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Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 

 Dnes se ozývám z penzionu, kde jsme ubytováni na čtyřdenním výletu – skupina tří 

desítek turistů. Výlet pořádá KČT, odbor Nedvědice – jsou mezi námi turisté z Nedvědice 

a okolí, část výpravy tvoří turisté z Brna. Jsme v nádherném místě na pomezí Rychlebských 

hor a Jeseníků – na úplném okraji obce Horní Lipová. 

 Posluchačům – zájemcům o výlety v tomto nádherném kraji nabídnu něco z toho, co 

už jsme absolvovali, popřípadě i to, co navštívíme dnes a zítra. 

 Za návštěvu jistě stojí jeskyně Na Pomezí. Během čtyřicetiminutové prohlídky lze 

vidět nádhernou krápníkovou výzdobu a v případě, že je venku velké teplo, může být teplota 7 

°C také příjemná. 

 Sama Horní Lipová působí svou útulností a upraveností. Bydlíme blízko železniční 

trati, vybudována byla v roce 1888, nyní je po velké opravě v provozu od roku 2016. 

Překonává zde velké stoupání, i proto kolem Horní Lipové dělá oblouk, je zde také několik 

viaduktů. Na nádraží v Horní Lipové je jedna místnost věnována historii této trati. Muzeum 

Slezského Semmeringu lze navštívit prakticky kdykoli, kdy je přítomna obsluha na nádraží. 

 Další zajímavostí je Lesní bar, místo asi dva kilometry za obcí. V nabídce je až 

překvapivě široký sortiment, a hlavně – každý se sám obsluhuje, sám si spočítá útratu, zaplatí, 

vrátí si sám, uklidí případné odpadky. Je potěšitelné, že toto funguje, Lesní bar je příjemným 

cílem turistů. 

 V Dolní Lipové je památník – sousoší připomínající Frývaldovskou stávku (25. 11. 

1931), během níž zemřelo po zásahu četníků osm demonstrantů. Byli to dělníci z žulových 

a mramorových lomů z okolí. Tento pomník byl odhalen v roce 1961. Frývaldov byl do roku 

1947 název města Jeseníku. 

 Příjemné místo je obec Bílá Voda, odtud jsme šli na Borůvkovou horu – tam je 

v nadmořské výšce 900 metrů rozhledna. 

 Dnes máme v plánu jít z Ramzové na nejvyšší bod Rychlebských hor Smrk (1126 m). 

A konečně město Javorník se zámkem na Jánském vrchu! Prohlídka zámku určitě také stojí za 

to, příjemné je také projít se zámeckým parkem a pohledy dolů do města i po okolí mají 

rovněž svoji hodnotu. 

 

 

 


