
Turistické trasy v okolí 

 

Cyklotrasa Jeseník – hrad Kolštejn 

Z Jeseníků vede krásná cyklotrasa do Horní Lipové, kde je trailcentrum s upravenými 

stezkami pro horská kola, které jsou vhodné i pro rodiny s dětmi. Je tu i bike škola a půjčovna 

kol. Z trailů můžete pokračovat do Ostružné a do Brannéna zámek Kolštejn. Představoval 

dobře opevněný a těžko dobyvatelný objekt. V průběhu následujících let se majitelé často 

střídali. Po bitvě na Bílé hoře byl zámek zkonfiskován a majitelem se stal Karel z 

Liechtenštejna. Od té doby jeho význam upadal. Po příjezdu na náměstí se zastavte na pivo z 

minipivovaru Kolštejn, který se nachází v restauraci, která je v těsné blízsti Kolštejn wellness 

centra. 

Cyklotrasa je nenáročná, povrch terenu střídá silnice a MTB. 

Vzdálenost je 21 kilometrů. 

 

 

 

Cylkotrasa na Dlouhé stráně 

Trasa okolo obou nádrží přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně prověří vaše fyzické 
schopnosti. Ne ani tak svojí délkou, jako dlouhým stoupáním z Loučné nad Desnou k horní 
nádrži vodní elektrárny. Námaha ovšem stojí za to. Unikátní je nejen toto technické dílo, ale 
také výhledy na Praděd a celý hřeben Hrubého Jeseníku. 
 
Trasa: Celá trasa vede po červené cyklotrase č. 6155: Loučná nad Desnou-žel. st. - rozcestí 
Pod vlčím sedlem - Medvědí hora - rozcestí Pod horní nádrží PVE - zde odbočte z cyklotrasy 
6155 k PVE Dlouhé stráně, odtud zpět na rozcestí Pod horní nádrží PVE - dále po cyklotrase č. 



6155 Pod Zámčiskem - U Kamenné chaty - Dolní nádrž PVE Dlouhé stráně - Kouty nad 
Desnou-most - Kouty nad Desnou - odtud můžete zpět do Loučné pokračovat po silnici, nebo 
se svézt vlakem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklotrasa okolí Pradědu 

Okružní trasa vás provede z Ovčárny těmi nejvyššími partiemi Jeseníků včetně nejvyšší hory 

Praděd (1491 m n. m.). Trasa vede z větší části mimo silnice. 

Trasa: Ovčárna - (po kodré cyklotrase č. 6075) Praděd rozcestí - (po modré turistické značce) 

Praděd 1491 m. n. m. - Praděd rozcestí - (po modré cyklotrase č. 6075) Švýcárna - Petrovka - 

Červenohorské sedlo - (po modré cyklotrase č. 6154) Pekárna - Pod skalami Jeřábu - Sedlo 

Videlský kříž - (po zelené cyklotrase č. 6074) Vidly - (po cyklotrase č. 6029) Karlova Studánka - 

Hvězda - (po modré cyklotrase č. 6075) Ovčárna. 

Délka trasy činí kilometrů, obtížnost je vysoká. 



 

 

Cyklotrasa Na Císařskou boudu 

Na začátku trasy se střídá asfaltový a šotolinový povrch a zvlněný terén. Následuje krátké ale 

technicky náročné stoupání na Kunčickou horu.  

Na začátku trasy se střídá asfaltový a šotolinový povrch a zvlněný terén. Následuje krátké ale 

technicky náročné stoupání na Kunčickou horu. Odtud vás čeká bikové nebe v podobě 4 

kilometry dlouhého trailu vedoucího k Medvědí boudě. Po výjezdu na Paprsek 

doporučujeme občerstvení v podobě legendárních borůvkových knedlíků. Pokračujete na 

Císařskou boudu a dlouhým sjezdem se dostanete do Ostružné. Za Petříkovem je odbočka na 

zelenou turistickou značku a následuje opět nádherný single trail. Z Branné Vás modrá 

turistická značka přivede až do Starého Města a po zelené přijedete zpět do Hynčic. 

