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ZLATÉ HORY

Tajemné štoly a zlatokopecké sruby. S hledáním
vzácných kovů je spjata historie města, které neslo
do roku 1948 název Cukmantl, dnes Zlaté Hory. Není
zde vše ztraceno, v údolí říčky Olešnice budují repliku
středověkého hornického městečka. Dva sruby
a stoupa na drcení zlaté rudy se zlatorudným mlýnem
představují návrat do slavné éry. A pokud budete
mít štěstí při rýžování, možná najdete kousek ryzího
zlata.
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Po překonání horského sedla je na čase si odpočinout. Tři
dny pobytu v Priessnitzových léčebných lázních v lázeňském
hotelu s polopenzí vás osvobodí od civilizačních chorob. Na
pokoji si můžete jen tak číst. Co jiného než Aloise Nebela. A
poslouchat k tomu můžete romantický rock místní kultovní
skupiny Priessnitz. Ve zdejším lázeňském infocentru půjčují
kola, a tak je na čase trocha pohybu po okolí. A když už jste ve
vodoléčebných lázních s nejdelší historií na světě, vyzkoušejte
osvědčené procedury jako jsou Priessnitzova pololázeň,
Priessnizova pohybová terapie a další…

www.priessnitz.cz
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© Copyright
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 2012
Autoři textu: Jaroslav Rudiš, Barbora
Haušková, autor kreseb: Jaromír 99
www.jesenikytourism.cz
Grafické zpracování: X Production, s.r.o.
www.xproduction.eu
Illustration © Labyrint, 2012
www.aloisnebel.com

Cestování vlakem má své velké kouzlo.
Čas zvolna plyne, krajina za okny čaruje
a mění se v nekonečné filmové plátno.
Horské skalnaté štíty, hluboká údolí,
tajemné lesy, divoké řeky. Vydejte se
s námi do Jeseníků po jedné z nejkrásnějších železničních tratí u nás –
Slezském Semmeringu. Cestovat budeme
společně se známým komiksovým výpravčím
Aloisem Nebelem. Ten je právě tady doma.
Když vystoupíte z rychlíku ve známém
železničním uzlu Zábřeh na Moravě,
přesednete do soupravy, která si troufá
jet přes nejvyšší tuzemskou rychlíkovou
železniční zastávku Ramzovou do Jeseníku.
A právě zde začíná naše železniční putování
po Jeseníkách.

BLUDOV – LÁZNĚ

BRANNÁ

Aniž to tušíte, vydáte se hned na triangl, tedy do místa, kde
tratě ze Zábřeha do Bludova a z Bludova do Hanušovic vytváří
trojúhelník. Nemusíte se bát záhad, nejste v Bermudách.
Bludov je příjemná obec ležící na úpatí jesenického předhůří.
Její historie je spojená se šlechtickým rodem Žerotínů, kteří
žijí ve zdejším zámku dodnes. Pokud se hodláte hned na
počátku cesty zotavit, zamiřte od zastávky Bludov - lázně
topolovou alejí ke zdejším Státním léčebným lázním. Jestli vás
bolí záda nebo trápí kila navíc, neváhejte, zdejší léčebný ústav
je na takové neduhy expert!

RAMZOVÁ
Nacházíme se v nadmořské výšce 760 metrů na
historické hranici Moravy a Slezska. Rozvoj turistiky
nastal v této horské osadě právě v době, kdy sem
přijížděly první vlaky, tedy od roku 1888. Odtud vede
strmá cesta na Šerák. Kdo se necítí na šplhání po
kopcích, tomu výlet usnadní lanová dráha.

HORNÍ LIPOVÁ

www.lazne-bludov.cz

RUDA
NAD MORAVOU
Podél dráhy proti proudu Moravy s pravidelným klapáním
pražců vlak míjí malé obce s dochovanými drobnými
zastávkami, na kterých nechybí bujně prorostlé předzahrádky.
V Rudě nad Moravou, nad tokem, který je nejmohutnější na
Moravě, se mění scenérie. Otevřenou krajinu začíná svírat
údolí a u nádraží se tyčí rulový skalní ostroh. Obci dominuje
vrchol Blýskače.

HANUŠOVICE
– Holba
www.holba.cz

serák
je serák

Úzké údolí zcela sevře koleje, aby těsně před
zastávkou ukázalo majestátně shlížející hrad Kolštejn.
Někdejší městečko, které se díky úbytku obyvatel
téměř nezměnilo po dobu jednoho století, se může
pochlubit svojí fotogeničností. Okolím Branné vede
naučná stezka Pasák, pojmenovaná podle významného
geologického a geomorfologického útvaru. Tvoří jej
skalnatý hřbet s mrazovými sruby, skalními převisy,
terasami a izolovanými skalami, z nichž jedna svým
tvarem dala vzniknout názvu přírodní památky
a pověsti o zkamenělém pastýři. A kdo chce objevovat,
může hledat pozůstatky dvou úzkorozchodných
lesních drah, které vycházely z hlavního do bočních
údolí podél levostranných přítoků Branné. Pokud
uvidíte uprostřed lesa ovocné stromy, nedivte se. Jde
o zaniklou dřevařskou osadu Josefová. Vítejte
v Sudetech, v kraji zaniklých vesnic.

OSTRUŽNÁ
Že by zdejší stráně lákaly na sladké plody ostružin?
Možná. Ale název osady byl odvozen od německého
Spornhau, tedy koňských ostruh. Koně zde pomáhali
v lesích stahovat dřevo. Z vlaku ji poznáte podle
větrných elektráren, které horským kopcům
dominují. Stojí za to vystoupit a porozhlédnout se.
Ostružná se stala významným turistickým centrem.
Součástí obce je osada Petříkov se zachovalou
dřevěnou lidovou architekturou z 19. století.

Neboli Bílý Potok. Vlaky, louky, trať vinoucí se horským
údolím. A velké nekonečné ticho. Právě tady sloužil
výpravčí Alois Nebel. Šokinovu nádražku tu sice
nenajdete, zato zde je půvabné železniční muzeum, kde se
nachází všechny příběhy této romantické trati. Zastavte
se o prázdninách na Letní noc Slezského Semmeringu.
Železniční stanice se promění v letní kino a na plátně
se odehrají příběhy nejznámějších ajznboňáků ze
zfilmovaného komiksu spisovatele Jaroslava Rudiše a
výtvarníka Jaromíra 99. Ať už ale vystoupíte z vlaku
v kterémkoli ročním období, ať přijedete třeba i autem,
na kole či přijdete pěšky, přivítají vás zde s otevřenou
náručí. V červnu můžete soutěžit v kosení zdejších
rozkvetlých luk, zúčastnit se Cyklistického slunovratu či
rozverné Hornolipovské 10 na kolech. Po celý rok se zde
něco děje, ať už na Kovárně, nebo U ospalého heligónu.

www.penzionkovarna.cz
www.penzionheligon.cz

