
11.3. Ovčárna – (Praděd) – Jelení studánka – Karlov 

   Po lednové královně Moravskoslezských Beskyd nás v březnu čeká výstup na Praděd, který 

je nejvyšší horou Moravy (i Slezska) a zároveň díky televiznímu vysílači i nejvyšším pevným 

bodem na území celé ČR. 

   Na úvod celého povídání důležité organizační záležitosti: 

1) Autobus nás vysadí na Hvězdě nad Karlovou Studánkou, odkud se k výchozímu místu 

oficiálních tras Ovčárně vyvezeme kyvadlovou veřejnou dopravou, která jezdí nahoru 

vždy v celou hodinu (v našem případě v 9:00, cena za jednu osobu 21 Kč). Autobusy 

zpět na Hvězdu, resp. do Karlovy Studánky odjíždějí z Ovčárny vždy v půl a poslední 

odjíždí shora v 16:30 (až do Karlovy Studánky). Pokud to někdo v okolí Karlovy 

Studánky nezná, tak od parkoviště na Hvězdě sě dá do samotné Karlovy Studánky 

sejít za cca 15 minut pohodlné chůze vyšlapanou cestou lesem, která vyjde kousek od 

hotelu Džbán, případně po silnici za přibližně stejnou dobu k Hubertusu. 

2) Autobus bude v Karlově Studánce stát na jediném možném místě, tj. parkovišti na 

dolním konci obce kousek za hotelem Džbán (od Hvězdy po pravé straně). Až na toto 

místo jedou z Ovčárny autobusy ve 13:30, 14:30 a 15:30, autobus v 16:30 jede jen 

k Hubertusu, od něj je to pěšky na parkoviště, kde bude stát náš autobus, zhruba 800 m 

mírně z kopce.  

3) Odjezd autobusu z tohoto parkoviště bude v 17:00, tedy vhodnější je sjet z Ovčárny 

autobusem nejpozději v 15:30 a prohlédnout si v zimě nádhernou Karlovu Studánku. 

Odtud autobus přejede pro ty, kteří se vydají na základní trasu a sejdou do Karlova, 

kde je nabere na parkovišti a točně autobusů u restaurace u Bohouše (končí zde žlutá 

značka od rozcestí Jelení, nedaleko je skiareál Praděd s lanovkou). Odtud bude odjezd 

v 17:15 

 



 

   Na výběr jsou celkem 2 (a půl) doporučené trasy: 

Základní trasa 

Ovčárna – Praděd – Ovčárna – Jelení studánka – Alfrédka – Mravencovka – (Jelení) - Karlov 

délka trasy 22,5 km (bez Pradědu 15,3 km), +461 (221), -1 043 (823) m 

 

Krátká trasa 

Ovčárna – Praděd – Ovčárna 7,5 km, +220 m, -220 m 

 



   Základní i krátká trasa mají svůj počátek shodně na Ovčárně, resp. na nedaleké konečné 

autobusů a parkovišti. Odtud se vydáme po červené značce po sněhem pokryté asfaltové 

silnici (sníh zde na 99 % bude), která je však vzhledem k davům návštěvníků vždy 

prošlapaná, navíc je upravena i rolbou). Po pár desítkách metrů dojdeme k velkému 

rozcestníku u samotné Ovčárny, což je vojenská zotavovna vpravo od nás. Nejdelší variana 

základní trasy odtud pokračuje stále rovně po silnici a červené značce. Po chvíli procházíme 

přes trasu vleku a sjezdovky zvané Áčko (opatrně). Po necelém kilometru od Ovčárny 

docházíme k rozcestí U Barborky (možná krátká zacházka doprava na Baborku – turistická 

chata). Základní směr postupu však vede stále rovně po červené značce. Po pár desítkách 

metrů odbočuje silnice ke Kurzovní (další chata), my pokračujeme rovně a pohodlným 

mírným stoipáním docházíme po 1,2 km od předchozího rozcestí k rozcestí pod Pradědem 

(modrá značka schází do Divokého dolu a dále do údolí Desné). My pokračujeme stále rovně 

po silnici, která nás po dalších 400 m přivede na rozcestí Praděd, rozcestí). Zde opustíme 

červenou značku vedoucí na Švýcárnu (možné prodloužení krátké trasy, navíc celkem cca 5 

km) a pokračujeme dále po modré značce stále po silnici (nacházíme se v NPR Praděd, proto 

jdeme po silnici a cestu si nezkracujeme) a po dalších 1,2 km docházíme na nejvyšší bod 

Moravy a nejvyšší pevný bod celé ČR Praděd (1 491,3 m). Zpáteční cesta na Ovčárnu vede 

po trase výstupu. 