 

Trasa: penzion Kolovna - (po modré turistické značce) chata Návrší - (po NS Králický Sněžník) 

Nad Adéliným pramenem - (po modré a dále zelené turistické značce) Kladské sedlo - 

(požluté turistické značce) Kladská brána - (po červené turistické značce) Kunčická hora - 

Růžová bouda - Paprsek - Císařská bouda - (po zelené turistické značce) Ostružná - Branná - 

(po modré turistické značce) Staré Město pod Sněžníkem -(po zelené turistické značce) 

rozcestí Nad Štěpánovem - penzion Kolovna.  



 

 

Národní přírodní rezervace Šerák - Keprník 
 

Národní přírodní rezervace Šerák – Keprník je nejstarší rezervací na Moravě, byla vyhlášena 
již roku 1903 tehdejším majitelem panství Janem II. z Lichtenštejna. Vyskytuje se zde řada 
cenných rostlin. Zdejší chladné podnebí s vysokým množstvím srážek vytvořilo vhodné 
podmínky pro ukládání odumřelých zbytků bažinatých rostlin, proto se zde nachází několik 
poměrně rozsáhlých vrchovištních rašelinišť. Ta jsou cenným dokladem výskytu dávných 
druhů rostlin, jelikož zbytky jejich pylu se tu mohou ukládat po několik tisíc let. 
Na Keprníku (1423 m n. m.) naleznete alpinské hole s význačnou květenou. Z vrcholu Šeráku 

(1351 m n. m.) i Keprníku uvidíte celý masiv Králického Sněžníku, vrcholy Jeseníků i 

Rychlebské hory. Vedou tudy četné turistické trasy. Šerák je také horní stanicí lanovky a 

nachází se zde jedna z nejstarších horských chat. Fyzicky středně obtížná naučná stezka s 

velkým převýšením začíná na Ramzové a vede přes Šerák, Keprník a Vřesovou studánku až na 

Červenohorské sedlo. 

Z Kolštejn wellness centra můžete jet do Ostružné, odkud na vrchol hory vede lanovka. Na 

Šerák se také dostanete kopírováním červené turistické značky, kterou dale pokračujte k 

vrcholu Keprníku a Červenohoské sedlo. 

 

Naučná stezka Pasák  

K jednomu z nejpůsobivějších skalních útvarů Jeseníků nás zavádí Naučná stezka Pasák, 
vycházející z horské obce Branná. Trasa získala svoje jméno po skalisku připomínajícím 
pastýře, vedle něhož najdeme také Kovadlinu nebo veliké Skalní okno. Erozní činnost 
dokázala ve 250 metrů dlouhém a místy až 30 metrů vysokém masivu vyhloubit i několik 

http://www.navstivtejeseniky.cz/
http://www.branna.eu/


skalních srubů a dalších nevšedních výtvorů, z vrcholu se pak pokocháme výhledem na hlavní 
hřeben Jeseníků a Králický Sněžník. 
Vedle nerostného bohatství jesenických hor můžeme na loukách, jimiž cesta prochází, 
obdivovat pestrou paletu vzácných květin z rodu vstavačů, k nejvýznamnějším zdejším 
živočichům patří krkavec velký a netopýři ušatý a brvitý. 
Začátek Naučné stezky Pasák je hned u železniční stanice Branná, jedné ze 
zastávek Slezského Semmeringu. V obci nad nádražím najdeme mimo jiné i proslulý 
hrad Kolštejn nebo stejnojmenné Relaxační centrum. Ke skalám se dostaneme po několika 
kilometrech cesty, na níž čeká celkově 14. tematických zastavení. Věnují se nejen okolní 
přírodě a krajině, ale i jesenickým technickým unikátům, ke kterým patří i dnes už zcela 
zaniklá lesní úzkokolejka, sloužící ke svážení dřeva z kopců. Spatřit lze také zbytky 
prvorepublikového pohraničního opevnění vybudovaného v úseku mezi Brannou a Starým 
Městem. Naučná stezka Pasák je okružní a při procházce po ní si přijdou na své nejen 
milovníci přírody, ale i techniky a památek Jeseníků. 
 
