Lyžařské areály
Branná
Lyžařské středisko Branná nabízí
dva vleky a sedačkovou lanovku.
Lyžování je možné na třech svazích – mírnější pro začátečníky
a strmější pro zdatné lyžaře. Jeden
svah je určen pro snowboardisty
Proskil – skiareál Branná
tel.: 777 878 999 , www.proskil.cz

Ramzová
Lyžařský areál Ramzová je jedno z nejlépe modernizovaných
středisek v Jeseníkách. Od 70. let je zde sedačková lanovka.
Vynikající podmínky zde naleznou sjezdaři „profesionálové“ i úplní
začátečníci, vyznavači volného ježdění i malé děti. Běžkaři jistě
ocení možnost vyjet sedačkovou lanovkou na hřeben a zde absolvovat túru po upravené stopě.
Bonera – Ramzová, tel.: 583 230 077, www.bonera.cz

Kde si užijete!
Letní bobová dráha Petříkov

Horské minikáry
Na start vás vyveze pozemní výtah a pak
už záleží na vaší odvaze, jakou rychlostí
dráhu projedete. Délka výtahu je 350 m
a délka dráhy je 855 m.
Ramzová 36, 788 25 Ostružná,
tel.: 583 239 195, 603 485 619
penzion@haltmar.cz, www.haltmar.cz

Kde se dobrˇe varˇí !

tel.: 584 411 821, www.bonera.cz

Ramzová – Restaurace Neubauer

tel.: 583 230 063
www.ramzova.net

tel.: 583 230 063, www.ramzova.net

Ramzová – Chata Ramzovské sedlo

Pod Klínem –
Ramzová

Sauna s bazénkem, 2 tenisové kurty, tel.: 583 230 078, 777 211 299
www.ramzova.cz

tel.: 602 942 531
www.nasehory.cz

Ostružná – Rekreační areál Skiland
Petříkov – Ostružná
Ski areály Petříkov a Ostružná patří
mezi oblíbená centra rodinného
lyžování. Obě lyžařská střediska
nabízí služby: lyžařská škola, skiservis, půjčovna snowboardů. Lyžařský
areál Kaste Petříkov
tel.: 583 230 098, www.kaste.cz

tenisové kurty, tel.: 583 230 068
www.skiland.cz

Ostružná – Hotel Park
Sauna, fitcentrum, bazén
tel.: 777 870 857, www.hotelparkcz.cz

Branná, Restaurace Kolštejn
tel.: 777 919 520, 583 230 010
www.hotel-kolstejn.cz

Skiareál Ostružná
tel.: 602 724 077, www.ostruzna.cz

Ramzovské
sedlo

Atraktivní a bezpečné sportovní zařízení, první svého druhu v ČR.
Boby jsou opatřené brzdou, lze volit optimální rychlost a styl jízdy.
Boby jsou dvoumístné, vhodné pro dospělé i děti.
Petříkov 82, 788 26 Ostružná, tel.: 583 230 098, 602 775 560
www.kaste.cz

Ramzová – Restaurace Jiřího na Šeráku

Ski Arena R3 –
Ramzová

turistická lokalita

2008 Vydal Olomoucký kraj, tel.: 585 508 111, www.kr-olomoucky.cz

Kam v zimě !

Olomouc

Upravované běžecké
lyžařské trasy:

Regionální a městské informační centrum
Hlavní tř. 22, Šumperk
tel.: 583 214 000
www.infosumperk.cz

Horní Lipová – Kovárna – Ramzová, 5 km
Ramzová – Petříkov – Paprsek, 9 km
Branná – okruh PROSKIL, 13 km
Paprsek – Ostružná, 7 km
Paprsek – Smrk – Okružní cesta –
Lipová-lázně, 14 km

Informační centrum Jesenicka
obchodní centrum Alkron, Palackého 2/1431
Jeseník
tel.: 584 498 155, 584 459 514
www.jesenicko.eu

www.jeseniky-tourism.cz

turistická lokalita

Ramzovské
sedlo
Petříkov
Ramzová
Ostružná

Kam v létě !
Nejkrásnější jesenická hřebenovka
Šerák – Keprník – Červenohorské
sedlo – 9 km
Východiskem trasy je Ramzová – nejvýše
položená železniční rychlíková stanice v ČR.
Sedačkovou lanovkou na vrchol Šerák, kde
je možné svlažit rty ve 130 let staré horské
chatě. Celá pěší trasa je tvořena nenáročnými
úseky klikatícími se ve vrcholových partiích
Jeseníků (Keprník 1422 m, Červená hora
1337 m). Poslední zastávkou je Vřesová studánka, poutní místo
opředené pověstmi o vyléčeném lovci z těžké nemoci. Cílem je
horský průsmyk Červenohorské sedlo. Místo, kde již od středověku stával zájezdní hostinec.
Ramzová – Petříkov – Brousek –
Smrk – Klín – Ramzová 11,5 km

Branná

Olomouc

Oblast Ostružná – Ramzová – Petříkov jsou známá lyžařská centra,
ale nabízí zajímavé aktivity i v letním období. V Petříkově můžete od
května do října navštívit jedinečnou letní bobovou dráhu s moderním
zařízením pro občerstvení a s možností ubytování. Vyzkoušet můžete
i horské minikáry na Ramzové rovněž od května do října, opět včetně
možnosti stravování a ubytování. V okolí je řada známých a atraktivních turistických a cykloturistických tras, mezi nejnavštěvovanější
místa patří Šerák, Paprsek. Přímo na Ramzové je železniční stanice,
která je zároveň nejvýše položenou rychlíkovou stanicí v ČR.

