Karlova Studánka
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Bruntál

Správní obvod: Bruntál

GPS souřadnice: 50.073097N, 17.306855E

Nadmořská výška: 775 m n. m.

První pís. zmínka: 1785 (237 let)

Počet obyvatel: 178

PSČ: 793 24

Adresa URL: www.kstudanka.cz

O obci
Karlova Studánka je nejvýše položenou obcí bruntálského okresu. Je vstupní branou na druhý nejvyšší
vrchol České republiky – Praděd.

Historie obce
Historie místa ležícího v průměrné nadmořské výšce 800 metrů se píše od počátku 16. století.
Po neblaze proslulé bitvě na Bílé hoře připadl zdejší kraj Řádu německých rytířů. Už tehdy se
objevují první doložené ...

Ubytování a restaurace
Pro turisty nabízí Karlova Studánka nepřeberné množství různého ubytování - od privátů, po
penziony ( U Obelczů, U Nováků, Figura) a hotel Džbán, kde je také možno se najíst. Jsou zde také
potraviny Horalka.

Okolí a příroda
V obci je naučná stezka s názvem Bílá Opava. Prochází po nejkrásnějších horských bystřinách
Jeseníků. Kromě několika vodopádů, četných kaskád a peřejí, skalních útvarů...

Současnost obce
V současné době patří tyto klimatické lázně státu. Specializují se na léčbu chronických
onemocnění hrdla, dutin, nosu a plic, alergických, astmatických a průduškových nemocí i poškození plic
hornickými nemocemi. Léčí se zde ale

Sportovní možnosti
V obci je lyžařský vlek. Sportovci mohou využít nabídky služeb místních hotelů - nejen bazénů, ale i
ostatních zařízení, jako je sauna, kulečník, posilovna apod. V obci je turistické a cykloturistické trasy.

Památky a zajímavosti
Nejstarší stavby mají ve svém rodném listě rok 1778, jedná se o Správní dům (dnešní Odra) a
Kulečníkový dům. Jednotlivé stavby se vzhledově moc nelišily. Snad jen Věžový dům, který zde stojí
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dodnes, je výjimečný ...

Doprava
Karlovou Studánkou prochází silnice č. 445, která se napojuje na komunikaci č. 450. V obci je autobusová
zastávka.
V létě jezdí do Karlovy Studánky cyklobusy a v zimě skibusy.
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