Zastavení naučné stezky Pasák 
1. Situační mapa 
2. Historie a význam železnice na Branensku 
3. Květena okolí Branné 
4. Přírodní památka Pasák - významný geologický a geomorfologický útvar 
5. Charakteristická fauna okolí Branné 
6. Výhledová partie 
7. Antropogenní terénní tvary 
8. Lesní úzkorozchodné železnice 
9. Vodní plávka dříví 
10. Stálé pohraniční opevnění z let 1397-1938 
11. Dynamický vývoj toku říčky Branné 
12. Hornická činnost a průmyslové podnikání na Branensku 
13. Samostatný pěchotní srub - S 50 "U trati" 
14. Významné památky obce Branné 
 

 

http://www.navstivtejeseniky.cz/
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Naučná stezka pod Ptačí planinou 

Nová nádherná turistická stezka o délce 4 kilometrů nabízí návštěvníkům Jeseníků skutečně 
nečekanou podívanou. Členitou a nenáročnou lesní stezku u Branné v Jeseníkách hravě 
zvládnou i děti, senioři či zdatní cyklisté. 
Během hodinového výletu mohou poznat vše, co k atraktivní turistické trase náleží. Lesní 
chodníky, skalní stěny, nádherné výhledy do okolí, pohledy do 50 metrů hlubokých roklí, 
přechod přes říčku Brannou, brouzdání v řece a okouzlující duchovní místo Mariánského 
pramene. 
Trasa se napojuje na další "jesenické turistické magistrály", takže si na své přijdou i turisté, 
kteří mohou pokračovat dále na vrcholky Smrk, Vozka či na stále oblíbenější středisko 
Paprsek. 
 
Na nové zelené stezce od července 2014 najdete nově 5 zastavení s informačními panely se 
zajímavostmi trasy. 
První zastavení naleznete přímo na náměstíčku v Branné. Páté, poslední zastavení, 
nalezneme u Mariánského pramene v kolštejnském podhradí. Zpět na náměsíčko se z pátého 
zastavení dostanete po krásných starých kamenných schodech. Zatavit se můžete na námestí 
v restauraci Kolštejn napřípklad k degustacji piva z místního minipivovaru. 
 
Turistická zatavení 
1 - Náměstí Branná: historie turistiky v Branné, německý parkový okruh, pivovarnictví v 
Branné 
2 - Ptačí planina: historie Ptačí planiny, stará lipová alej, mystická Schillerova skala 
3 - Ptačí planina: lesy v Jeseníkách v minulosti a dnes, 10 tuzemských nej 
4 - Ptačí planina: živočišná říše, specifické živočišné druhy v okolí naučné stezky 
5 - Mariánský pramen: historie Mariánského pramene a tradice Mariánské pouti v Branné 
 
Nová turistická značka zelené barvy vznikla obnovou několik desítek let staré turistické 
stezky a bývalého německého parkového okruhu. Na trasu je možné se napojit ze tří 
rozcestníků, a to od železniční stanice Branná, hájenky Banjaluka a z náměstí v Branné. 
Turisté, kteří novou trasu navštíví, uvítají její délku, dostupnost, obtížnost, členitost a 
různorodost. 

http://www.branna.eu/
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Pěší turistická trasa Branná - Pasák - Přední Alojzov - Alojzovské louky - Starý 
mlýn – Branná 

 
 Od mostu pod železniční stanicí Branná se dáme po silnici jihovýchodním směrem na 
Jindřichov po značce naučné stezky (bílý čtverec se zeleným úhlopříčným pruhem) v počátku 
v souběhu s modrou značkou. U parkoviště odbočíme ze silnice vlevo a stoupáme lesní 
cestou na Pasák. Jedná se o řadu skalních srubů a izolovaných skal nad údolím Polomského 
potoka, pozůstatek mrazového zvětrávání. Nejzajímavější je vlastní Pasák, izolovaná skála 
připomínající lidskou postavu, ke které se váže několik pověstí, dále Kovadlina a plotna s 
převisem. Jde o chráněný přírodní výtvor, nachází se zde hnízdiště chráněného krkavce 
velkého. Ze skalisek je výhled do údolí Polomského potoka na Vozku a Keprník. Po vyhlídce 
pokračujeme v cestě po naučné stezce. Od Pasáku pokračujeme po okraji lesa, částečně i 
lesem. Projdeme kolem božích muk (kříž) bývalou obcí Přední Alojzov - výhled na masív 
Králického Sněžníku a Brannou. Zde pokračujeme souběhem se zelenou značkou přes 
Alojzovské louky. Sejdeme po NS k hájence Banjaluka. Od hájenky pokračujeme proti toku 
říčky Branné a podél železniční tratě až k informačnímu místu Starý mlýn. Zde překročíme 
říčku Brannou po můstku a přejdeme přes trať. Cesta začíná prudce stoupat až k silnici 
vedoucí z Branné na Ostružnou. Zde odbočíme vlevo a kolem hřbitova dojdeme do městečka 
Branná. Na skalním ostrohu nad údolím říčky Branné je zámek, jedna z nejrozsáhlejších 
renesančních architektur u nás. Zámek není veřejnosti přístupný. Z náměstí sestoupíme po 
schodech k informačnímu místu Branná, kde odbočíme vlevo, a po silnici dojdeme zpět k 
železniční stanici. Odtud poté na náměstí do Kolštejn wellness centra.  

