jeskyně, tak si prohlédneme venkovní 

geologickou expozici (viz kapitola 4.1.6). Délka prohlídky jeskyní trvá 45 minut a délka 

trasy činí 390 metrů.  Po prohlídce se vrátíme zpět do hotelu v 15:43 hod., kde se můžeme 

po celodenním výletě těšit na perličkovou koupel včetně suchého zábalu a sauny.  

5.1.3 Třetí den – neděle  

Třetí a poslední den pobytu, bude program rozdělen na dvě části. Dopoledne je 

vyhrazeno především odpočinku a relaxaci v Lipové - lázni. Čeká nás čínská tlaková 

masáž, bahenní zábal a návštěva wellness centra v hotelu Helios. Odpoledne je věnováno 

návštěvě sousedního města Jeseník a obci Česká Ves. V Jeseníkách si uděláme okružní 

pěší výlet na Čertovy kameny a Zlatý chlum, proto opět doporučuji vzít si pevnou obuv. 

Posledním místem k navštívení bude obec Česká ves, kde se podíváme do Muzea 

Veteránů.  

Po snídani začíná náš relaxační program. Nejprve si zajdeme na čínskou tlakovou 

masáž, kdy se využívá znalostí akupunkturních drah a bodů, jenž stimuluje energii 

v meridiánech orgánových drah. Tím dochází k vyrovnání energetických poruch a obnově 

přirozené harmonie a především odstraňuje únavu a stres. Po masáži následuje celotělová 

bahenní maska, kdy působí na člověka uklidňujícím účinkem na celé tělo [35]. Další část 

našeho relaxačního programu vyplňuje wellness centrum, které se nachází v hotelu Helios, 

vzdálené od lázní přibližně 3 km. Ve wellness centrum navštívíme krytý bazén, whirpool 

s panoramatickým výhledem na hřebeny Jeseníků a Kneipův masážní chodník. Poté bude 

pauza na oběd, najíst se můžete přímo v hotelu Helios.  

Po obědě se přesuneme do Jeseníků, odkud nás čeká pěší výlet na Čertovy kameny 

a Zlatý chlum. Trasa (obr. 35) začíná u informačního centra přímo v centru města Jeseník, 

kde také zaparkujeme. Od informačního centra se vydáme po modré turistické značce 

parkem, kde si můžeme všimnout památníku Priessnitze, dílo Josefa Obetha věnované 

zakladateli zdejších lázní Vincenci Priessnitzovi. Sousoší vyjadřuje především stav zdraví 

a nemoci. Na Křížový vrch půjdeme zhruba 2 km do kopce, kdy cestou narazíme také na 

několik pramenů. Na Křížovém vrchu se nachází kaple svaté Anny z roku 1847 a 

restaurace (Holub, 2004).  
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Pokračujeme další 2 km tentokrát po červené značce k nádherné historické 

rozhledně Zlatý Chlum (viz kapitola 4.2.2), odkud můžeme za příznivého počasí vidět celé 

pásmo Hrubého Jeseníku včetně Pradědu a Šeráku. Vedle rozhledny se nachází turistická 

chata, kde je možnost se občerstvit. Dalším cílem naší trasy jsou Čertovy kameny (viz 

kapitola 4.1.8), leží přibližně o 180 m n. m. níže, takže půjdeme celou cestu dolů po modré 

turistické značce.  Výstup na Čertovy kameny je zajištěn řetězy se schody a nášlapy, i 

odtud můžeme vidět úchvatný výhled na vrcholy Jeseníků. Nazpátek sestoupíme do 

Jeseníku po žluté turistické trase zpět k autu. Poslední zastávkou dnešního programu je 

Česká Ves, s předpokládaným příjezdem v 15:04 hod., kde navštívíme technické muzeum 

Veteránů (viz kapitola 4.2.3). Po ukončení prohlídky je naplánován odjezd do Ostravy v 

16:00 hod. Předpokládaný příjezd na parkoviště nádraží Ostrava – Svinov je 18:20 hodin. 

