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ANOTACE: 

Bakalářská práce se zabývá návrhem naučné stezky v Rychlebských 

horách. V úvodní části je zpracována charakteristika přírodních poměrŧ v oblasti 

Rychlebských hor, podhŧří Ţulovské pahorkatiny a Vidnavské níţiny. Dále je 

popsána základní charakteristika naučných stezek a jejich budování, vznik 

informačních panelŧ, značení pěších a cyklistických tras. Samostatnou kapitolou 

je zmínění stávajících naučných stezek v zájmové oblasti. Hlavní část práce, která 

vznikla na základě vlastního terénního prŧzkumu, bylo vytvoření návrhu nové 

naučné stezky s popisem jednotlivých zastavení, doplněny fotografiemi. Práci 

uzavírají přílohy jednotlivých informačních tabulí. 

KLÍČOVÁ SLOVA: naučná stezka, Rychlebské hory, informační tabule 

SUMMARY: 

This Bachelor thesis describes the design of nature trails in Rychlebské 

hory. The first part is concerned with characteristic of natural conditions in 

Rychlebské hory, foothills of Ţulovská pahorkatina and Vidnavská níţina. I am 

also concerned with basic characteristic of nature trails and its building, origins of 

information boards and tourist routes of walkways and cycle tracks. A mention of 

current natural trails in studied area is a separate chapter of the thesis. Proposal 

formation of a new natural trail with individual stopping description is the main part 

of the thesis. The proposal is developed by self-exploration of the terrain. Pictures 

are added. Attachment of individual information boards closes the thesis. 

KEYWORDS: nature trail, Rychlebské hory, information board 
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ČR – Česká republika 
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1 ÚVOD  

Tématem této bakalářské práce je zpracování návrhu naučné stezky 

v Rychlebských horách. Jsou to zapomenuté hory, které snad jediné v České 

republice mají více kilometrŧ pěších a cyklistických tras, neţ návštěvníkŧ              

a cyklistŧ dohromady. Jsou to hory, které lákají jen opravdové trempy a turisty, 

kteří se sem vţdy rádi vracejí. I já zde jezdím ráda a proto toto téma bylo pro mě 

jasnou volbou. Chtěla bych alespoň z části přiblíţit přírodu a její zajímavosti 

v okolí Rychlebských hor nejširší populaci lidí. Kaţdý turista se bude cítit jako 

v jiném světě v tomto kraji zatopených lomŧ, spousty přírodních zajímavostí, 

malých zapadlých osad, lesŧ a rybníkŧ. Je to překrásný kraj, nevelkých návrší, 

dalekých výhledŧ a samoty. 

 V úvodu práce se zabývám základní charakteristikou a rozdělením 

naučných stezek a také značením pěších a cyklistických tras. Dále se zaměřuji na 

jiţ stávající naučné stezky v zájmové oblasti a cílem bakalářské práce je navrţení 

naučné trasy po nejzajímavějších lokalitách Rychlebských hor, severního podhŧří 

Ţulovské pahorkatiny a Vidnavské níţiny, které byly silně ovlivněny činnosti 

pevninského ledovce. Posledním cílem bakalářské práce je vytvoření několika 

informačních tabulí.  

 Klíčovou metodou při tvorbě bakalářské práce byl pravidelný terénní 

prŧzkum terénu. Zájmovou oblast jsem navštívila mnoho krát, kdy jsem vytvořila 

dostatek fotografií, které byly pouţity při tvorbě informačním naučných tabulí na 

mé zvolené trase a v bakalářské práci.  
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2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ 

2.1 Základní údaje o lokalitě 

Turisticky málo navštěvované Rychlebské hory jsou zajímavým                   

a atraktivním pohořím, které vybíhá do polské níţiny. Polské pojmenování ,,Góry 

Złote“ naznačují zlatokopeckou minulost, ale krom zlata se tu těţila také stříbrná 

ruda, grafit, měděná ruda, magnetit, arzenopyrit, rašelina, uran, kaolinické jíly, 

lignit, ţilný křemen, mramor a s největší části ţula a vápenec. Český název 

,,Rychlebské hory“ vymyslel v době národního obrození spisovatel a historik A.V. 

Šembera, inspirací mu byla zřícenina hradu Rychleby u Javorníka (Holub 2004). 

2.2 Geologie 

Pro oblast Rychlebských hor je charakteristická velká sloţitost geologické 

stavby a pestré zastoupení hornin magmatických, sedimentárních nebo 

metamorfovaných. Metamorfované horniny, starohorního a prvohorního stáří: ruly, 

erlány a svory. Jsou zde přítomny krystalické břidlice s vyvřelinami, které tvoří 

celou páteř Rychlebských hor a Ţulovskou pahorkatinu (Šafář 2003, Bakala 1992).  

Nejvýrazněji se do geologické historie zapsala horotvorná etapa 

hercynského vrásnění. Tato etapa trvala přes 70 miliónŧ let od svrchního devonu 

do spodního permu. Pochází z ní prakticky celá geologická stavba pohoří. Díky 

metamorfóze a vrásnění vznikla většina magmatických hornin. V období devonu 

probíhala v oblasti mimo mořské sedimentace také sopečná činnost (Čihař 2002).  

Na konci karbonu utuhly v zemské kŧře v hloubce několika kilometrŧ ţuly   

a další příbuzné horniny, které na začátku permu před 310 – 250 milióny let 

přispěly k prohřátí hornin a jejich následné metamorfóze. Tudíţ slezská ţula 

vystoupila na zemský povrch v rozsáhlém ţulovském masívu, kterému se také říká 

ţulovský pluton. Ten zaujímá rozlohu přes 150 km2. ,,Slezská ţula“ je vţdy šedá, 

ale v rŧzných odstínech. Při těţbě a hlavně při odbytu se rozeznává světlá            

a tmavá ţula. Světlé ţuly je daleko víc a obsahuje draselný ţivec ve velkém 

mnoţství. Tmavá ţula, obsahující granodiority, tonality a křemenné diority, je 

cennější, pouţívána především na pomníkové práce (Gába 1986).  
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V mladších prvohorách a přes celé druhohory byla oblast souší. V mladších 

třetihorách docházelo k záplavám. Nejdŧleţitější geologickou událostí čtvrtohor 

bylo pevninské zalednění, které zasáhlo asi před 300 – 250 000 lety, kdy ledovec 

s centrem ve Skandinávii pokryl předpolí Rychlebských hor do nadmořských výšek 

400 – 450 m. Terén nebyl zaledněn souvisle. Najdeme zde však místa, kterým se 

ledovcová destrukce vyhnula, a kde se zachovaly zajímavé přírodní výtvory. 

Jedná se o tzv. ostrovní hory, odborně nanutaky, které čněly nad ledovcový 

příkrov jako ostrŧvky z moře. Ledovec zde po sobě zanechal aţ 50 m mocné 

uloţeniny, štěrkopísky z tavných vod, morény s mnoţstvím souvkŧ. Je mezi nimi 

mnoho skandinávsko-baltských ţul, porfyrŧ, porfyritŧ, nejčastěji červeně aţ 

červenohnědě zbarvených. Charakteristické pro oblast jsou černé pazourky          

a jantar pocházející z oblasti Baltského moře (Melzer 1993, Janoška 2004).  

Ledovcem přinesené bludné balvany dosahují rozměrŧ aţ kolem 2 m.        

U Velké Kraše nalezneme velkou expozici bludných balvanŧ sesbíraných z okolí.  

 

Obr. č. 1: Geologická stavba zájmové oblasti (autor) 
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2.3 Geomorfologie 

Rychlebské hory se rozlohou 276 km2 řadí k nejmenším pohořím České 

republiky. Zeměpisně náleţí do provincie České vysočiny, subprovincie 

Krkonošsko - jesenické, oblasti Jesenické. Geomorfologicky Rychlebské hory 

navazují od jihu na Jeseníky, od kterých jsou odděleny Ramzovským sedlem, a od 

západu na masiv Králického Sněţníku, leţícího za hraničním Kladským sedlem. 