 



Trasa o délce 9,5 kilometrů trvá celkově 3 ½ hodiny. Převýšení na této trase je +281 metrů a 
snížení -405 metrů. Trasa je nenáročná. 

Pozoruhodnosti na trase jsou rozhledové místo a bozarní skalisko Pasák, květena na 
Alojsovských loukách a zamek s kostelem v Branné. 

 

Okružní túra z Branné přes Pasák a Alojzovské louky 

 
Tato nenáročná trasa pro pěší trvá asi tři a půl hodiny. Náročnější je pouze stoupání od 
parkoviště na Pasák a v závěru z údolí říčky Branná do obce Branná. Nejnižší bod cesty leží v 
nadmořské výšce 300 m, nejvyšším bodem je vyhlídka v Předním Alojzově ve výšce 825 m. 
Převýšení trasy je 281 m, snížení: -405 m. 
 
Výchozím místem most pod železniční stanicí Branná (parkoviště 100 m níže vpravo u 
silnice). Od mostu pod železniční stanicí se vydáme po silnici jihovýchodním směrem na 
Jindřichov po značce naučné stezky (bílý čtverec se zeleným úhlopříčným pruhem) v počátku 
v souběhu s modrou značkou. . U parkoviště odbočíme ze silnice vlevo a stoupáme lesní 
cestou na Pasák. Jedná se o řadu skalních srubů a izolovaných skal nad údolím Polomského 
potoka, pozůstatek mrazového zvětrávání. Nejzajímavější je vlastní Pasák, izolovaná skála 
připomínající lidskou postavu, ke které se váže několik pověstí, dále Kovadlina a plotna s 
převisem. Jde o chráněný přírodní výtvor, nachází se zde hnízdiště chráněného krkavce 
velkého. Ze skalisek je výhled do údolí Polomského potoka na Vozku a Keprník. 
Po vyhlídce pokračujeme v cestě po naučné stezce. Od Pasáku pokračujeme po okraji lesa, 
částečně i lesem. Projdeme kolem božích muk (kříž) bývalou obcí Přední Alojzov - výhled na 
masív Králického Sněžníku a Brannou. Zde pokračujeme souběhem se zelenou značkou přes 
Alojzovské louky. Sejdeme po NS k hájence Banjaluka. Od hájenky pokračujeme proti toku 
říčky Branné a podél železniční tratě až k informačnímu místu Starý mlýn. Zde překročíme 
říčku Brannou po můstku a přejdeme přes trať. Cesta začíná prudce stoupat až k silnici 
vedoucí z Branné na Ostružnou. Zde odbočíme vlevo a kolem hřbitova dojdeme do městečka 
Branná. Na skalním ostrohu nad údolím říčky Branné je zámek, jedna z nejrozsáhlejších 
renesančních architektur u nás. Zámek není veřejnosti přístupný. Z náměstí sestoupíme po 
schodech k informačnímu místu Branná, kde odbočíme vlevo, a po silnici dojdeme zpět k 
železniční stanice a poté na náměstí do Kolštejn wellness centra. 

 

 

 
 

 

 

 



Cyklotrasa Po hřebeni  Rychlebských hor 
 
Z Kolštejn wellness centra se vydáte do Ostružné. Po překonání počátečního stoupání z 
Ostružné na horu Smrk vás krásný zvlněný přírodní trail provede po hřebeni Rychlebských 
hor podél hraničních patníků. 
Po překonání počátečního stoupání z Ostružné na horu Smrk vás krásný zvlněný přírodní trail 
provede po hřebeni Rychlebských hor podél hraničních patníků mezi Českou republikou a 
Polskem. Přes vrcholy Klínový, Kovadlina, Břidličný a Špičák se dostanete do zaniklé osady 
Hraničky, odkud vás cyklotrasa č. 6045 a poté 6043 dovede do Žulové. Odtud se vlakem 
dostanete zpět do Ostružné. 
 
