Obec Bohdíkov se nachází v podhůří Jeseníků, v kraji bohatém na lázeňská zařízení, která
se nacházejí v poměrně nedalekém okolí. Dnes lázně neslouží pouze nemocným, ale i lidem,
kteří si potřebují odpočinout, nabrat nových sil, prostě relaxovat.
V oblasti Jeseníků se nachází mnoho lázeňských míst a minerálních pramenů. Sirovodíkové
minerální prameny jsou ve Velkých Losinách a v Bludově a hydrouhličitano-vápenaté
kyselky se zvýšeným obsahem kyseliny metakřemičité v Karlově Studánce. Vznik těchto
pramenů spadá do tektonické činnosti v třetihorách. Prameny uhličité kyselky se nacházejí
také v Bílém Potoku u Vrbna, v Ludvíkově, Branticích, Lichnově, Karlově Pláni, Slezských
Pavlovicích a v Zátoru. Prameny na Jeřábí vrchovině, u Podlesí, Písařova, Travné, Brantic a v
okolí lázní Jeseníku jsou slabě radioaktivní. Radioaktivita pramenů je odvozována z nerostu
orthitu, který je přítomný v hornině. Pravděpodobně nejznámějšími lázněmi v Jeseníkách jsou
lázně Jeseník, avšak dlouhou a bohatou historií stejně jako léčebnými výsledky se mohou
chlubit i lázně ve Velkých Losinách, Bludově, Karlově Studánce a Lipové.

Priessnitzovy léčebné lázně - Jeseník
..leží v malebné poloze na svazích Studničního vrchu asi 2 km od města Jeseník, v průměrné
nadmořské výšce 620 m, nejsevernějším výběžku Slezska a Moravy.
Zdejší mikroklima je velmi vhodné pro léčení horních a dolních cest dýchacích, potíží
krevního oběhu, nervové soustavy a vegetativního nervstva. Zajímavou náplň mají i
krátkodobé ozdravné pobyty, které mají za cíl zvýšit tělesnou i duševní kondici.
Komplexní lázeňská péče je
zaměřena na léčbu poruch
duševních, oběhových, dýchacích,
kožních, ženských a poruch
látkové výměny a žláz s vnitřní
sekrecí. Současně s těmito typy
onemocnění se zde léčí i
sekundární jako např. problémy
pohybového aparátu, onkologická
onemocnění ve stabilizovaném
stavu
a
jiné.
Více
na
www.priessnitz.cz. Od Bohdíkova
jsou vzdáleny přibližně 45 km na
sever.

Lázně Dolní Lipová
Klimatické lázně s celoročním provozem
Založeny Johanem Schrothem v roce 1829. V roce 1992
SCHROTH,spol. s r.o.

zakoupeny společností

V současnosti jsou Lázně Dolní
Lipová
odborným
léčebným
lázeňským ústavem, zaměřeným na
léčení chronických neinfekčních
kožních chorob, hlavně psoriázy a
atopického ekzému, onemocnění
žláz
s vnitřní
sekrecí
a
metabolických
poruch.
Léčba
obezity, v současnosti realizovaná
podle
nejnovějších
poznatků
moderní medicíny, zůstala tradiční
indikací
lázní.
Více
na
www.lazne.cz.
Vzdáleny
jsou
přibližně 35 km severně.

Lázně Karlova studánka
Lázně Karlova Studánka leží v nadmořské výšce průměrně 800 m. n. m., těsně na východní
straně Pradědu (1492 m), nejvyšší hory Moravy a pohoří Jeseníků, v alpskoromantickém
údolí šumící Bílé Opavy.
V Karlově Studánce se dnes
léčí nemoci dýchacích cest,
choroby krevní a nemoci
z povolání (silikóza). Pacienti
mohou využít sedmi pramenů
železité kyselky. Více na
www.k.studanka.cz.
Pojedeme-li přes Hanušovice
a Nové Losiny, ujedeme
přibližně 65 km.

Léčebné lázně Bludov
Moderní lázeňské zařízení v podhůří Jeseníků s dlouholetou tradicí v léčbě dětské obezity a
pohybových
problémů
dospělých.
Nabízí rehabilitační lázeňskou
léčbu,
wellness programy,
redukční, regenerační a
detoxikační
programy.Využívají
metody
klasické lázeňské medicíny a
léčebné rehabilitace i metody
východní a celostní medicíny.
Více na www.lazne-bludov.cz.
Vzdáleny jsou pouhých 16 km
jižně od Bohdíkova.

Lázně Velké Losiny
Patří mezi nejstarší a nejznámější moravské lázně s dlouholetou tradicí. První zmínka
pochází z roku 1296. Lázně
Velké Losiny jsou návštěvníky
a
lázeňskými
hosty
vyhledávány především kvůli
léčebným účinkům místních
minerálních vod, ale rovněž i
pro svoji příjemnou polohu v
podhůří Hrubého Jeseníku.
Léčí se zde nervové nemoci
dětí i dospělých, nemoci
pohybového
aparátu
i
netuberkulózní
nemoci
dýchacího ústrojí. Více na
www.lvl.cz. Od Bohdíkova
jsou vzdáleny přibližně 24 km
směrem na Šumperk.

Sanatorium EDEL s.r.o.
je soukromou dětskou léčebnou respiračních nemocí se speleoterapií. Nachází se ve Zlatých
Horách, na severním okraji podhůří Jeseníků, v nadmořské výšce 410m n. m. Specializuje se
na léčbu opakovaných a chronických nemocí dýchacího ústrojí a léčí dětské pacienty ve věku
od 3 do 15-ti let, po dohodě
ale také děti mladší, či dorost
do 18-ti let.
Historie léčebny sahá až do
druhé poloviny 19. století,
kdy bylo MUDr. Anjelem
založeno Sweinburgovo lesní
sanatorium. Díky vysoce
modernímu
vybavení
a krásnému lesnatému okolí
se stalo velmi vyhledávaným
hlavně pacienty s nemocemi
dýchacích
cest
a neurologickými potížemi.
Pro firmy nabízí využití
netradičních
prostor
speleoterapie pro pořádání firemních setkání a oslav. Pro tyto účely je v hloubce 93 m pod
zemským povrchem k dispozici bar i s posezením. Více na www.speleoterapie.cz. Nachází se
přibližně 60 km severně od obce.