   Z Ovčárny se ti, kdo chtějí dojít (dojet na lyžích) do Karlova vydají po červeně značené 

trase doprava (při příchodu od Pradědu, zdola doleva). Značená cesta překříží hned dva vleky 

a strměji stoupá na rozcestí Nad Ovčárnou (cca 600 m), odkud se dá sejít po modré a hned 

vzápětí žluté značce rovněž do Karlova (tato trasa je však v zimě málo chozená a tedy hůře 

průchozí). Do Karlova vede i modrá značka skrze Velkou Kotlinu, tato trasa je však v zimním 

období z důvodu vysokého lavinového nebezpečí uzavřena). Délka této alternativní (ale 

nedoporučené trasy) činí z Ovčárny celkem přibližně 9,5 km a od rozcestí Nad Ovčárnou vede 

prakticky jen z kopce, po příchodu do Karlova se ti, kdo se pro ní rozhodnou, vydají od 

rozcestí Karlov, rozcestí doprava po modré značce na rozcestí Karlov, restaurace Praděd, 

odkud je to na parkoviště, kam dojede autobus, jen pár desítek metrů po žluté značce). 

Doporučená trasa pokračuje z rozcestí Nad Ovčárnou stále po hřebeni po červené značce. 

Ještě chvíli výrazněji stoupáme, až se dostaneme k vyhlídkovému místu na nepřístupná 

skaliska Petrových kamenů, odkud je již další profil trasy naprosto pohodový. Po celkem 1,4 

km docházíme k rozcestí a boudě na rozlehlém vrcholovém plató Vysoké hole. 

   Z tohoto místa nás čeká ukázková hřebenovka otevřeným terénem s krásnými výhledy (za 

dobrého počasí) pževážně z kopce. Nejprve přejdeme přes vrchol nevrchol zvaný Kamzičník 

a následně stále klesáme zpočátku otevřeným terénem, později s občasným výskytem 

kosodřeviny, podcházíme nepřístupný vrchol Velký Máj a docházíme na rozcestí Nad Malým 

Kotlem (doprava odbočuje zelená značka k Františkově myslivně a dále do Vernířovic). Stále 

převážně klesáním podcházíme další vrchol Jelení hřbet a po 4 km od Vysoké hole docházíme 

na Jelení studánku, kde základní trasa opouští hlavní hřeben. Kdo by se chtěl ještě pokochat 

krásnými výhledy, tomu mohu z vlastní zkušenosti vřele doporučit asi 15 minutovou 

zacházku na nedaleký vrchol Břidličné hory. Tento vrchol leží kousek mimo značenou trasu, 

ale je přístupný – nejsnadnější a nejjasnější výstupová trasa na ní od Jelení studánky vede 

nejprve po zelené značce směrem na Pecný (Skřítek) a v nejvyšším bodě nad Jelení studánkou 

(cca 500 m) je nutné odbočit mírně doprava a vystoupat dalších cca 400 m na samotný vrchol, 

který poskytuje krásný výhled zejména směrem na západ (masiv Rychlebských hor, 

Králického Sněžníku, Dlouhé Stráně). 



   Na Jelení studánce základní trasa opouští hřeben a kousek za útulnou odbočuje doleva a 

začíná strměji klesat (stále po červené značce). Prakticky hned za Jelení studánkou se noříme 

do lesa a výraznějším klesáním docházíme po necelých 3 km k bývalé chatě Alfrédka (nyní 

se zde nachází jen bufet, který je ovšem otevřen značně nepravidelně). Na Alfrédce opouštíme 

červenou značku a dále pokračujeme po zelené značce nejprve prakticky po vrstevnici a 

následně výraznějším klesáním na rozcestí Mravencovka. Odtud nás do cílového místa naší 

trasy mohou dovést hned dvě prakticky stejně dlouhé trasy. Přímo k tomuto místu vede modrá 

značka na rozcestí Jelení a z něj následně žlutá značka přes rozcestí Nad Karlovem přímo 

k parkovišti, kde ty, kteří si vyberou delší trasu, nabere autobus. Druhá značená varianta vede 

z Mravencovky po zelené značce ke skiareálu Klobouk a odtud po silnici dojdeme k cílovému 

bodu rovněž.  