Trasa: Ostružná - (po zelené turistické značce) Smrk - (po žluté turistické značce) Klínový - 
Kovadlina - Břidličný - Špičák-rozcestí - (po červené turistické značce) Hraničky - (po 
cyklotrase č. 6045) Vojtovice - (po cyklotrase č. 6043) Petrovice - Skorošice - (po červené 
turistické značce) Žulová. 

 

 

 

Putování po duchovních i světských místech Jeseníků 
 
V renesanci z jednoho kostela postavili lidé tři nové, těžili drahé kovy a vykonávali právo 
várečné. Postupem doby začali se stavbami krásných a dodnes dochovaných horských chat, 
opevňovali se proti cizím vojskům, ale také se těšili z dobrého jídla, z darů zdejšího regionu. 
Zažijte na vlastní oči i chuťové buňky kouzlo Jeseníků. 
 



Putování začíná ve Velkých Losinách, kde se nachází výjimečný kostel sv. Jana Křtitele se 
slavnou a stejně tak výjimečnou hrobkou říšských hrabat Žerotínů. Na místo se lze dostat 
také sledováním stop čarodějnických procesů po čarodějnické cyklotrase. 
Interiér kostela stojí za povšimnutí. Jde o renesanční stavbu vybudovanou v letech 1600 až 
1603 Janem Mladším z Žerotína na místě původního luteránského kostela. Na české poměry 
jsou vzácné empory (ochozy) po stranách hlavní lodi kostela. Barokní výzdoba je z pozdějších 
dob. Kostel rozhodně navštivte, stojí na krásném místě a nedaleko něj nastoupíte 
na naučnou stezku Velkých Losin. 

Jeden ze tří kostelíků, které vznikly rozebráním dřeva, ze kterého byl původní luteránský 
kostel ve Velkých Losinách. Tento je zasvěcený Archandělu Michaelovi a narazíte na něj v 
nedalekém Maršíkově. Celá stavba je bez jediného kovového hřebu. 

Z Velkých Losin přejedeme přes Přemyslovské sedlo (Loučná nad Desnou - Přemyslov - Velké 
Losiny - Jindřichov) do Branné. Po cestě zaženeme žízeň v přenádherném klidném místě 
Mariánského pramene. Do konce 18. století zde stál i poutní kostel, ale v rámci reforem 
císaře Josefa II. Bylo poutní místo zrušeno a kostel jako nadbytečný stržen. Naštěstí se 
tradice zachovala a pravidelně se v Branné koná Mariánská pouť 

Branná je úžasné místo Jeseníků. Dříve Goldenstein, Zlatý kámen, česky dříve Kolštejn, leží na 
významné obchodní cestě do Slezska (přes horské sedlo Ramzová). Brannou musíte vidět, 
krásné městečko, se zámkem, hradem, radnicí, fojtstvím, renesančním kostelem, Kolštejn 
wellness centrem a restaurací, v zimě lyžování a taky tudy vedou stopy Aloise Nebela. 

Krásný výhled poskytuje cesta z Branné do Starého Města směrem přes Vikantice. Vikantické 
louky se staly místem pro natáčení Cukrové Boudy a aktuálně poskytlují reálie filmu 
Miroslava Krobota Díra u Hanušovic. 

Staré Město, původně hornická osada velmi rychle vzkvétala. Těžilo se zde zlato a odtud i 
původní název Goldeck (Zlatý kout či Zlatý roh). Staré Město je východiskem mnoha 
turistických tras, vyrazte třeba na Paprsek, Králický Sněžník, Sušinu anebo poznejte 
staroměstskou pevnostní oblast. 

Pobuďte na chvíli ve Starém Městě - neopomeňte navštívit kostel sv. Anny z počátku 17. 
století. Potichu projděte zdejší hřbitov, z náhrobků čtete dávnou historii a osudy místních 
lidí. Měli těžký ale i duševně bohatý život. Hory jim dávaly každodenní obživu a životní 
budoucnost. Dnes se zde zlato netěží, zůstal jen důl na grafit. Namísto hornictví je 
Staroměstsko rájem turistů. 

