
INDOOR AKTIVITY PRO DĚTI  

KAFRÁRNA   

kavárna s dětskou hernou, 

nám. Svobody 823, Jeseník. 

 

KAVÁRNA  A HERNA SOFIE  

dětská herna, Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník   

LÁZEŇSKÝ BAZÉN A SAUNOVÝ SVĚT  Relaxační bazén   

rezervujte předem na Tel. +420 584 491 201 (328) 

MUZEUM KOSTEK LEGA V muzeu uvi-

díte  lego-model sanatoria Priessnitz, 

aut, robotů či pohádkových postav. 

Součástí je také obchůdek. 

Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník 

BĚLÁ V POHYBU— BĚLÁ POD PRADĚDEM                                                                                

Sportovně zábavní centrum  (autem: 4 km) 

Dětský svět (pro děti do 12 let), 

který nabízí  mnoho dětských 

atrakcí, dotykové naučné obra-

zovky a dřevěné naučné panely. 

Svět sportu, (pro všechny od 4 

let), nabízí biatlon, lezení, těles-

nou analýzu, balanční plošiny, PRX, lanové překážky, 

lyžařský trenažer. 

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA        

Muzeum se  nachází ve vodní 
tvrzi nedaleko Masarykova 
nám. Pořádají se zde tématické 
rodinné výstavy a workshopy. 
Doporučujeme :                     
Stálou expozici SPIRÁLA ČASU ZEMĚ o geomorfologic-
kém vývoji Jesenicka. Vhodné pro děti od 7let.  

Palackého 176/12, 790 01 Jeseník 

tel.: +420 584 453 693, email: ic@mujes.cz 

www.jesenik.cz 

TIC Jeseník 

 

 

 

 

MĚSTSKÝ PARK SMETANOVY SADY   

je protkán pěšími stezkami vhodný-
mi také pro kočárky. V parku se 
nachází  tenisové kurty s dětskými 
hřišti a také pomník Vincenze 
Priessnitze. Po  pramenech v parku 
vás provede                                       
STEZKA VÍLY PRAMENE (2,4 km).  

JESENICKÉ TOULKY 

Malý okruh po Jeseníku, místní  stezka (2,5km)  
Historií  lázeňského města Jeseník vás provede tento okruh 
vhodný také pro kočárky.                                                                                     

AREÁL SV.VORŠILY                           
Komplex bývalého kláštera 

Voršilek dnes ZŠ s dětskými hřišti a 
altánkem je příjemným prostorem 
pro relaxaci v centru města.  

KŘÍŽOVÝ VRCH—oblíbené vyhlídkové místo s kostelíkem a 
restaurací s dětským koutkem je dostupné autem nebo 
pěšky  s dětským nosítkem po modré TZ  vedoucí parkem 
podél Křížové cesty (3 km).  

  JESENÍK—ČERTOVY KAMENY  

(3,3km po žluté turistické značce z Jeseníku)  
Skalní vyhlídka vysoká cca 40 m, se nachází pod vrcholem 
Zlatého chlumu. Výstup na vyhlídku 
je možný  pěšky po železných žebří-
cích s dětským nosítkem. V turistic-
ké chatě Čertovy kameny naleznete 
dětský koutek a  venkovní dětské 
hřiště. 

2018 

 KAM S KOČÁRKEM? 

TRASY A TIPY 

VLÁČEK LÁZEŇÁČEK  

Oblíbená atrakce nejen pro děti spojuje   

město a lázně Jeseník.„Lázeňáčkem“ se 

můžete vydat také na výlety po okolí. 

Aktuální jízdní řád si vyžádejte v lázeňském 

informačním centru.   

                                     ADRENALIN PARK                                     
A RANČ OREL ČESKÁ VES  
(autem: 7 km) 
V Adrenalin parku najdete lanové 
centrum, lezeckou stěnu, obří houpačku, 
lukostřelbu, dětské terénní tříkolky, 
paintball, vodní hřiště nebo zde můžete 
zažít jízdu na koních.  
 



PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ   
(3km po červené turistické značce z Jeseníku)  

 v lázeňském areálu se nachází mnoho atraktivních hřišť 
pro malé i větší děti. 

 
 HÁJ VÍLY OZDRAVY  

Originální přírodní hřiště s vodními prvky  vybudované v 
lesích lázeňského vrchu.  Průvodcem je víla Ozdrava. 
Vhodné pro děti od 3 let. 

 
 LÁZEŇSKÝ BALNEOPARK   

„vodní zahrada“ vybudovaná po 
vzoru Vincenze Priessnitze která 
slouží k hydroterapii a relaxaci.  
 

   
LÁZEŇSKÁ KOLONÁDA - 1200 m dlouhý  okruh nabí-

zí  procházku pod korunami stromů po zpevněném po-
vrchu. Kolonáda nabízí  kouzelné výhledy na hřebeny 
Jeseníků a je vhodná také pro kočárky.  

 
  NAUČNÁ STEZKA PRIESSNITZ—SCHROTH  

(4,5 km Lázně Jeseník—sedlo Na Pomezí) 

In-line cyklostezka spojuje Priessnitzovy lázně se sedlem 

Na Pomezí, kde se nachází jeskyně Na Pomezí. Trasa má 

celkem 8 zastavení. 

 

LÁZEŇSKÉ STEZKY PO PRAMENECH  

Stezky po pramenech Studničního vrchu jsou 
vhodné pro pěší turistiku s dětským nosítkem. 