Ti, kteří nebudou chtít jet vůbec na Ovčárnu a na Praděd, mohou kromě zevlování v Karlově 

Studánce absolvovat i krátký okruh nad Karlovou Studánkou. Ten má svůj počátek přímo na 

Hvězdě a zpočátku je značen červeným místním značením. Pár desítek metrů vede po silnici 

klesající do Karlovy Studánky, ovšem následně odbočí do lesa mírně doleva. Po přibližně 1,3 

km překříží tato trasa zelenou značku vedoucí z Karlovy Studánky na Ovčárnu (mimo údolí 

Bílé Opavy) a po dalších 400 m dojde k silnici mezi Karlovou Studánku a Vidly v místě, kde 

tuto silnici opouští modrá značka vedoucí vzhůru údolím Bílé Opavy. K červenému místnímu 

značení se připojuje i modré místní značení a my jdeme krátce vzhůru podle obou značek po 

silnici směrem na Vidly (Videlské sedlo). Po 100 m odbočuje červené místní značení doprava 

a schází již do Karlovy Studánky. My pokračujeme ještě dalších přibližně 700 m vzhůru po 

silnici a modrém místním značení. Po oněch 700 m modré místní značení a i my opouštíme 

silnici a po dalších 300 m docházíme pod Rolandův kámen. Na samotný vrchol (resp. 

vyhlídku) vede lehce náročnější, ovšem zábradlím zčásti zabezpečená stezka – za tuto 

náročnější pasáž je nám však odměnou netradiční pohled na Praděd). Po pokochání se 

výhledy z Rolandova kamene pokračujeme dále po modrém místním značení, které překříží 

sjezdovku nad Karlovou Studánkou a po cca 1,2 km sejde až k lázeňskému domu Libueš 

v Karlově Studánce. Celková délka této altenativní trasy pro „nepradědáře“, případně pro ty, 

kdo si zajdou jen na Praděd a budou dole brzy, činí 4,2 km (Hvězda – Rolandův kámen, 

Karlova Studánka) , celkové stoupání na této trase je lehce přes 100 m a klesání cca 200 m.  

 

Zajímavá místa 

Praděd (německy Altvater1 491,3 m) 

Nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku, Moravy, Českého Slezska a Horního Slezska vůbec a díky 

existenci televizního vysílače je to i místo, kde se nachází nejvýše umístěný pevný bod na 

celém území ČR, celkově je hora samotná pátým nejvyšším vrcholem ČR. Samotný nejvyšší 

bod se nachází ve Slezsku, těsně pod ním probíhá hranice Moravy a Slezska. Zajímavý je 

vývoj pojmenování tohoto vrcholu – staří Slované nazývali vrchol Stará vatra, koncem 14. 

století nesla název Keilichter Schneberg neboli Keilichtská Sněžná hora (Keilicht bylo 

jméno jiné hory nad Červenohorským sedlem). Posléze byla nazývána Klínovcová hora a 

Niská Sněžka. Až v 19. století získala po Pradědovi, legendárním ochránci Jeseníků, jméno 

Altvater, což byl základ pro české jméno Praděd. Na vrcholu původně stála kamenná 

rozhledna, vysoká 32,5 m, postavená v letech 1903 až 1912 Moravskoslezským sudetským 

horským a turistickým spolkem. Věž byla postavena v romantickém duchu starého gotického 



hradu. Původně se nazývala Habsburgwarte, v roce 1938 byla přejmenovaná na Adolf-Hitler-

Turm. Po druhé světové válce chátrala a zřítila se 2. května 1959. Napodobenina této 

rozhledny (německy Altvaterturm) stojí od roku 2004 na hoře Wetzstein u Lehestenu v 

Durynském lese (něm. Thüringer Wald) v Německu. S rozmachem televizního vysílání v 60. 

letech na vrcholu vyrostla dřevěná konstrukce s vysílačem. V roce 1968 bylo započato s 

výstavbou 146 m vysokého vysílače. Jako první byla vybudována asfaltová silnice z Ovčárny 

na vrchol Pradědu. Výstavba vysílače byla dokončena roku 1983 otevřením restaurace. Z 

vyhlídky ve výšce 80 m je za dobrého počasí vidět Lysou horu, Sněžku a Radhošť, vzácně, při 

dobré viditelnosti i Vysoké Tatry a Malou Fatru na Slovensku čii dokonce rakouské Alpy.  