Výhled na sluneční světlo z hlavního vstupu kostela sv. Anny. Virtuální prohlídka kostela zde. 
Z klidu a stínu chrámových zdí se vydáme dále prozkoumat staroměstské opevnění. 

Po značení naučné stezky staroměstskou pevnostní oblastí vystoupáme k dvojici bunkrů 
Borek a Ozdravovna. Na fotce právě srub S31b Ozdravovna. K návštěvě láká i Toulavá kamera 
České televize, můžete zhlédnout zde. Jeseníky byly významnou částí obranného opevnění 
první Československé republiky. Linii betonových pevností, tvrzí, srubů a nejmenších bunkrů 
zvaných řopíků můžete sledovat třeba už od Králík až do slezských koutů Nízkého Jeseníku 
směrem k Ostravě a Bohumínu. 

http://www.navstivtejeseniky.cz/trasa-program/naucna-stezka-velke-losiny
http://www.navstivtejeseniky.cz/cil/kostel-svateho-michala-v-marsikove
http://www.navstivtejeseniky.cz/cil/prirodni-rezervace-premyslovske-sedlo
http://www.navstivtejeseniky.cz/trasa-program/s-nebelem-po-semmeringu
http://www.navstivtejeseniky.cz/cil/kostel-sv-anny
http://toulavakamera.ceskatelevize.cz/article.asp?id=3334


Podrobné informace vám ochotně sdělí místní průvodci, kteří se o bunkry starají a rádi vám 
je po předchozí domluvě zpřístupní. Podrobné informace najdete na jejich 
webu www.opevneni-stm.cz. Určitě se ozvěte, bunkry jsou jinak nepřístupné. Vstupné se 
nevybírá, zájemci ale mohou úsilí nadšenců z Beton Bunker Clubu Kronfelzov podpořit na 
místě. 

Po prohlídce bunkrů a pohnutí osudy konce předválečného Československa se po východě z 
lesa otevírají krásné výhledy na masiv Králického Sněžníku a kopce okolí Starého Města. 

Po výletě je potřeba se i pořádně najíst. Na Paprsku vaří skvěle. Dopřáli jsme si hovězí biftek 
ze svíčkové. Maso je z místního chovu z plemene simmental a hereford. Skot má kvalitní 
maso - jak jinak, pase se na horských loukách přímo v Jeseníkách. 

Další gastronomická a kalorická bomba na Paprsku jsou skvělé a proslavené borůvkové 
knedlíky. Velmi chutnají s ryzím pivem z hor, jak se říká Šeráku, 11° pivu z Holby. A pro znalce 
upozornění: Paprsek je již potřetí za sebou zařazen do Mauerova výběru Grand restaurant. 

 

 

Trasy ze Starého Města na Králický Sněžník  

Staré Město - Králický Sněžník - Staré Město. Staré Město pod Sněžníkem leží na rozhraní 
mohutných masivů Králického Sněžníku (1423 m n.m.) a Hrubého Jeseníku (1492 m n.m.), je 
významným střediskem letní i zimní turistiky. 

Zdejší horská krajina je ideálním místem pro turistické vycházky přírodou i namáhavější 
výstupy. Objevíte zde celou řadu dobře značených turistických tras, z nichž některé zdolávají 
značné výškové rozdíly. 

Staré Město pod Sněžníkem, osada založena horníky kolem roku 1300 pod názvem Goldek. 
Ve 14. století se zde dolovalo stříbro, začátkem 17. století na Stříbrném vrchu měď. V 1. 

http://www.opevneni-stm.cz/


polovině 19. století zde byla zahájena těžba tuhy a průmyslová lnářská výroba. V místě 
ubytovací a stravovací kapacity a stanice Horské služby. Vlakové a autobusové spojení. 