Jde o jediný hřbet, kterým probíhá státní hranice, s řadou bočních výběţkŧ a údolí. 

Na západ se z něj otevírá pohled do údolí polského Kladska. Rychlebské hory se 

dělí na tři hornatiny - Hornolipovskou, Travenskou a Sokolský hřbet (Holub 2004).  

Pohoří je omezeno nápadnými zlomovými svahy v úseku od Bílé Vody po 

Vápennou. V oblasti jsou typicky hluboce zaříznuté údolí podobné písmenu V. 

Severní podhŧří Rychlebských hor je méně členité. Ve vápencích v sedle Na 

pomezí a u Vápenné jsou krasové jevy, známé zpřístupněnými jeskyněmi stejného 

názvu ,,Na pomezí “ (Bakala 1992).  

Z východu na Rychlebské hory navazuje Ţulovská pahorkatina vyvinutá na 

granitoidech ţulovského plutonu. Na kontaktu plutonu s okolními horninami 

nalézáme mj. granát, epidot, wollastonit, křišťál, tyto minerály jsou často 

vyhledávané sběrateli. Geomorfologicky pozoruhodná pahorkatina má georeliéf, 

který byl ovlivněn vlastnosti ţuly projevující se při zvětrávání a odnosu. Povrch 

k severu ukloněné pahorkatiny tvoří zvlněnou oblast ve výškách 300 aţ 380 m 

nad, kterou se zdvihají vysoké ostrovní hory. V paleogénu bylo toto území 

zvětráváno a v pleistocénu přemodelováno pevninským ledovcem (Šafář 2003).  

Gába (1991) hovoří o oblasti, kdy v glaciálním období povrch terénu nebyl 

zcela kryt rostlinstvem a silný vítr volně unášel částice písku. Z tohoto dŧvodu 

mŧţeme v okolí Velké Kraše nalézt největší naleziště zaoblených hrancŧ v ČR.  

Přesné učebnicové ukázky tvarŧ zvětrávání a odnosu ţul jsou vyvinuty 

například na vrchu Smolný. Ţulovská pahorkatina představuje typický ráz oblíkové 

krajiny. Na většině vápencových loţisek jsou činné nebo opuštěné lomy. Přes 

Ţulovskou pahorkatinu navazuje na severu plochý celek Vidnavská níţina, tvořená 

nezpevněnými usazeninami třetihorního stáří (Šafář 2003).  
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2.4 Hydrologie 

Z převáţné části patří téměř celé Rychlebské hory do povodí Odry 

(Javorník, Stříbrný potok, Vidnávka), jen z malé části v jihozápadním cípu území 

stéká voda do povodí Moravy, např. Černý potok (Čihař 2002). 

Největším tokem studované oblasti je Vidnávka, pramenící pod Studničním 

vrchem a odvodňující velkou část Rychlebských hor a Ţulovské pahorkatiny. 

Délka jejího toku na našem území je 25,3 km a její horní povodí je krasové. Je 

pravostranným přítokem Kladské Nisy a patří tedy k úmoří Baltu. Největším 

levostranným přítokem Vidnávky je Stříbrný potok s vodopády na horním toku       

a největším pravostranným přítokem je Černý potok, který se před ústím v Malé 

Kraši stéká s Červeným potokem (Melzer 1993, Haderka 2008).  

V regionu Ţulovské pahorkatiny je mnoho opuštěných a zatopených lomŧ, 

přičemţ některé z nich jsou vyuţívány jako přírodní koupaliště. Z hydrologického 

hlediska hraji významnou roli také rybníky. Největší z nich je Velký rybník              

o rozloze 17 ha u obce Černá Voda. Rychlebskými horami stéká řada potokŧ        

a potŧčkŧ. Větší i menší vodní toky v těchto horách získaly pojmenování díky své 

barvě, kterou vodě dávají horniny, které se zde vyskytující ve zdejším podloţí. 

Příkladem těchto potokŧ s "barevným" jménem jsou Bílý potok, Červený potok, 

Černý potok a Stříbrný potok. Většinu potokŧ tvoří krátké úseky pstruhových vod. 

Při rychlém tání sněhu nebo vydatných deštích často dochází k náhlému zvýšení 

hladiny a povodním. V oblasti vyvěrá řada pramenŧ, převáţná většina z nich je 

monitorována (Šafář 2003). Největší mokřad se rozprostírá 1 km severně od 

Vidnavy. Jedná se o PR Vidnavské mokřiny o rozloze 32 ha.  

 

Obr. č. 2: Vidnavské mokřiny (autor) 
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2.5 Klima 

V Rychlebských horách je podnebí mírnější, sušší, ale o něco chladnější 

neţ v sousedních Jeseníkách. Prŧměrná roční teplota je 5 °C, sráţky se pohybují 

okolo 850 aţ 1000 mm, ve vyšších polohách prŧměrná roční teplota klesá na 3 aţ 

1 °C a roční úhrn sráţek představuje 1200 mm. Rychlebské hory přecházejí do 

mírně teplé klimatické oblasti Ţulovské pahorkatiny, kde se prŧměrná roční teplota 

pohybuje okolo 7 °C se sráţkami kolem 750 mm (Šafář 2003, Čihař 2002).  

Ţulovská pahorkatina přechází do oblasti Vidnavské níţiny, kde spadne 

nejméně sráţek z celého studovaného území, pouhých 609 mm. Trvání sněhové 

pokrývky v Rychlebských horách je prŧměrně 93 dní, za to ve Vidnavě je to pouze 

52 dní (Melzer 1993). 

Zajímavým jevem, častým zejména v chladných částech roku, jsou inverze, 

kdy v níţe poloţených oblastech panuje celý den hustá mlha, zatímco na 

hřebenech hor převaţuje slunečné počasí s azurovou oblohou.  

 
Obr. č. 3: Klimatické poměry zájmového území podle Quitta, 1971 (autor) 
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2.6 Fauna 

Fauna Rychlebských hor se od ostatních oblastí výrazně neodlišuje. Střední 

a vyšší zalesněné oblasti obývá běţná středoevropská lesní fauna, 

charakteristickými savci jsou zde jelen lesní (Cervus elaphus), srnec obecný 

(Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa), jezevec lesní (Meles meles), 

kuna lesní (Martes martes), plch velký (Glis glis). Hnízdí zde například čáp černý 

(Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec 

obecný (Accipiter nisus). Zajímavým druhem je myšivka horská (Sicista berlina), 

která je tzv. glaciálním reliktem, zbytkem fauny z doby ledové. Mŧţeme zde spatřit 

často vyskytujícího jeţka západního (Erinaceus europaeus) (Gába 1991). 

 

 

Obr. č. 4: Ježek západní (autor) 

 

Největší druhové pestrosti dosahuje fauna PR Vidnavské mokřiny, v níţ ţije 

mnoho ohroţených druhu plazŧ, vodních skokanŧ a také zde hnízdí velké 

mnoţství mokřadních druhŧ ptákŧ.  

V rybnících a zatopených lomech je vysazován kapr obecný (Cyprinus 

carpio), lín obecný (Tinca tinca), štika obecná (Esox lucius), cejn velký (Abramis 

brama), úhoř říční (Anguilla anguilla), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)         

a pstruh obecný potoční (Salmo trutta morpha). Na několika ostrŧvkovitých 

lokalitách se vyskytuje čolek karpatský (Triturus montandoni), rak říční (Astacus 

astacus), který ţije zejména v povodí Vidnávky a v některých opuštěných lomech. 