                                                         

Petrovy kameny 

Petrovy kameny jsou mrazovým srubem, jenž je obklopen polygonálními půdami. Jedná se o 

6 až 7 metrů vysoké a až 25 metrů dlouhé skalisko tvořené především břidlicemi a rulami. 

Původ názvu tohoto skaliska, které je jedním z asi 500 skalních útvarů Hrubého Jeseníku není 

vyjasněn. Jedna z legend praví, že právě tady sv. Petr obracel na víru staré Germány. Jiná z 

pověstí dává do souvislosti název skal se jménem malíře Petra Hagenbacha, jenž se při práci v 

klášteře ve Skleném zakoukal do jedné z jeptišek. Po jejím "únosu" se právě zde měla dvojice 

skrývat. Další z legend dává jméno Petrových kamenů do souvislosti s Oclavem a Petrem, 

kteří měli být žáky moravských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Mnohé legendy zase hovoří o 

tom ,že se na Petrových kamenech scházívaly čarodějnice k oslavám sabatů. Tyto pověsti se 

staly osudnými pro mnoho nevinných obětí honu na čarodějnice v 17tém století. Nechvalně 

proslulý inkvizitor Jindřich Boblig z Edelstadtu ,který dostal na hořící hranice více než sto lidí 

ze Šumperska obviňoval své nešťastné oběti právě z účastí na čarodějných sabatech na 

Petrových kamenech. Spolu s blízkou Velkou kotlinou patří Petrovy kameny k 

nejvýznamnějším botanickým lokalitám v České republice. Jedná se o lokalitu nejen 

celonárodního významu, ale dokonce evropského. Nachází se tady řada unikátních 

rostlinných druhů z nichž nejvzácnějšími jsou jesenické endemity jako lipnice jesenická (Poa 

riphaea) nebo zvonek jesenický (Campanula bohemica subsp. gelida) a řada dalších endemitů 

a glaciálních reliktů. Samotný skalní útvar a jeho nejbližší okolí je z důvodu ochrany přírody 

nepřístupný a na dodržování zákazu vstupu k nim často dohlížejí ochranáři. 



                  

Vysoká hole (1 465 m) 

Druhý nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku, zároveň i druhá nejvyšší hora Moravy a také 

Českého Slezska; zhruba 400 metrů západně od vrcholu probíhala historická zemská hranice 

mezi oběma zeměmi. Je to plochý výrazný vrchol, rozsáhlý zbytek zarovnaného povrchu s 

minimálním převýšením. Z Vysoké hole vybíhá několik rozsoch, na severovýchodní, zvané 

Suť, je rozsáhlé kamenné moře. Jihovýchodní svahy spadají do ledovcového karu Velké 

kotliny. Vrchol i kotlina jsou součástí Národní přírodní rezervace Praděd. Na vrcholové 

plošině stojí dřevěná bouda a barokní pískovcový hraniční kámen z roku 1681. V letech 

1919–22 tu československá armáda konala dělostřelecká cvičení, po nichž na jižním svahu 

zůstalo několik set kráterů. Koncem druhé světové války zde nacistická Luftwaffe budovala 

polní letiště a další vojenská zařízení. V letech 1943–44 zde pro Luftwaffe byla Todtovou 

organizací vybudována radarová základna I. třídy s krycím jménem Nebelhorn („Mlhový 

roh“). Radar typu Würzburg Riese měl operační dosah 75 km a byl velkou hrozbou pro 

americké bombardovací svazy Jediným zbytkem po těchto aktivitách jsou pozůstatky 

betonového soklu pro radar. Okolí vrcholu je v zimě mekkou vyznavačů snowkitingu.  

                      

Jelení studánka 

Jelení studánka (Hirschbrunnen) leží na hřebenu Vysoké hole ve výšce 1311 metrů, svou 

polohou náleží k bruntálskému okresu. Vyvěrá zde pramen Stříbrného potoka, což je jedna ze 

zdrojnic Podolského potoka, který se u Velké Štáhle vlévá do Moravice.  