Dominantou Staroměstska je Králický Sněžník. Pokud se chcete dostat až na vrchol, vydejte 
se ze Starého Města nejprve po modré značce po pláních mírným stoupáním do Stříbrnic 
(dnes rekreační osada, připomínaná však již r.1325). Odtud stálým stoupáním přes místa 
výhledů ke kapličce, která byla v roce 2005 péčí Státních lesů restaurována do původní 
podoby, odkud pokračujeme souběžně s červenou značkou okolo Adélina pramene do sedla 
pod Králickým Sněžníkem (celkem 10,2 km). Zde můžeme pokračovat 2 km po červené 
značce k pramenu Moravy a na vrchol Králického Sněžníku (1423 m n.m.), kde se 
stýká historická hranice Čech, Moravy a Polského Kladska. Ledová období zde zanechala na 
úbočí mocné vrstvy sutě, u Vlaštovčích kamenů Kamenné moře. Květena odpovídá typu 
alpinských holí. Jesenický endemit, zvonek vousatý (Campanula barbata) zde má 
nejzápadnější místa výskytu. Dříve zde stával vyhledávaný horský hotel, který byl z 
nepochopitelných důvodů zbourán majitelem, kterým byly restaurace a jídelny. Jsou zde jen 
zbytky sklepení. Opodál je plastika slona, kterou sem prý v období mezi válkami vynesli z 
recese brněnští studenti. 

Odtud se vrátíme zpět do Sedýlka pod Králickým Sněžníkem (2 km) po červené značce k 
Adélinu prameni (1,4 km) a dále po žluté značce k chatě Návrší (900 m), kde je občerstvení a 
ubytování. Pro zimní období je zde lyžařský vlek. Čekají nás tu nádherné výhledy na 
Staroměstskou kotlinu a na hlavní hřeben Hrubého Jeseníku. Dále projdeme osadou 
Stříbrnice, mineme pevnůstky pod Štvanicí, projdeme rekreační a lyžařskou osadou Hynčice 
pod Sušinou a konec naší cesty bude v Chrasticích, kde je autobusové a vlakové spojení (11,3 
km). 

Dalekými výhledy se také vyznačují turistické cesty ze Starého Města po zelené značce (7,5 
km) na Paprsek (1007 m n.m.), ubytování a stravování, nebo po modré značce do Branné (6 
km). 

Pokud se chcete dostat do Ramzové začněte u zotavovny u Starého Města, zelená značka 
vede kolem úpravny grafitu u osady Malé Vrbno a dále lze pokračovat po modré značce 
překrásným údolím Adamovského potoka přes lyžařské a rekreační středisko Petříkov (8,5 
km), odkud se po červené značce (2 km) dostaneme až do Ramzové, odsud je autobusové a 
železniční spojení. 

 

 

Pěší turistická trasa Branná - Banjaluka - Volská louka -Vozka - Hašova chata - Alojzov - 

Branná 

 

Nástupní trasa na hlavní hřeben začíná u centrální orientace na mostě pod železniční stanicí Branná. 

Vydáme se vlevo žlutě značenou cestou (souběh se zelenou značkou) proti proudu říčky Branné. Po krátké 

době se dostaneme k hájence Banjaluka. Zde opustíme zelenou značku a žlutě značenou cestou stoupáme 

lesem až k informačnímu místu Volská louka (1004 m). Z Volské louky se nám otevírají výhledy na masív 

Kralického Sněžníku a Šerák. lesními průseky a přes paseky dojdeme k rozcestí Nad Haškovou chatou 

(1228 m). Odtud v souběhu se zelenou značkou strmě stoupáme po lesní cestě až na rozcestí U Vozky 



(1360 m). Zde odbočíme vpravo na zeleně značenou cestu, kterou se dostaneme na vrchol Vozky (1377 

m). Vrcholová skála je významnou krajinnou dominantou a váže se k ní řada pověstí. Nejznámější z nich 

hovoří o tom, že zde zkameněl vozka s povozem za trest, když za hladomoru podkládal pod kola vozu 

bochníky chleba. Vrchol a severní svahy Vozky jsou součástí národní přírodní rezervace. Z vrcholu Vozky je 

kruhový rozhled na Branensko, Staroměstsko, Králický Sněžník a na hlavní hřeben směrem k Pradědu. z 

vrcholu se vrátím stejnou cestou až na rozcestí Nad Hašovou chatou. Zde odbočíme prudce vlevo a zeleně 

značenou cestou přes potok Hučava stále klesáme až k informačnímu místu Josefová (812 m). Klesáním se 

dostaneme kolem chaty Geodézie Opava na Alojzovské louky a dále dojdeme do Předního Alojzova. 

Alojzov je osadou obce Branná v údolí Hučivého potoka. V letech 1830 - 1872 zde byla železářská huť. Z 

Předního Alojzova se nám otevře výhled do údolí Branné a na Králický Sněžník. Odtud klesáme zpět k 

mostu pod železniční stanicí Branná a následně na náměstí, kde se nachází Kolštejn wellness centrum a 

restaurace. 