Tyto lomy a okolí představují ideální refugium pro mloka skvrnitého (Salamandra 

salamandra), čolka horského (Triturus alpestris), zmiji obecnou (Vipera berus), 



Petra Kocurková : Návrh naučné stezky v Rychlebských horách 

2011            8 

uţovku obojkovou (Natrix natrix), slepýše křehkého (Anguis fragilis) nebo ještěrku 

ţivorodou (Zootoca vivipara) (Šafář 2003). Hojně se zde vyskytuje chráněná 

ropucha obecná (Bufo bufo). 

 

 

Obr. č. 5: Ropucha obecná (autor) 

 

Krasové útvary, mnoţství starých štol a dŧlních děl představují zimoviště 

pro řadu druhŧ letounŧ, dosud jich bylo zjištěno jedenáct. Zvláště významný je 

kriticky ohroţený vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), nebo netopýr brvitý 

(Myotis emarginatus) (Krkavec 1959). Tito netopýři tvoří v lidmi zbudovaných 

stavbách letní kolonie. V obci Černá Voda se nachází dvě EVL pro tyto chráněné 

druhy netopýrŧ. 

2.7 Flóra 

V současnosti jsou lesy Rychlebských hor tvořeny z převáţné části 

kulturními smrčinami, plošně významné jsou také smíšené porosty s menším 

podílem buku a 23 % výměry lesŧ tvoří bučiny. Zajímavější jsou lesní 

společenstva lipových javořin, bikových a květnatých bučin pralesovitého 

charakteru v PR Račí údolí. V lesním celku Baţantice severně od Ţulové se 

dochovaly malé zbytky pŧvodních smíšených borových porostŧ s modřínem          

a dubem, jedná se o NPP Venušiny misky (Šafář 2003). 

V bučinném krajinném typu najdeme ostrŧvky vegetace rostoucí na 

vápencovém podkladu, např. ve Ztraceném údolí u Vápenné. Na této bazické 

hornině rostou vápnomilné rostliny a zbytky květnatých bučin s lilií zlatohlávkem 

(Lilium martagon) a kyčelnicí devítilistou (Dentaria enneaphyllos). Mŧţeme zde 
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také spatřit 2 typy hořcŧ: hořec kříţatý (Gentiana cruciata) a hořec brvitý 

(Gentianopsis ciliata), nebo slabě vyskytující okrotici bílou (Cephalanthera 

damasonium). V niţších polohách navazují na bučiny četnými přechody 

společenstva dubohabrových hájŧ, která zaujímala největší část Ţulovské 

pahorkatiny a Vidnavské níţiny (Gába 1991). 

Podle Hédla (2001) se na rozhraní Rychlebských hor a Ţulovské 

pahorkatiny vyskytuje vzácná vrbka rozmarýnolistá (Chamerion dodonaei). Jde     

o potvrzení výskytu druhu v území zhruba po 50 letech. Ve výčtu cévnatých rostlin 

je uvedeno cca 1000 taxonŧ. 

Mokřadní společenstva z vidnavské lokality patří k nejvýznamnějším nejen 

v regionu, ale i v rámci celé ČR. Jsou zde vyvinuta rŧzná společenstva ostřic 

s mnoha vzácnými rostlinami, z nichţ některé patří mezi silně ohroţené druhy: 

ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), rosnatka okrouhlolistá (Drosera 

rotundifolia), kruštík bahenní (Epipactis palustris), hladýš pruský (Laserpitium 

prutenicum) a mnohé další patří mezi ohroţené druhy: ostřice stinná (Carex 

umbrosa), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vachta trojlistá (Menyanthes 

trifoliata), tolije bahenní (Parnassia palustris). Ve skalních štěrbinách roste sleziník 

severní (Asplenium septentrionale) nebo osladič obecný (Polypodium vulgare). Na 

jaře se hojně v Rychlebských horách vyskytuje podběl lékařský (Tussilago farfara), 

šťável kyselý (Oxalis acetosella), violka vonná (Viola odorata) nebo devětsil bílý 

(Petasites albus) (Melzer 1993). 

 

    

              Obr. č. 6: Violka vonná (autor)                 Obr. č. 7: Devětsil bílý (autor) 
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3 NAUČNÉ STEZKY A JEJICH BUDOVÁNÍ 

 Naučné stezky jsou vyznačené výchovně vzdělávací trasy vedoucí např. 

lesy, chráněným územím, městy, parky, lesoparky, zemědělskou krajinou. Slouţí 

k informování o přírodních i kulturních hodnotách území. Jejich cíl je předat 

informace turistŧm, kteří na trase prochází. Před realizaci naučných stezek musí 

předcházet příprava projektu, která se zaměří na sdělení informací, lokalizaci 

stezky a cílovou skupinu. Při volbě trasy je dŧleţité přihlédnout k náročnosti 

terénu, bezpečnosti trasy a kvalitě povrchu. Naučné stezky slouţí k prezentaci 

zajímavých informací z nejrŧznějších oborŧ. Ty mohou být díky své tématice: 

geologické, botanické, ekologické, archeologické, mineralogické, hornické, 

historické, přírodně ochranářské nebo také sportovní (Jelínek 2009). Naučné 

stezky lze rozdělit z mnoha hledisek. 

3.1 Dělení dle obsluhy 

3.1.1 Naučné stezky s průvodcovskou sluţbou 

Zde podává výklad a provádí návštěvníky na naučné stezce patřičně 

obeznámená a pověřená osoba, která danou lokalitu má dobře zmapovanou a zná 

o ní spoustu informací. Problémem je obsahová a odborová úroveň výkladu. 

Výhoda takto řešené naučné stezky je v tom, ţe prŧvodce mŧţe bezprostředně 

odpovídat na dotazy účastníkŧ. Lidé se tak mohou dozvědět, co je zajímá             

a prŧvodce získává dŧleţitou zpětnou vazbu. Další výhodou je, ţe prŧvodce mŧţe 

pohotově reagovat na spoustu významných okolnosti, jako je např.: přelet dravce, 

stopy zvířat nebo rŧzné hlasy ptákŧ (Čeřovský 1989). 

3.1.2 Samoobsluţné naučné stezky 

 V České republice je tento typ stezky nejrozšířenější. Návštěvník si 

prochází trasu sám, vysvětlení je zde poskytnuto určitými pomŧckami: 

prŧvodcovský text nebo informační tabule umístěné přímo v terénu. Výhodou 

tohoto řešení je, ţe návštěvník si mŧţe sám organizovat rychlost prohlídky a také 

mnoţství informací, které je ochoten z nabídky přijmout. Prohlídka mŧţe být 

přizpŧsobena časovým moţnostem návštěvníka nebo počasí (Čeřovský 1989). 
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3.1.3 Stezky s kombinovaným výkladem 

  Tento typ stezky zahrnuje jak informace na vysvětlujících panelech, tak 

odborný výklad. Ten je poskytován převáţně pracovníky a to předem hlášeným 

větším skupinám nebo při zvláštních příleţitostech. 

Součásti všech těchto typŧ jsou zpravidla informační tabule, které mohou 

vytvářet samostatný informační systém na určitém území bez jakékoliv návaznosti 

nebo mohou být součástí naučné stezky. Informační tabule bývají rovnoměrně 

umístěné po celé délce trasy. Panely představují některé významné úkazy 

vztahující se k území nebo vykreslují rozsáhlejší kraj. Rozvíjejí vjemy, které na 

návštěvníka pŧsobí. Vedle textŧ se na panely umisťuje v první řadě název            

a značka, dále kresby, mapy a fotografie. Pro výrobu panelŧ se vyuţívají rŧzné 

druhy materiálŧ,  jako je dřevo, kov nebo plast (Jelínek 2009). 

3.2 Dělení dle délky trasy 

3.2.1. Krátká trasa 

Jedná se o stezku do 5 km, bohatou na obsah. Krátké trasy bývají převáţně 

okruţní. Rychlebské hory zatím čekají na naučnou stezku tohoto typu. 