 

 

Obr. 35 Výřez topografické mapy -znázorněná trasa na Křížový vrch, Zlatý chlum a Čertovy 

kameny, upraveno [2]. 
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5.2 Ubytování a stravování 

Účastníci zájezdu budou mít zajištěný hotelový pobyt v lázni Dolní Lipová ve 

dvoulůžkovém pokoji. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením se sprchovým 

koutem, eventuálně vanou, telefonem a televizi. V celém hotelu je také k dispozici 

bezdrátové připojení k internetu, ale za poplatek za 10,- Kč na 60 minut nebo lze zakoupit 

kupon za 100,- Kč na 1 týden. Během pobytu je zajištěná strava v rozsahu polopenze, která 

je již zahrnuta v ceně ubytování. Cena za pokoj na osobu/den včetně snídaně a večeře činí 

768,- Kč. Snídaně i večeře se budou podávat v jídelně v restauraci v budově Moravanka 

(obr. 36) ve formě bufetu [36].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36 Moravanka (foto autor 2011) 
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  5.3 Návrh časového plánu víkendového pobytu 

Návrh časového plánu víkendového pobytu je zpracován formou tabulky. 

V každém dni poznávací trasy jsou postupně uvedena navštívená místa, průběžné a 

celkové kilometry a také přibližně časové určení jednotlivých zastávek.  

 

Tab. č.1 Itinerář první den (autor) 

Den 

 
Vzdálenost 

(km) 
Průběžné 

(km) 
Místo 

 

Příjezd 

 

Odjezd 

 

Poznámka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

29 

38 

47 

 

 

 

29 

67 

114 

 

 

 

OSTRAVA 

 

 

 

OPAVA 

BRUNTÁL 

LIPOVÁ-LÁZNĚ 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 

10:40 

11:20 

 

 

 

9:30 

 

 

 

10:00 

10:40 

14:10 

 

 

 

 

 

 

 

Odjezd 

z parkoviště 

Ostrava-Svinov 

 

 

 

 

11:20-12:20 

Ubytování, 

volno na oběd 

12:30-14:00 

Masáž lávovými 

kameny 

v Léčebném 

domě 

 

 

2 116 LIPOVÁ-LÁZNĚ  14:12 15:15 14:15-15:15 

     

Návštěva muzea 

Johanna Schrotha 

 

4,5 

 

 

 

120,5 

 

 

 

LIPOVÁ-LÁZNĚ 

(Železniční stanice 

Horní Lipová) 

 

15:22 

 

 

 

18:00 

 

 

 

15:22-17:30 

Pěší výlet 

do Lesního baru, 

cca 2,2 km 

  

 

 

 

 

  

17:30 – 18:00 

Návštěva muzea 

Slezského 

Semmeringu 

 

5,5 

 

126 

 

LIPOVÁ-LÁZNĚ 

 

18:10 

 
 

 

18:10 

Návrat  

na hotel, večeře 
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Tab. č. 2 Itinerář druhý den (autor) 

 

 

 

 

Den 

 

Vzdáleno

st 
(km) 

Průběžné 
(km) 

Místo 

 

Příjezd 

 

Odjezd 

 

Poznámka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

18 

 

 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 

 

 

 

158 

 

 

LIPOVÁ-LÁZNĚ 

 

RAMZOVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANNÁ 

 

 

 

LIPOVÁ-LÁZNĚ 

 

 

 

 

8:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:10 

 

 

 

14:35 

 

 

 

8:00 

 

12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:15 

 

 

 

15:40 

 

 

 

 

 

Odjezd z hotelu 

 

8:15 – 12:00 

Okružní výletní 

trasa sedačkovou 

lanovkou 

z Ramzové 

na vrchol Šerák 

a na Obří skály 

pěší výlet cca 6 

km 

12:10 – 14:15 

Návštěva hradu 

Kolštějn, volno na 

oběd 

14:40 – 15:40 

Prohlídka Jeskyně 

Na Pomezí, 

geologická 

expozice 

 

3 161 LIPOVÁ-LÁZNĚ 15:43  16:00-17:00 

     
Sauna 

17:10 – 17:45 

     

Koupel 

perličková včetně 

suchého zábalu 

     18:00 

     

večeře, 

individuální volno 
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Tab. č. 3 Itinerář třetí den (autor) 

 

 

 

 

 

Den 

 
Vzdálenost 
(km) 

Průběžné 
(km) 

Místo 

 

Příjezd 

 

Odjezd 

 

Poznámka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIPOVÁ-LÁZNĚ 

LIPOVÁ-LÁZNĚ 

Hotel Helios 

 

 

 

 

 

 

 

10:23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:20 

12:20 

 

 

 

 

8:00  

Snídaně 

8:30 – 9:15 

Masáž 

čínská tlaková 

částečná 

9:20 – 10:05 

Aplikace  

celotělové 

bahenní masky 

Odjezd z hotelu 

10:30 – 12:15 

Wellness 

centrum, volno na 

oběd 

 