   U studánky je postavený zastřešený kamenný útulek pro turisty a lyžaře za nepohody při 

cestě ze Skřítku na Praděd, který vybudovali členové Horské služby za pomoci bývalého 



Okresního národního výboru v Bruntále. Poblíž Jelení studánky roste mnoho druhů vzácné 

květeny, mezi nimi například hvozdík pyšný. Roku 1774 zřídil 1,5 kilometru severně od 

Jelení studánky mnich velehradského kláštera ovčinec, který roku 1779 vyhořel. Místo bylo 

nazýváno U tří studánek. 

 

Břidličná (hora)  

Břidličná (1358 m) je vrchol jižní části hlavního hřebene Hrubého Jeseníku mezi Pecným a 

Jelením hřbetem. Svahy vrcholu pokryté sutí jsou výraznou dominantou při pohledu ze 

Šumperska. Na vrcholu jsou unikátní geomorfologické útvary − kamenné proudy, kamenná 

moře, kamenné polygony aj. Svahy přilehlé k Jelenímu hřbetu patří ke čtyřem hlavním 

lavinovým oblastem v Hrubém Jeseníku. Hora leží na území přírodní rezervace Břidličná, 

vyhlášené v březnu 2008. Většina hory je pokrytá holí s charakteristickou flórou (unikátní 

populace jalovce obecného), zajímavé rostliny rostou také ve vrcholové suti (vranec jedlový, 

šicha oboupohlavná). Na holích a sutích hnízdí několik zajímavých druhů ptáků (linduška 

horská). Vrchol Břidličné je unikátní nahromaděním téměř kompletního souboru 

periglaciálních útvarů na jednom místě. Najdeme zde rozsáhlé kamenné proudy a kamenná 

moře, mrazové sruby a srázy, kryoplanační terasy a polygonální půdy. Všechny zmíněné jevy 

vznikly působením periglaciálních procesů v pleistocénu, tedy v dobách ledových. Většina 

útvarů vznikla na západních a severozápadních svazích hory rozpadem skalních výchozů, 

zachovalo se zde také několik izolovaných skalních stupňů (torů). Hlavní horninou všech 

těchto útvarů je kvarcit (křemenec), v podkladu se vyskytují také ruly, fylity, svory, zelené 

břidlice a grafitické břidlice. Kamenná moře a kamenné proudy se pohybují každoročně o 1-4 

mm, maximální naměřená rychlost byla 15 cm za rok. Kamenná moře a kamenné proudy na 

vrcholu hory patří k nejcennějším v České republice. Vrcholové zarovnané plató je díky 

strmým svahům patrně nejlepším výhledovým bodem na hřebeni mezi Petrovými kameny a 

Skřítkem – částečně omezený je pouze výhled jižním směrem, kde je vidět jen Pecný, směrem 



na S dominuje výhledu nepřehlédnutelný Praděd, západním směrem lze pozorovat rovný 

vrchol Dlouhých Strání, Rychlebské hory či Králický Sněžník, východním směrem pak Nízký 

Jeseník a poslední výběžky Hrubého Jeseníku. 

              

Karlova Studánka 

lázeňská obec ležící v okrese Bruntál. Má 226 obyvatel, její katastrální území má rozlohu 46 ha, a se 

svou nadmořskou výškou 800 m n. m. je nejvýše položenou obcí bruntálského okresu. Rozlohou je 

druhou nejmenší obcí v České republice. 

   První historická zpráva pochází z roku 1554, jedná se o spisy o soudní při mezi městem 