3.2.2 Středně dlouhá trasa 

Nejčastěji 5 – 15 km, trasa má rŧzná výchozí místa a cíl, nebo mohou být    

i okruţním typem. V Rychlebských horách jsou dvě naučné stezky tohoto typu: 

Latzelova stezka krasem Rychlebských hor a naučná stezka Johanna Schrotha. 

3.2.3 Dlouhá trasa 

Jedná se o trasu, která má přes 20 km. Pro svou délku nejsou vhodné pro 

všechny účastníky a to zejména pro malé děti a seniory. V Rychlebských horách 

je jedna dlouhá trasa přes 20 km a to Bílá Voda – Hraničky, tato trasa je součástí 

cyklotrasy (Čeřovský 1989). 
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3.3 Značení tras pro pěší 

3.3.1 Značení naučné stezky 

Smluvená turistická značka naučné stezky je bílý čtverec celkového 

rozměru 10 x 10 cm s uhlopříčkovým zeleným pruhem, vedeným z levého horního 

do pravého dolního rohu značky o šířce 3 cm. Číslo zastavení je vyznačeno číslicí 

uprostřed značky. Předepsaná barva je červená. Provádějí se jako značky 

malované na stromy nebo na skály. Jindy jsou zhotoveny z plechu. Velkým 

nedostatkem v dnešní době je, ţe tyto značky na trase buď zcela chybí, nebo jsou 

nedostatečné (Čeřovský 1989). 

 

 

Obr. č. 8.: Značení naučné stezky (autor) 

3.3.2 Pásové značení 

 Pásovou značku tvoří tři souběţné, vodorovné, barevné pásy, z nichţ 

prostřední čára je provedena vedoucí barvou, charakterizující značenou cestu. 

Vedoucí barvy jsou:  

  červená – dálkové nebo hřebenové trasy 

  modrá – významnější trasy 

  zelená – místní trasy 

  ţlutá – krátké trasy, spojovací cesty, zkratky 

Oba krajní pásy jsou bílé, proto jsou snáze rozpoznatelné i za zhoršené 

viditelnosti, kdy rychle upoutají zrak (www.wikipedie.cz). 
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3.3.3 Tvarové významové značení  

 Umisťují se na značených trasách většinou na odbočkách od pásových 

značených tras k turisticky významným místŧm, kterými nelze vést prŧběţné 

značené trasy. Délka této odbočky by neměla přesáhnout více jak 1 km. Tvarová 

značka je tvořena rŧznými typy obrazcŧ. Převáţná část tvarového značení má 

směrový charakter. Toho je dosaţeno tím, ţe stálým seskupením barev udává 

kaţdá značka zvlášť směr k danému cíli (Hubička 1956). 

 Obr. č. 9: Odbočka ke zřícenině hradu nebo jinému objektu (expedice.rps.cz) 

 Obr. č. 10: Odbočka k jinému zajímavému objektu (expedice.rps.cz) 

 Obr. č. 11: Odbočka k pramenu nebo ke studánce (expedice.rps.cz) 

 Obr. č. 12: Odbočka k vrcholu nebo k vyhlídce (expedice.rps.cz) 

  Obr. č. 13: Koncová značka (expedice.rps.cz) 

3.4 Značení cykloturistických tras 

 Cykloturistické trasy vedou zpravidla po horších polních či lesních cestách 

nebo terénem. Cykloturistické značky mají krajní pásy ţluté a vnitřní pás mŧţe být 

červený , zelený , bílý  nebo modrý , doplněné šipkou . 

Vyznačeny jsou pásovými značkami o rozměru 14 x 14 cm, tento větší rozměr, je 

z dŧvodu lepší viditelnosti pro cyklisty (www.wikipedie.cz). 

 

http://www.klaudy.net/znaceni-cyklotras.php
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4 NAUČNÉ STEZKY V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH 

 V současné době na území Rychlebských hor jsou 3 naučné stezky. 

4.1 Latzelova stezka krasem Rychlebských hor 

 Trasa začíná z obce Vápenná, kde se návštěvník snadno dostane 

z vlakového nádraţí. Trasa dále pokračuje přes Polku a končí v Horní Lipové. Je 

dlouhá 9 km a je na ní instalováno celkem 9 informačních tabulí. Trasa je vhodná 

pro pěší. Je dobře dostupná autobusem i vlakem. Tato naučná stezka je 

zaměřena na přírodní zajímavosti, krasové jevy, geologii, historii vápenictví           

a samostatnému zakladateli první vápenky ve Vápenné Antonu Latzelovi. 

4.2 Naučná stezka Bílá Voda – Hraničky 

 Naučná stezka vede při cyklotrase č. 6044 z obce Bílá Voda do Hraniček. 

Je vhodná i pro pěší turisty. Obec Bílá Voda je dostupná autobusem, z Hraniček 

vede 4 km turistická trasa do Vojtovic, kde se dá vyuţít autobusová doprava. 

Trasa je dlouhá 37 km s 8 zastávkami, kdy 2 informační tabule jsou pouţité mimo 

vyznačenou naučnou trasu. Naučná stezka je zaměřena na biologii, geologii, 

nerostné bohatství a geomorfologii oblasti. 

4.3 Naučná stezka Johanna Schrotha 

 Tato naučná stezka byla vybudována v roce 2010. Vede od muzea 

Johanna Schrotha v Dolní Lipové kolem lomŧ na Smrčníku a končí v obci Horní 

Lipová u pramene císaře Josefa II. Trasa má 8 zastavení a je dlouhá 8,5 km. 

Pěšky ji lze zvládnout za 3 hodiny. Je věnována Johannu Schrothovi, který byl 

zakladatel zdejších lázní. Dále se informační tabule zaměřují na historií obcí Dolní 

a Horní Lipová. 
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5 NÁVRH NAUČNÉ STEZKY V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH           

  

 

Obr. č. 14: Mapa trasy (autor) 

 

Seznam zastavení naučné trasy: 

1. Vidnavské mokřiny 

2. Vidnava 

3. Velká Kraš 

4. Venušiny misky 

5. Rybníky  

6. Černá Voda 

7. Kaltenštejn 

8. Píšťala 

9. Vycpálkŧv lom 

10.  Vápenná 

11.  Nýznerovské vodopády 
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 Délka navrţené trasy je 18,5 km. Začíná v nejniţším místě regionu  222 m 

n. m.  a to ve Vidnavských mokřinách a končí u Nýznerovských vodopádu, které 

protínají nejvyšší nadmořskou výšku trasy a to 540 m n. m. Trasa je vhodná jak 

pro pěší turistiku, tak pro cykloturisty. Převáţná většina trasy vede po udrţované 

asfaltové komunikaci lesním terénem. 

2 3

4

5 6

7 8

9

10

11

1

 

Obr. č. 15: Výškový profil trasy (autor) 

 

Obr. č. 16: Návrh informační tabule (autor) 
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5.1 Zastavení č. 1 - Vidnavské mokřiny 

Katastrální území: Vidnava 

Nadmořská výška: 222 m n. m. 

Výměra: 31, 99 ha 

Vyhlášeno za PR: 1996 

Vidnavské mokřiny byly vyhlášeny 10. 4. 1996 za přírodní rezervaci. Území 

je ve starší literatuře zmiňováno také pod názvem ,,Vidnavské loučky“. Oblast se 

rozkládá na ploše 32 ha v nejniţším místě okresu a to 222 m n. m. Na S a V je 

vymezená státní hranicí s Polskem, na J a SZ pak cestou a melioračním 

příkopem. Součástí mokřadŧ jsou také rašelinové louky (Haderka 2008). 

Rašeliniště u Vidnavy patří k typu plochých lučních rašelinišť a slatin. 

Vzniklo v kvartéru v době poledové. Rašelina se nachází 25 aţ 30 cm pod 

povrchem, kdy mocnost loţiska rašeliny dosahuje aţ 2,4 m. Podloţí tvoří 

nepropustný jíl. Rašeliniště má tvar obdélníku, je mazlavá, málo zuhelnatělá         

a vyskytuje se v ní minerál vivianit (Kruťa 1973). 