 

 

 

5,5 167,5 JESENÍK 12:27 15:00 12:30 – 15:00 

     Křížový vrch 

Zlatý chlum 

Čertovy kameny 

pěší cca 7 km 

15:04-16:00 

Návštěva  

muzea Veteránů 

 

    

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

170,5 

 

 

 

 

 

ČESKÁ VES 

 

 

 

 

 

15:04 

 

 

 

 

 

16:00 

 

 

 

 

 

46 

38 

216,5 

254,5 

BRUNTÁL 

OPAVA 

17:20 

17:54 

17:20 

17:54 

 

 

29 283,5 OSTRAVA 18:20  
Návrat zpět  

do Ostravy 
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5.4 Kalkulace 

V kalkulaci jsou zahrnuty náklady na benzín, ubytování s polopenzí, vstupné do 

jednotlivých objektů a lázeňské procedury. Kalkulace je vypočítaná pro jednu osobu. 

Cena za dopravu 

1Km/2,38,-Kč…………………...................................................... ....283,5x2,35= 675.,-Kč 

Cena za ubytování a stravování 

2 krát ubytování +stravování (polopenze) ……………………………… .......1536,- Kč/Os

  Vstupy  

 Muzeum Johanna Schrotha ……………………………………..... …...15,- Kč/Os 

 Muzeum Slezský Semmering………………………………………….. 10,- Kč/Os 

 Hrad Kolštejn……………………………………………………… …. 40,- Kč/Os   

 Jeskyně Na Pomezí…………………………………………………... 110,- Kč/Os 

 Wellness centrum (bazén, whirpool, Kneipův masážní chodník)……. 119,- Kč/Os 

 Rozhledna Zlatý chlum…………………………………………………25,- Kč/Os 

 Muzeum Veteránu………………………………………………………25,- Kč/Os 

Lázeňské procedury  

 Masáž lávovými kameny…………………………… ………………...499,- Kč/Os 

 Sauna………………………………………………… ………………...90,- Kč/Os 

  Perličková koupel včetně suchého zábalu…………………………….189,- Kč/Os 

  Čínská tlaková masáž………………………………………………....399,- Kč/Os 

  Celotělová bahenní maska……………………………………………..259,-Kč/Os 

Ostatní  

 Sedačková lanovka……………………………………………………..170,-Kč/Os 

 

Cena víkendového pobytu na 1 osobu/3 dny v Kč → 4.161,-Kč 
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6. ZÁVĚR 

V úvodu práce jsou popsány obecné charakteristiky přírodních poměrů zájmové 

oblasti patřící z převážné části do Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Lipová – lázně 

vznikla teprve v roce 1960 sloučením dvou samostatných obcí Horní a Dolní Lipové, 

jejichž dějiny jsou v kapitole pojednávající o historii vymezeny samostatně. 

Podrobnější popis přírodních, technických, kulturních zajímavostí a lázeňství nabízí 

široké spektrum atraktivních míst k navštívení. Mezi přírodní zajímavosti obce a jejího 

blízkého okolí je uvedena Národní přírodní rezervaci Šerák-Keprník, Obří skály, Vozku, 

Jeskyni Na Pomezí, Čertovy kameny a Lesní bar. Do technických zajímavostí je zařazeno 

Muzeum Slezského Semmeringu, Rozhledna Zlatý Chlum a Muzeum veteránů. V zájmové 

oblasti se také nachází několik kulturních zajímavostí, a to památník obětem Frývaldovské 

stávky, hospoda Na rychtě, kostel sv. Václava, Muzeum Johanna Schrotha a hrad Kolštejn. 

Hlavní doménou této oblasti, jež přitahuje nejvíce obyvatel z různých měst České 

republiky, ať už s cílem relaxace či zlepšení zdraví, jsou lázně Dolní Lipová. Tyto lázně 

sousedí v blízké vzdálenosti s Priessnitzovými lázněmi, ale i přesto jsou velmi žádané, 

neboť vynikají po mnoho let proslulou Schrothovou dietou. 

Na základě uvedených zajímavostí obce Lipová – lázně a blízkého okolí, je 

sestaven návrh víkendového poznávacího a relaxačního pobytu. Součástí návrhu je itinerář, 

podrobný program a kalkulace. Ubytování je zvoleno v lázních Dolní Lipová záměrně, a to 

z důvodu možnosti výběru ze širokého spektra procedur. 
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