Opavou a pány z Vrbna, kteří odváděli vodu z povodí Bílé Opavy do prostoru Suché Rudné 

kvůli těžbě zlata. Po porážce stavovského povstání roku 1620 připadl celý zdejší kraj řádu 

německých rytířů. Z doby krátce poté pocházejí první zprávy o využívání zdejších pramenů 

za účelem léčby. Roku 1778 si bruntálský měšťan K. Riedel, který již delší dobu trpěl 

bolestmi nohou, zkoušel úspěšně léčit svou chorobu zdejší ohřívanou kyselkou. Díky tomu se 

tento způsob léčení na radu bruntálského lékaře začal šířit mezi nemocnými.Ve stejné době 

byly prameny vyčištěny a ohrazeny zídkou. Až v 18. století byly provedeny na popud 

velmistra řádu Maxmiliána II. Františka profesorem von Welle první rozbory zdejší vody, ve 

kterých bylo objeveno velké množství minerálních látek. Tehdy byly vývěry vod zachytávány 

na zdejších rašeliništích. Prameny byly znovu upraveny (Maxmiliánův pramen) a roku 1785 

došlo k založení lázní, když byly u pramenů postaveny dřevěné domky s vanami pro léčbu 

pomocí koupelí. Nově vzniklá obec, založená Maxmiliánem II. Františkem, byla 

pojmenována Hin und wieder, což v překladu znamená „tam a zase zpět“. První pacienti totiž 

museli do lázní docházet z nejbližších obcí, protože v místě nebyla možnost ubytování. Hosté 

se mohli ubytovat v nedalekém Ludvíkově a Malé Morávce. Nejdříve byly využívány ty 

prameny, které pramení v blízkosti dnešního hotelu Džbán. Postupně však byla zahájena 

stavba lázeňských domů. V roce 1780 byl objeven Maxmiliánův pramen, který byl 

pojmenován po velmistru řádu Maxmiliánu II. Františkovi, který byl nejmladším potomkem 

Marie Terezie. Jeho objev rozpoutal rozsáhlou stavební činnost. V letech 1782 – 1785 byl 

postaven správní dům, což je v současnosti nejstarší dochovaný objekt známý pod jménem 

Odra. Další dva domy byly postaveny v letech 1795 – 1800 a jednalo se o Věžový dům a 

Panský dům, dnešní Praděd 



V roce 1802 byl objeven další pramen, který byl po vnukovi Marie Terezie pojmenován 

Karlův. V letech 1802 – 1803 byl postaven Starý koupelový dům, kde je dnes pošta, do této 

budovy byla vedena ohřátá kyselka dřevěným potrubím. Roku 1803 byly lázně pojmenovány 

Karlova Studánka. Lázně se velmi rychle rozrůstaly a do Karlovy Studánky přijíždělo stále 

více pacientů. Přispěl k tomu také objev Antonínova pramene roku 1812. Jeho název je 

odvozen od jména dalšího vnuka Marie Terezie. V 1. polovině 19. století bylo proto 

zbudováno několik budov. Roku 1824 to byl Hostinský dům, dnešní Bezruč, v letech 1824 – 

1825 Pruský dům, kde dnes sídlí obecní úřad a škola, v letech 1832 – 1833 Knížecí dům, 

který slouží jako vyšetřovací ústav a roku 1834 Hinnewiederhaus, který se stal také sídlem 

národního výboru. V letech 1836 – 1837 byl postaven Lázeňský salón, který dnes slouží jako 

hudební hala, v letech 1842 – 1844 Nový koupelový dům, což je dnešní dům Opava, a v roce 

1844 také Sloupový dům, ze kterého je nyní hotel Džbán. Lázně byly natolik proslulé, že se 

zdejší kyselka plnila do lahví a rozesílala do okolí. Původně se láhve plnily z Maxmiliánova 

pramene a od roku 1862 i z Vilémova pramene. Kvůli vysokému tlaku oxidu uhličitého však 

lahve praskaly a proto bylo od rozvozu upuštěno. Polovina 19. století znamenala největší 

rozvoj lázní. Proto byly dále stavěny domy. Budova současné mateřské školky byly postavena 

roku 1859 pod názvem Švýcarský dům. Rok 1862 přinesl objev Vilémova pramene. Také 

tento pramen má souvislost s Marií Terezií, protože byl pojmenován podle jejího pravnuka. V 

letech 1862 – 1863 byl postaven Struskový domek, později nazývaný Skleněný. Od roku 1870 

se začalo v lázních užívat koupelí s přísadou odvaru ze smrkových větviček. Roku 1890 byla 

postavena vila Eugen, což je dnešní Šárka, vila Paula a Terasový dům, který je dnes nazýván 

Kamzík. V letech 1891 – 1893 byl postaven další lázeňský dům, který v současnosti slouží 

jako letní lázně. Ten byl ve své době jednou z nejmodernějších lázeňských staveb. Původně v 

něm bylo 21 kabin pro uhličité a rašelinové koupele, dvě odpočívárny, inholatorium, 2 

místnosti pro vodoléčbu, sluneční lázně a bazén. Bazén byl později zrušen a až v roce 2007 

obnoven.] Na stavbu létníchch lázní navázala v letech 1893 – 1894 stavba vily Wilhelm, 

dnešní Vlasty. Koncem 19. století byla postavena budova U lesa a také pavilon 

Wilhelmsquelle, tedy dnešní Pitný pavilon, který je skutečným symbolem Karlovy Studánky. 