V mokřinách bylo pozorováno 90 hnízdících a 60 protahujících druhŧ ptákŧ. 

Z chráněných lze uvézt s jistotou například tyto: čířka obecná (Anas crecca), 

jestřáb lesní (Accipiter gentilis), pochop rákosní (Circus aeruginosus), sova pálená 

(Tyto alba), ledňáček říční (Alcedo atthis), rákosník velký (Acrocephalus 

arundinaceus), ţluva hajní (Oriolus oriolus), konipas luční (Motacilla flava) nebo 

dudek chocholatý (Upupa epops). Z plazŧ se zde hojně vyskytuje ještěrka 

ţivorodá (Zootoca vivipara) a uţovka obojková (Natrix natrix). Z chráněných druhŧ 

obojţivelníkŧ se zde vyskytuje hojně ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená 

(Bufo viridis), skokan zelený (Pelophylax esculentus) a čolek obecný (Triturus 

vulgaris). Jedinečnost a pŧvodnost mokřadu dokládá i výskyt vzácného hraboše 

mokřadního (Microtus agrestis) a rejsce černého (Neomys anomalus). V tŧních 

Vidnavských mokřin ţije mnoho pŧvodních druhŧ ryb: kapr obecný (Cyprinus 

carpio), štika obecná (Esox lucius) i okoun říční (Perca fluviatili) (Haderka 2008).  

Ve Vidnavských mokřinách jsou uváděny nálezy krunýřŧ ţelvy bahenní 

(Emys orbicularis). V roce 2000 u vtoku do umělé vodní nádrţe byly nalezeny 

kosterní zbytky samce ţelvy bahenní. Ostatky tohoto jedince jsou uloţeny             
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v Národním muzeu v Praze. V roce 2001 bylo nainstalováno ve Vidnavských 

mokřinách několik speciálních ţelvích pastí, do kterých se daří tato zvířata běţně 

chytat na lokalitách, kde se vyskytují, ale přes tři měsíce se nepodařilo ţádnou 

ţelvu chytit. Je prokazatelné, ţe ţelvy bahenní kolem roku 1990 v mokřinách ţily, 

ale v současnosti je jejich populace jiţ minulostí (www.enviweb.cz). 

Ve společenství baţinných olšin, vrbin, rákosin a ostřic se vyskytují vzácné 

druhy vodních rostlin například: vachta třílistá (Menyanthes trifoliata), ţebratka 

bahenní (Hottonia palustris), blešník obecný (Pulicaria vulgaris), všivec bahenní 

(Pedicularis palustris) a všivec lesní (Pedicularis sylvatica) , docela vzácný ďáblík 

bahenní (Calla palustris), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), tolije bahenní 

(Parnassia palustris) a chráněná rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). 

Velkou plochu území zaujímá společenstvo s dominantní ostřicí příbuznou (Carex 

appropinquata). Vlivem poklesu spodních vod v posledních padesáti letech 

dochází v celém ekosystému ke zmenšování plochy pŧvodních rašelinových luk, 

které zarostly náletem olší (Alnus sp.), vrb (Salix sp.) a rákosem obecným 

(Phragmites australis). K zabránění nárŧstu se kaţdoročně provádí na lukách 

postupná likvidace rákosu a keřových porostŧ (Haderka 2010). 

5.2 Zastavení č. 2 - Vidnava 

Katastrální území: Vidnava 

Nadmořská výška: 239 m n. m. 

Výměra: 425 ha 

Zaloţeno: 1291 

Počet obyvatel k 1. 1. 2010: 1404 

Vidnava byla zaloţena na pravém břehu řeky Vidnávky, severně od 

Rychlebských hor a Ţulovské pahorkatiny, na okraji Vidnavské níţiny. 

Archeologické nálezy svědčí o přítomnosti člověka od mladší doby kamenné aţ po 

první tisíciletí nového letopočtu. Jiţně od obce bylo odkryto germánské sídliště     

z 5. století. Je patrné, ţe název města je odvozen od řeky Wydna či Vidna coţ 

znamená čistou vodu (Haderka 2008). 
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Německý tvar Weidenau byl pouţit dodatečně a vyloţen je jako vrbová 

niva. Díky této souvislosti se vrba v 16. století dostává do městského znaku, kde 

je vyobrazena na zeleném trávníku ve stříbrném štítě (Melzer 1993).  

 

 

 

Obr. č. 17: Obecní znak Vidnavy (www.vidnava.cz) 

Ve Vidnavě se razily i mince – vidnavské denáry. Ve 14. století bylo město 

proslulé hrnčířstvím, které bylo v moderní době nahrazeno těţbou kaolinu. Pro 

svou jedinečnost bylo celé historické jádro Vidnavy dne 10. 9. 1992 prohlášeno za 

městskou památkovou zónu. Zachovalo se pŧvodní jádro městské zástavby se 

zbytky opevnění a s obdélníkovým náměstím uprostřed, několika středověkými 

domy, empírovými štíty, impozantní radnicí s hodinovou věţí, studnou a uprostřed 

náměstí stojí dva sloupy se sochami světcŧ (Melzer 1993). 

Zajímavá je budova bývalého fojtství, v jejíţ fasádě se zachovaly zbytky 

psaníčkových sgrafit. Tyto památky prozrazují, ţe se v minulosti jednalo                

o významné město, neţ je dnes. Stará radnice uprostřed náměstí byla zbořena 

roku 1867 a nahradila ji nová. Jádro farního kostela sv. Kateřiny s cenným 

portálem pochází aţ z 13. století, kostel byl naposledy přestavěn v letech 1883 aţ 

1884. Bývalý gymnazijní novogotický kostel sv. Františka z Asissi byl postaven 

roku 1898. Zámek i bývalý klášter z roku 1868 slouţí školským potřebám. Za 

zmínku stojí mariánský sloup z roku 1714 a barokní sochy sv. Jana Nepomuckého 

a sv. Floriána (Janoška 2004). 

Nejznámějším vidnavským rodákem je MUDr. Adolf Lorenz, zakladatel 

chirurgické ortopedie a univerzitní profesor ve Vídni. Na jeho počest byla ve 

http://www.vidnava.cz/
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Vidnavě vybudována pamětní deska, která je umístěna na náměstí. Narodil se zde 

i sochař Alfred Beyer (Melzer 1993). 

POVĚST: Máselný kámen ve Vidnavě. 

Ve Vidnavě žil kdysi bohatý, ale lakomý mlynář, který chtěl levně postavit nový 

mlýn. Upsal svou duši ďáblu a ten mu slíbil postavit veliký mlýn za jednu noc a práci 

dokončit před prvním zapěním kohouta. Skutečně se mu podařilo mlýn zbudovat, zbývalo 

jen přinést obrovský mlýnský kámen. Ten našel na vrchu Smolný, když s ním letěl nad 

náměstím, ozvalo se kuropění. Ďábel obrovský kámen upustil a ten spadl před radnici na 

zem. Na kameni pak celá staletí rozbalovaly ženy z okolí máslo a sýry při týdenních 

trzích. Kámen byl i v nejparnějším létě stále studený a dobře potraviny ochlazoval. 

Vyprávělo se o něm, že až zmizí, není soudný den daleko (Haderka 2008). 

Jednalo se o bludný balvan s rozměry 7 m x 1 m s šířkou 0,6 m a objemem 

4 m3. Váţil přes 11 tun. Máselný kámen byl aţ do roku 1867 na náměstí, kde byl 

rozebrán a kamene se pouţilo při stavbě portálu nové radnice (Kruťa 1973). 

5.3 Zastavení č. 3 - Velká Kraš 

Katastrální území: Velká Kraš 

Nadmořská výška: 252 m n. m. 