NAUČNÁ STEZKA ŽIVÉ VODY 
6 km okruh okolo 17 pramenů, Začíná a končí u Jitřního 
pramene. Na stezce potkáte 12 dřevěných soch pohád-
kových bytostí. 
NAUČNÁ STEZKA VINCENZE PRIESNITZE  
7 km okruh kolem 14 pramenů vás provede životním 
příběhem Vincenze Priessnitze. 
LÁZEŇSKÉ OUTDOOR AKTIVITY:  
MULTIFUNKČNÍ  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, ADVENTURE GOLF, DISC 
GOLF, FIT PARK, PŮJČOVNA SPORTOVNÍCH POTŘEB,  
HORSKÝCH KOL A KOLOBĚŽEK  

priessnitz.cz  

JESENÍK - BOBROVNÍK—LIPOVÁ -LÁZNĚ 
(4 km po žluté turistické značce z Jeseníku)  

In-line cyklostezka vede z Jeseníku k osadě Bobrovník s vý-
letními restauracemi s dětskými hřišti a autokempingem. 
Stezka dále pokračuje  převážně podél řeky Staříč do Lipové
-lázní, kde  můžete navštívit Schrotovy Léčebné Lázně. 

MINI ZOO  FAUNAPARK,  HORNÍ LIPOVÁ 
(autem 9,4 km z Jeseníku) 

Faunapark je soukromá mini zoo. Uvidíte 
zde pumu americkou, tygry, klokany, 
lemury, několik druhů papoušků a mno-
ho dalších.  MINI ZOO je bezbariérové. 

 
 JESENÍK  - LESNÍ BAR  - HORNÍ LIPOVÁ  
(autem: 13 km—parking Horní Lipová, dále 3 km pěšky) 

Lesní bar je jedinečným zastavením na 
cestě z Horní Lipové na Smrk, kde se sami 
obsloužíte a za útratu zaplatíte do při-
chystané kasičky. K lesnímu baru vede od 
parkoviště asfaltová cesta. 
 

 
 JESENÍK  - JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU, PÍSEČNÁ  

(autem: 13 km ) 
Přes 400 metrů dlouhý podzemní labyrint cho-
deb a puklin v devonských mramorech.  
Jeskyně je bezbariérová. Prohlídka je vhodná  i 
pro malé děti. Vstup do jeskyně bez kočárku. 
 
PROJÍŽDKY NA KONÍCH—CHATA EDUARD  
(autem: 12km, Bělá pod Pradědem)   
 
V areálu horské chaty  v Bělé pod Pradědem se nachází ovce 
kamerunská, poníci a koně.  Vyjížďky jsou možné po přecho-
zí domluvě nejméně 24 hodin předem +420 602 447 557 
 
JESENÍK—JELENÍ FARMA DĚTŘICHOV 
(autem: 4 km) 
Na Jelení farmě můžete zažít blízkost toho-
to velikána jesenických hor doslova na 
vlastní kůži. Rezervace prohlídek : 
 +420  602 754 458, +420 724 113 206 

 

 ZLATOKOPECKÝ SKANZEN -  ZLATÉ HORY 
 (autem:22 km, Ondřejovice u Zlatých Hor) 

Naučná stezka  (2 km) vede areálem 
hornické vesničky ke Zlatorudným  
mlýnům, kde si můžete vyzkoušet rýžo-
vání zlata.  

 
JESENÍK  - REJVÍZ VELKÉ MECHOVÉ 
JEZÍRKO   (autem.:12 km směr Zlaté Hory)  

Rejvíz (750 m) je památkově chráněná  horská osada v jejíž 
blízkosti se nachází NPR Rejvíz s rašelinným  „mechovým „ 
jezírkem. Naučná stezka Rejvíz vede částečně po chodnících 
z dřevěných klád  k mechovému jezírku.  

 EKOFARMA ORLÍ VRCH  - REJVÍZ  

Rodinná farma, kde zblízka můžete vidět ovce, kozy, koně , 
ale i divoká a domácí prasátka. Součástí  farmy je dětské 
hřiště a restaurace, kde můžete okusit domácí chléb  a sýry. 

 
JESENÍK - NÝZNEROVSKÉ VODOPÁDY, ŽULOVSKO 

(autem: Jeseník—Žulová - Nýznerov 23 km)  
Unikátní soustava kaskád a vodopádů na Stříbrném potoce. 
Vodopády se nacházejí 2 km pěšky od obce Nýznerov u 
Žulové. 

JESENÍK—TANČÍRNA— RAČÍ ÚDOLÍ  
(autem: 31 km směr Javorník )  

Tančírna—ukázka dřevěné jesenic-
ké secesní architektury byla obno-
vena v roce 2015.  Nachází se v  
Račím Údolí kudy se lze procházet 
také s kočárkem. S  dětským nosít-
kem se vydejte na vyhlídku Čertovy kazatelny.  

ZÁMEK JÁNSKÝ VRCH A TURISTICKÉ CENTRUM SOUD  
 JAVORNÍK  
(autem: 32 km  )  
Zámek nabízí speciální okruh pro rodiny s dětmi od 4 do 8 
let. V zámeckém parku na děti čeká 
pohádková stezka. Na náměstí na-
vštivte historickou budovu SOUDU se 
zajímavými expozicemi a informač-
ním centrem. 