Roku 1905 byla postavena vodní elektrárna s náhonem a umělým vodopádem. 

 

V letech 1909 – 1913 byl ještě postaven Lotrinský, dnešní Slezský dům. V roce 1914 

vyhořela vila Paula. Později bylo objeveno několik pramenů. Roku 1928 to byl pramen 

Bezejmenný, o rok později Trubačův nebo také Trubkový, který byl nalezen v padlém stromu, 

a o další rok později Norbert. Ve všech případech se jednalo o prameny z šachet hlubokých 10 

– 20 metrů. V letech 1929 – 1931 vznikl Lázeňský hotel dnes nazývaný Libuše, který ukončil 

výstavbu zdejších budov. Poté co byla Karlova Studánka roku 1938 připojena na základě 

mnichovských událostí k Německu byl majetek řádu německých rytířů uloupen nacionálními 

socialisty. Během 2. světové války byly lázně často navštěvovány nacionálně socialistickými 

představiteli. Konaly se zde konference a porady. Až do konce války bylo území obydleno z 

velké většiny Němci, kteří byli po válce vystěhováni. 50. a 60. léta přinesla hydrogeologické 

průzkumy a velmi hluboké vrty. Do současnosti je z těchto vrtů využíván 126 metrů hluboký 

vrt S2A, ze kterého vyvěrá pramen Petr a také vrt S7 s pramenem Vladimír a hloubkou 117,8 

metru. V roce 1987 byl zbořen Skleněný domek. V letech 1995 – 2001 prošly lázeňské 

budovy rozsáhlými rekonstrukcemi. V současnosti lázně patří státu a specializují se na léčbu 

onemocnění cest dýchacích a plic. K léčbě hojně napomáhá také zdejší horské klima. Dále se 

zde léčí pacienti s cévními nemocemi, s kloubními a páteřními obtížemi a pacienti po 

onkologických nemocech. 



   V obci se nachází bazénový komplex s vodoléčbou a termoterapií, tělocvična a fitcentrum 

Orlík, dva tenisové kurty (v zimě kluziště), v zimě můžete využít 600 metrů dlouhou 

sjezdovku. Známým a navštěvovaným místem v lázních je také uměle vybudovaný vodopád 

na řece Bílá Opava. V horní, tedy západní, části obce se nachází geologická expozice kamenů 

z Jeseníků a ještě dále dřevěná Kaple sv. Huberta Pramenů je v Karlově studánce celkem 8. 

Některé jsou pojmenovány po známých osobnostech jako např. pramen Maxmilián po 

Maxmiliánu, synovi Marie Terezie, který nařídil prohledat okolí obce a nalezl tak ony léčivé 

vody. Všechny zdejší prameny mají vysoký podíl oxidu uhličitého díky rašeliništím, které 

zabraňují odvětrávání. Prameny je možno stočit např. v Pitném pavilonu, kde je pramen 

Vilémův, nebo v domě Libuše. 

                      

Rolandův kámen (937 m) 

Rolandův kámen je vysoký skalní útvar, který najdeme severním směrem od Karlovy 

Studánky. Jedná se o 50 metrů vysokou rulovou skálu nacházející se na svazích vrcholu Lyra. 

Na vrcholku skály byl postaven dřevěný kříž. Na vrcholové plošině Rolandova kamene byla 

vybudovaná vyhlídka, ze které je krásný výhled na okolní panorama vrcholků Jeseníků. Za 

příznivého počasí je pěkně vidět i vrchol Praděd ( 1491 m.n.m.) s televizním vysílačem. K 

Rolandovu kameni dojdeme z Karlovy Studánky po modře značeném lázeňském 

vycházkovém okruhu. 

 

 

 

 



 