Výměra: 2150 ha 

Zaloţeno: 1256 

Počet obyvatel 1. 1. 2010: 820 

Jméno Velké Kraše je odvozeno od osobního jména Kras, tedy ze 

staročeštiny s významem krásný, krása – tudíţ vesnice, sídliště lidí Krasových. Je 

těţké rozhodnout, kolik dvorŧ a malých osad vzniklo v této oblasti od Hukovic po 

Šubertovu Kraš, případně zda šlo od počátku o jednu velikou ves, která se časem 

rozdrobila na několik menších, označovaných dodnes pouţívanými jmény: Fojtova 

Kraš, Malá Kraš, Velká Kraš, Šubertova Kraš, Hugova Kraš, nebo zaniklými jiţ 

jmény: Bernardova Kraš, Petrova Kraš, Henzchova Kraš, Rudgerova Kraš, 

Sifriedova Kraš, Dlouhá Kraš, Třetí, Čtvrtá či Jiná Kraš. Velká Kraš je poprvé 

zmiňována jiţ roku 1256 (Zuber 1966). 



Petra Kocurková : Návrh naučné stezky v Rychlebských horách 

2011            21 

Obec zaujímá poměrně úrodnou část Vidnavské níţiny na severu při státní 

hranici s Polskem, západně od Vidnavy, na jihu tvoří okraj Ţulovská pahorkatina. 

K obci dříve patřil Hukovický dvŧr jenţ byl majetkem biskupa Jindřicha. Později se 

z něj stala osada Hukovice. Byl zde i lihovar a mlýn. Výhodná poloha obce 

v podhŧří Rychlebských hor a severním směrem navazující na Nyskou níţinu 

znamenala rozvoj převáţně zemědělství. Na straně druhé, zdroje přírodního 

bohatství poskytly moţnost uplatnění řemeslníkŧ. Ve Velké Kraši se nachází kaple 

sv. Floriána z let 1770 – 1804. Tato stavba byla zahájena z podnětu a na náklady 

husovického šoltýse Fridricha Theuera. Kaple je jednolodní stavbou obdélného 

pŧdorysu s vestavěnou hranolovou věţí, zakončenou cibulovou střechou 

s lucernou (Haderka 2004). 

Byla to jedna z obcí, které zaţily v 19. století rozmach kamenického 

prŧmyslu. V oblasti Velké Kraše lze na polích sbírat tzv. hrance, do bizardních 

tvarŧ větrem opracované kameny. Je to pozŧstatek dob ledových (Brachtl 1996). 

Díky Martinu Hanáčkovi vznikla v obci venkovní expozice bludných balvanŧ, 

které byly nalezeny v katastru obce a v blízkém okolí. Hodnotu expozice umocňuje 

vzácný exemplář středošvédská ţula z oblasti západně od Stockholmu, která je 

zatím jediným bludným balvanem svého druhu, nalezeným v ČR (Haderka 2004). 

V roce 1994 byla na katastru Velké Kraše vybudována větrná elektrárna. 

Obecní znak Velké Kraše vznikl nedávno (27. 3. 2000). Na znaku je 

zobrazeno ve stříbrno - červeně čtvrceném štítě antonínský kříţ bez stupňŧ 

zakončený nahoře a dole dvěma prázdnými kruhy a provázený dvěma 

odvrácenými přiléhajícími pŧlměsíci, vše je černé (Müller 2003). 

 

 
 

Obr. č. 18: Obecní znak Velké Kraše (www.velkakras.cz) 
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5.4 Zastavení č. 4 - Venušiny misky  

Katastrální území: Vidnava 

Nadmořská výška: 350 – 404 m n. m. 

Výměra: 3,9 ha 

Vyhlášeno za NPP: 1970 

Smolný vrch je ostrovní horou, neboli vysokou exfoliační klenbou, která 

vznikla v tropickém podnebí třetihor. Skalní ţulové útvary, chráněné v národní 

přírodní památce Venušiny misky vznikly v ledových dobách, ale nenesou stopy 

ledovcové modelace. Vrchol Smolného vyčníval pravděpodobně nad povrch 

ledovce jako tzv. nanutak. Z pozoruhodných drobných tvarŧ jsou to zejména skalní 

mísy, sedadla, křesla, výklenky a tafoni. Rozměry těchto tvarŧ dosahují aţ 

několika metrové velikosti. Všechny tyto tvary patří k nejdokonaleji vyvinutým 

v ţulových oblastech České republiky. Největší skalní mísa má rozměry 150,5 x 

147,8 cm, s maximální hloubkou 106,2 cm a objemem asi 65 litrŧ. Pouze v období 

dlouhotrvajícího sucha bývá mísa suchá, jinak se na jejím dně udrţuje stále voda, 

která se jen zvolna odpařuje. Drobné tvary vznikly v pozdním pleistocénu              

a holocénu a z části se vyvíjejí dodnes. Jejich vznik spadá tedy do mírného 

podnebí. Vznikly erozním účinkem dešťové vody a jejím chemickým pŧsobením, 

v zásadě jsou ovlivněny vlastnostmi ţuly (Vítek 2001). 

 Jádro Smolného vrchu tvoří smíšený les s převahou borovice lesní (Pinus 

sylvestris) a buku lesního (Fagus sylvatica). Najdeme zde i keříčky vřesu 

obecného (Calluna vulgaris), borŧvky černé (Vaccinium myrtillus) a brusinky 

obecné (Rhodococcus vitis-ideae). Na skalách se vyskytují zakrslé formy dřevin. 

Přístupová cesta na skalní vyhlídku je upravena a od počátku 20. století je 

opatřena zábradlím (Haderka 2008). 

Podle Gáby (1978) mísové tvary byly nazývány Venusnapla nebo 

Fenisnapla, tedy Venušiny misky. Mezi nejstaršími lidmi ţily některé pověsti          

a vyprávění, z nichţ bylo moţno bájesloví Venušiných mís rekonstruovat. Ţulové 

skály a jeskynní prostory pod nimi oţivovaly údajně tzv. Venušiny lidičky. 

Postavou byli jen o málo větší neţ trpaslíci, avšak úpravní a pŧvabného zjevu. Byli 

dobromyslní a lidem jen zřídka uškodili, spíše je škádlili, v čemţ jim pomáhala 
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jejich neviditelnost pŧsobící kápě. Často pomáhali chudým a nemocným lidem 

dávali účinné léky vlastní výroby. Děti, které zabloudily do jejich říše, ţenušky rády 

lapaly, avšak zacházeli s nimi dobře a hostily je sypanými koláči. Ve skalních 

mísách prý vařily, vyvařovaly prádlo nebo se v nich za jasných nocí koupaly.  

 
 

 
 

Obr. č. 19: Venušiny misky (autor) 

5.5 Zastavení č. 5 - Rybníky  

Katastrální území: Černá Voda 

Nadmořská výška: 350 m n. m. 

Výměra všech rybníkŧ celkem: 35 ha 

Lesní správa Javorník obhospodařuje v oblasti Černé Vody 25 rybníkŧ. 