Centra lokality:
Branná, Petříkov, Ramzová, www.jeseniky-tourism.cz
Ostružná http://ostruzna.rychleby.cz/

Národní přírodní rezervace Šerák – Keprník
Jedná se o nejstarší rezervaci na Moravě vyhlášenou na tehdejším panství Lichtenštejnů již v roce 1903. Rezervace zaujímá
vrcholové partie a SZ hřebene Hrubého Jeseníku v nadmořské
výšce od 950–1423 m n. m. od Trojmezí po Obří skály a zahrnuje
vrcholy Vozka, Keprník a Šerák. Rezervace je zajímavá především
výskytem řady dochovaných skalních a půdních tvarů, vzniklých
působením drsného klimatu doby ledové.

Naučná stezka Červenohorské sedlo –
Šerák – Ramzová
Pěší stezka kopírující v délce 9 km hlavní hřeben seznamuje návštěvníky na osmi zastaveních s přírodními a historickými zajímavostmi území, v kapličce na Vřesové studánce miniexpozice, dále
cenová kultura a ohrožené druhy nejstarší rezervace na Moravě
NPR Šerák-Keprník.

Nenáročná trasa vhodná pro rodiny
s dětmi. Na trase je možné vyzkoušet
horské minikáry na Ramzové. Doporučujeme také navštívit letní bobovou dráhu
v Petříkově.
Ramzová – Petříkov – kolem Červeného potoka na
Trojmezí – po hraniční pěšině na Kovadlinu – přes
vyhlídku Peklo do údolí Stříbrného potoka – Nýznerovské vodopády – Žulová, 21 km – spíše pro zdatné turisty.
Nádherná trasa se spoustou přírodních krás. Na Nýznerovských
vodopádech zapomenete na starosti a vrhnete se do proudu
chladné vody.
Ramzová – Petříkov–
Trojmezí – Sokolí skály –
Nýznerovské vodopády –
Žulová, 19 km
Náročnější trasa končí Nýznerovskými vodopády, které
opravdu stojí za to vidět.
Ramzová – Petříkov –
Adamovské pláně – údolí Adamovského potoka –
Malé Vrbno – Staré Město, 13 km
Středně náročná trasa vedoucí přes zajímavá místa jesenických
hor. Údolí Adamovského potoka je velmi příjemným místem, kde si
můžete odpočinout a kochat se okolní přírodou.
Ramzová – Vražedný potok – Pod Obřími skálami, 4 km
Touto turistickou stezkou se dostanete z osady Ramzová přes údolí
Vražedného potoka, které bývá označováno jako nejkrásnější údolí
okolí Lipové, až pod Obří skály, odkud se dá jít na Šerák nebo
sestoupit do Horní Lipové. Jedná se o nepříliš namáhavou cestu.
Délka 4,0 km, nejnižší bod 730 m n. m., nejvyšší bod 920 m n. m.

Hrad a zámek Kolštejn, Branná
Původně gotický hrad. Koncem
16. stol. hrad opuštěn a přestavěn
v renesanční zámek. Po roce 1621
zkonfiskován a odprodán Lichtenštejnům. V průběhu sezony jsou zde
pořádány výstavy soudobého umění
a další kulturní akce. tel.: 583 230 040,
737 196 169, sweb.cz/branna/hrad.htm
otevírací doba: duben, květen, říjen: so–ne, svátky 9.00–16.00 hod.,
červen–září: denně mimo pondělí 9.00–17.00 hod., mimo sezonu
lze domluvit individuální prohlídky, v zimních měsících noční prohlídky s pochodněmi (zde neplatí slevy).
Naučná stezka Pasák
V roce 2000 obnovená pěší
stezka o délce 12,5 km
a 14 zastaveních, která je
svojí šíří obsahu zcela ojedinělá. Na panelech získá
návštěvník informace jak
o přírodních hodnotách,
tak kulturně-historických
a technických zajímavostech okolí Branné
s nádhernou krajinářskou
estetikou.
Srub StM – S 50 U TRATI (Branná – 50°9‘11.5“N,17°0‘41.28“E)
Atypický pěchotní srub, jeden ze tří objektů postavených pro
přímou palbu, patřící do systému Československého opevnění
z let 1935–1938. Objekt je situován poblíž silnice č. II/369 (Hanušovice–Jeseník), cca 2,5 km severovýchodně od obce Branná,
nedaleko železničního přejezdu. Nejvhodnější přístupová trasa pro
pěší je naučnou stezkou „Pasák“, kde je srub zastavením č. 13.
Začátek naučné stezky je pod železniční stanicí Branná.
J. Kroupa, tel.: 972 745 487 po 18.00 hod.
www.stm-s50.cz otevírací doba: po telefonické dohodě