Absolvování trasy je celodenní záležitostí.Tato trasa je náročná, přivýšení činí +815 metrů, snížení -777 

metrů. Celková délka trasy činí 19,5 kilometrů, 6 ¾ hodiny. 

Pozoruhodností na trase je kostel a zámek v Branné, bizarní skalisko a rozhledové místo Vozka. 

 

Turistická trasa z Branné na Vozku, Keprník a zpět 
 
Výlet spojený s návštěvou míst, které zachytila filmová kamera, nabízí trasa z Branné na 
Vozku, Keprník a zpět. U sousoší Vozky můžete ohromit své děti či kamarády pohádkou o 
muži, jenž zkameněl i se svým povozem. Příjemně strávený den pak skončíte v restauraci v 
Branné, kde se kromě domácí kuchyně servíruje také vlastní pivo. Mlsní jazýčci můžou pozdní 
oběd či večeři zakončit vyhlášenou máslovou trubičkou. 

Vaše putování začne v Branné, kam se můžete ekologicky vypravit vlakem. Pokud jste 
fanoušky Aloise Nebela, můžete si do svých chytrých telefonů stáhnout aplikaci, která vám o 
místě natáčení filmu prozradí víc.  

Z Branné povedou vaše kroky do Předního Aloisova, a to po zelené turistické značce.Tiché 
pastviny kolem vás se rozevřou a umožní vám krásný pohled na masiv Kralického Sněžníku a 
na další dominanty jesenických hor. Čeká vás také jedno ze zastavení naučné stezky, které 
nese název Pasák.Turistické značení vás dále povede nahoru na Vozku. Cestou si budete 
moci prohlédnout projekt obnovy lesní železnice, přehoupnete se přes říčku Hučavu a 
ocitnete se v přírodní "japonské zahradě"."Sousoší" Vozka je vhodné ke krátkému odpočinku 
a k vyprávění pověsti o muži, který se svým plně naloženým povozem uvízl v bahně. Aby se 
vyprostil, začal házet bochníky chleba z nákladu pod kopyta koní. Bůh ho však potrestal za to, 
že takto plýtvá jeho darem, a na místě ho i s koňským spřežením a vozem proměnil v kámen. 

Přes Trojmezí se vyšplháte na Keprník, který je se svou výškou 1423 m n. m. čtvrtým 
nejvyšším vrcholem Hrubého Jeseníku. Odtud se už budete vracet do Branné. 

Minete pěchotní srub STM 52 Obora, poničený silami wehrmachtu v roce 1938. Další řopík 
najdete na louce Nad Splavem. 

Po návratu do Branné můžete při čekání na vlak zkoumat zajímavosti horské železniční tratě 
nazvané příznačně Slezský Semmering, která letos slaví výročí 125 let od svého vzniku. 

https://www.navstivtejeseniky.cz/trasa/z-branne-na-vozku-keprnik-a-zpet-na-domaci-pivo-a-spekove-knedliky/www.cd.cz
http://www.navstivtejeseniky.cz/
http://www.navstivtejeseniky.cz/trasa-program/naucna-stezka-pasak
http://www.navstivtejeseniky.cz/trasa-program/s-nebelem-po-semmeringu


Odjet z Branné bez návštěvy Kolštejn wellness centra a restaurace Kolštejn by byl gurmánský 
hřích. Z jídelního lístku lze doporučit kvalitní hovězí vývar, kachní stehno pečené na domácím 
dvanáctiprocentním pivě Bran se zelím, špekovým a bramborovým knedlíkem. 

Pokrmy jsou připraveny dle tradičních receptur s využitím čerstvých lokálních surovin. Jako 
dezert můžete přikousnout vyhlášenou Staroměstskou máslovou trubičku, která se vyrábí 
právě v Branné. 

Zamilujte si jesenickou kuchyni a její speciality a objevujte místní okolí. 

 

 

http://www.navstivtejeseniky.cz/cil/ochutnejte-jeseniky-restaurace-kolstejn
http://www.navstivtejeseniky.cz/cil/ochutnejte-jeseniky-restaurace-kolstejn
http://www.navstivtejeseniky.cz/cil/ochutnejte-jeseniky-staromestska-maslova-trubicka