Převáţná většina rybníkŧ vznikla jiţ v 16. století. Většina funkčních rybníkŧ 

v současné době plní funkci revitalizační, jsou neocenitelné svým významem pro 

zadrţování vody v krajině. Lidé zde začali chovat ryby a krajina se stala 

zajímavým biotopem i pro vodní ptáky. Hnízdí zde moták pochop (Circus 

aeruginosus) nebo orlovec říční (Pandion haliaetus). Na rybnících je uměle 

vysazována kachna divoká (Anas platyrhynchos). Dnes se zde vyskytují vzácné    

a chráněné druhy, například lilie zlatohlavá (Lilium mahagon) nebo rosnatka 

okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Do rybníkŧ jsou vysazovány ryby: kapr obecný 

(Cyprinus carpio), lín obecný (Tinca tinca), štika obecná (Esox lucius), tolstolobik 

bílý (Hypophthalmichthys molitrix), sumec velký (Silurus glanis) a amur bílý 

(Ctenopharyngodon idella) (Lesní správa Javorník 2010). 
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 Nejznámější ze soustavy rybníkŧ je Velký rybník o rozloze 16 ha. Svou 

rozlohou je největší plochou Rychlebského regionu a je výhradně určen pro chov 

ryb. Výlov probíhá jiţ tradičně za účastí přihlíţející veřejnosti vţdy zpravidla 

poslední sobotu v říjnu. Díky bohatému doprovodnému programu se z výlovu staly 

místní ,,Rybářsko – lesnické doţinky“. V roce 2010 zde byla dokončena realizace 

projektu Lesní správy Javorník ,,Rekonstrukce a modernizace historické rybniční 

soustavy v Černé Vodě“. V rámci projektu bylo na rozvoj druhové pestrosti 

v lokalitě upraveno rozsáhlé pásmo mělčin v nátokové části soustavy a zachován 

pás rákosin na rybníku ,,Mokrého“ (Mediafax 2010). 

Na hrázi rybníka s příznačným názvem ,,U dubu“ je k vidění nejstarší 

památný strom regionu s obvodem kmene 570 cm, jehoţ stáří se odhaduje na 450 

let. Na toto turisticky atraktivní místo byl umístěn v roce 2010 dřevěný roubený 

přístřešek s terasou. Je vybaven stojanem na kola, dřevěnými lavicemi a stoly. 

Návštěvníci mohou dále vyuţít kamenné ohniště s roštem a rampu umoţňující 

bezbariérový přístup aţ k vodě. Rybník ,,U Dubu“ o rozloze 3,5 ha slouţí výhradně 

pro odchov trţních ryb, komorování a pro sportovní rybaření. Malý rybník je 

naproti tomu rájem pro rybáře. Rybníky jsou vybaveny výpustným zařízením, 

pomocí, kterého se dá regulovat výška hladiny vody nebo se dá rybník zcela 

vypustit. Mimořádná hodnota krajiny je chráněna mezinárodním statutem ochrany 

přírody, území je vyhlášeno za Evropsky významnou lokalitu (Lesní správa 

Javorník 2010). 

 

            

Obr. č. 20: Památný dub (autor)         Obr. č. 21: Přístřešek u Velkého rybníku (autor)  

http://www.obeccernavoda.cz/
http://www.obeccernavoda.cz/
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5.6 Zastavení č. 6 - Černá Voda 

Katastrální území: Černá Voda 

Nadmořská výška: 340 m n. m. 

Výměra: 996 ha 

Zaloţeno: 1291 

Počet obyvatel k 1. 1. 2010: 617 

Obec Černá Voda leţící východně od obce Ţulová při Černém potoce 

v nadmořské výšce 340 m. První písemná zmínka o existenci obce pochází z roku 

1291. Český název i jeho německá podoba Schwarzwasser jsou odvozeny od 

barvy písku na dně místního toku (Melzer 1973). 

Černá Voda má v katastru několik památek. Je to především jiţně od obce 

zřícenina hradu Kaltenštejn. V obci byl koncem 16. století za vlády rodŧ Mikuschŧ 

postaven renesanční zámeček s pŧdorysem ve tvaru U. Skládá se z obytné 

budovy a stájí propojených hradbou s hranolovou vězí, bránou a kaplí. Mimořádně 

cenný je vstupní kamenný portál. Poválečné úpravy byly k historické stavbě 

necitelné, protoţe objekt slouţil jako škola, domov mládeţe a výroba obuvi. Další 

kulturní památka v obci je farní kostel P. Marie z r. 1787, s ohradní zdí a sochami 

z 19. století (Haderka 2004, Brachtl 1996).  

Po roce 1870 se obec stala jednou z prvních a nejvýznamnějších středisek 

dobývání i zpracování ţuly a mramoru. V roce 1908 bylo zde jiţ 12 závodŧ 

kamenoprŧmyslu (Melzer 1973). Černá Voda pouţívá obecní znak, na němţ jsou 

vyobrazeny tři hvězdy nad sebou, poloţené na černém zvlněném pruhu, 

znázorňující potok Černá Voda, vše ve stříbrném štítě. 

 

 

Obr. č. 22: Obecní znak Černé Vody (www.obeccernavoda.cz) 

http://www.obeccernavoda.cz/
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5.7 Zastavení č. 7- Kaltenštejn 

Katastrální území: Černá Voda 

Nadmořská výška: 425 m n. m. 

Výměra: 0,5 ha 

Zaloţeno: 1295 

 Zřícenina hradu Kaltenštejn (dnes Hradisko), leţící na tzv. Biskupské čapce 

v katastru Černé Vody, patří k nerozsáhlejším středověkým hradbám na 

Jesenicku. Hrad byl zaloţen poblíţ dŧleţité cesty spojující Moravu s Nyskem. 

Vlastní areál zaujímá plochu 100 x 30 – 70 m. Vstup do hradu byl veden od 

západu branou, jejíţ zbytky jsou dodnes patrné. Jiţní strana byla chráněna 

zesíleným opevněním. Hradní zeď, která měla kolem dvou metrŧ je dnes 

zachována jen v délce 38 metrŧ. Nejdŧleţitější části hradního areálu byla mohutná 

válcová věţ, nacházející se ve vrcholové části opevněného sídla. Věţ o síle zdí 

čtyři metry chránila přiléhající hradní palác (Brachtl et al. 1996).  

V písemných pramenech je hrad poprvé uváděn roku 1295 jako ,,castrum 

Kaldensteyn“, v nichţ kníţe Bolko dokazoval, ţe nedávno dostavěný hrad koupil 

od nepřátel vratislavských biskupŧ. Hrad byl tedy vystavěn koncem 13. století. 

Roku 1299 jej získal biskup Jan Romko a dosadil zde za kastelána svého bratra 

Theodericha. Do rukou rodu Haugwitzŧ se dostal hrad roku 1319, avšak jiţ ve 40. 

letech byl opět v majetku biskupství. O významu Kaltenštejna svědčí zpráva z roku 

1344, kdy jej biskup Přeclav z Pogarel označil za ,,mocný a vznešený, či dokonce 

velmi uţitečný a výnosný pro nyskou zemi“ (Vojkovský 2003). 

Nejstarší bylo jádro s věţí a palácem, zřejmě ve 14. století přibyl parkán     

a druhé předhradí. Ještě před rokem 1420 byl vystavěn vnější pás hradeb, neboť 

roku 1424 musel biskup Konrád z Olešnice zdŧvodňovat kapitule, proč zastavil tak 

rozsáhlý hrad za pouhých 60 marek. V 15. století střídal hrad své majitele. Hrad 

byl roku 1441 dobyt biskupskými vojsky. Zajímavá zpráva pochází z 1. září roku 

1443, kdy zastavil biskup hrad Kaltenštejn za 300 kop. Z popisu hradu z roku 1443 

je jisté, ţe hrad měl čtyři brány. V dolní ohradě stál pivovar, mlýn, stáje a hluboká 

studně, jejíţ šlapací kolo obsluhovali poddaní (Plaček 1996). 
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V této souvislosti byl pořízen podrobný soupis majetku. Inventář zařízení 

obsahoval dvě houfnice, čtyři píšťaly, šest kop šípŧ, pŧl sudu prachu, jednu pánev 

atd. Posádka hradu se skládala z purkrabího, jeho zástupce, dvanácti hlídačŧ, čtyř 

střelcŧ, kuchařky a dvou sluţebných. Posledním majitelem hradu byl Jindřich 

z Tetova, který jej získal roku 1497, avšak jiţ roku 1505 byl Kaltenštejn biskupem 

Janem Turzou vykoupen a jako nepotřebný zbořen (Brachtl 1995). 

Okolí hradu má jednu technickou zajímavost jedná se o náspy po trati, po 

níţ se převáţely ţulové kameny ke zřizování schodišť, pomníkŧ, fontán, hrobek a 

dláţdění. Dnes je hrad cennou archeologickou lokalitou, proto ho dnes navštěvují 

jen turisté a hledači pokladŧ, kteří se nechají svést legendami (Growka 2008). 

 Bábnič (1999) zmiňuje, ţe se k hradu váţe pověst o zlé hraběnce, která 

byla zakletá jako bílá paní a po nocích straší kolem hradu.  

5.8 Zastavení č. 8 - Píšťala 

Katastrální území: Černá Voda 

Nadmořská výška: 447 m n. m. 

Výměra: 16,25 ha 

Vyhlášeno za PP: 1987 

Na vrcholu Ţulovské pahorkatiny nalezneme stejnojmenné skály Malá 

Píšťala a Velká Píšťala. Území bylo spolu s celou vrcholovou částí v roce 1987 

vyhlášeno za PP. Celá lokalita zaujímá rozlohu 16,25 ha. Velká Píšťala je 10 m 

vysoká skála, pravidelně rozpukaná, na vodorovných plochách jsou pozoruhodně 

vyvinuty drobné tvary zvětrávání. Na vrcholové skalce jsou tři stupňovitě nad 

sebou poloţené skalní mísy, z nichţ jedna je stále naplněna vodou, dále jedna 

dvojitá mísa a skalní sedadlo. Lokalita byla jiţ před rokem 1945 v evidenci 

Památkového úřadu v Brně a byla navrţena k vykoupení (Šafář 2003, Gába 

1978). Přírodní útvar je dosud málo poznamenaný lidskou činnosti. 

U některých skalních mís jsou vyvinuty odtokové ţlábky. Hornina je 

představována světlou slezskou ţulou. Nelze zatím s jistotou potvrdit ani vyloučit, 

jestli byl vrchol kopce překryt za maximálního rozsahu pevninským ledovcem 

(Gába 1987). 
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 V okolí skal roste nepŧvodní smíšený les s převahou buku lesního (Fagus 

sylvatica) a s příměsí borovice lesní (Pinus sylvestris), dubu letního (Quercus 

robur) a břízy bělokoré (Betula pendula). V porostu se řídce vyskytuje borŧvka 

černá (Vaccinium myrtillus), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina křovištní 

(Calamagrostis epigeios), bika bělavá (Luzula luzuloides), vřes obecný (Calluna 

vulgaris), kapraď samec (Dryopteris filix-mas). V skalních štěrbinách roste osladič 

obecný (Polypodium vulgare), sleziník severní (Asplenium septentrionale). 

Vyskytuje se zde běţná fauna. V mnoha skalních tŧních se rozmnoţují tři druhy 

čolkŧ, tj. čolek obecný (Triturus vulgarit), čolek horský (T. alpestris) a čolek velký 

(T. cristatus). Z bezobratlých zde mŧţeme spatřit šídlo modré (Aeshna cyanea)    

a potápníka vroubeného (Dytiscus marginalis) (Šafář 2003). Je zde zakázáno 

tábořit, rozdělávat oheň, trhat volně rostoucí rostliny a svévolně slézat skály.  

5.9 Zastavení č. 9 - Vycpálkův lom 

Katastrální území: Vápenná 

Nadmořská výška: 500 m n. m. 

Výměra: 0,5 ha 

Ukončení těţby: 1959 

 Vycpálkŧv lom, který se nachází přibliţně 1,8 km SV od nádraţí ve 

Vápenné, je dobře přístupný po cestě, která dříve slouţila jako hlavní komunikace 

pro dopravu do lomu. Vycpálkŧv lom mŧţeme povaţovat za nejvýznamnější 

naleziště kontaktním minerálŧ na území České republiky. Je to jediný lom v okolí, 

který je opatřený při vstupu ţulovým pomníkem na kterým je vyobrazen zakladatel 

Jan Vycpálek. V lomu o rozměrech 40x30x20 m byl těţen biotitický granit 

ţulovského masivu hlavně na výrobu dlaţebních kostek, obrubníkŧ a dalších 

hrubých kamenických produktŧ. Od r. 1959 je lom opuštěn, spodní část lomu je 

zatopena. Vycpálkŧv lom je významný jak unikátním výskytem krystalŧ 

,,plovoucích granátŧ“ ve kře krystalického vápence, tak i výskytem taktitŧ, např. ve 

stěně lomu nad současným jezírkem (Zimák et al. 2003). 

,,Plovoucí granáty“ mají tvar rombického dodekaedru. Jejich velikost je 

běţně kolem 5 cm, některé krystaly mají velikost aţ 10 cm (hmotnost i přes 2 kg). 
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V hornině je relativně hojný wollastonit, jenţ tvoří bílé nebo jemně narŧţovělé 

vláknité agregáty. Mŧţeme zde pozorovat styk biotitického granodioritu s taktitem. 

Ještě dnes zde sběratelé nacházejí granáty, oranţové aţ hnědočervené hessonity 

a jiné typické minerály vápencových kontaktŧ: epidot, hnědý nebo tmavě zelený 

vesuvián, zelenohnědý diopsid nebo prŧhledný wollastonit (Raclavská et al. 1987). 

Od vrchní hrany lomu směrem do lesa mŧţeme spatřit řadu výkopŧ            

a haldiček, které zbyly jako pozŧstatky po hledačích granátŧ. Na jaře se zde 

vyskytuje velké mnoţství ţab a to převáţně ropucha obecná (Bufo bufo). V letních 

měsících slouţí zatopený lom ke koupání na vlastní nebezpečí. 

 

 

Obr. č. 23 : Vycpálkův lom (autor) 

5.10 Zastavení č. 10 - Vápenná 

Katastrální území: Vápenná 

Nadmořská výška: 408 m n. m. 

Výměra: 3677 ha 

Zaloţeno: 1358 

Počet obyvatel k 1.1 2010: 1391 

Vápenná je v pramenech zmiňována poprvé roku 1358, ještě jako 

Zighartice. Tak se obce jmenovala aţ do roku 1949. Vápenná leţí 

v kotlině jihovýchodní části Rychlebských hor. V jejím okolí se jiţ od středověku 

těţilo dřevo, po třicetileté válce v letech 1618 aţ 1648 se ale do popředí dostala 

výroba vápna, která v 19. století všechny další aktivity zastínila. Významnou 

měrou se o to zaslouţil českoněmecký podnikatel Anton Latzel, který v obci zaloţil 

velkou vápenku a zavedl nové metody pálení vápence (Myška 2000).  
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Na mapě u Vápenné, roku 1787 jsou zakresleny 2 vápenky. Pŧvodně se 

vápno pálilo v polních pecích vestavěných do svahŧ. Vytápěly se bukovým           

a pařezovým dřevem. Počátkem 19. století se stavěly pece věţové a od roku 1869 

kruhové. První kruhovou vápenku postavil A. Latzel. Pro svou znamenitou jakost 

bylo zdejší vápno velmi hledané. Za první republiky bylo ve Vápenné 10 

kruhových pecí na pálení vápna, pro které se lámal vápenec ve třech rozlehlých 

stěnových a etáţových kamenolomech. Těţbu a pálení vápence provozovaly tři 

firmy: Antonín Latzel, S. Neugebauer a spol a A. Rösner a spol. Měly společnou 

prodejní kancelář a zaměstnávaly aţ 400 dělníkŧ (Kruťa 1973). 

 

 

Graf. č. 1: Vyuţití vápence (Kruťa 1973) 

 

Roku 1886 se zde vyrobilo osmdesát tisíc tun vápna. Z toho 80% vápence 

putoval do Pruska, do Vratislavi nebo třeba do Berlína. Zbytek byl určen pro 

Slezsko, Moravu a Čechy. (Skořepa 2008). 

Ve Vápenné se kamenický prŧmysl i vápenictví udrţely nejdéle ze všech 

přilehlých obcí. Poslední kruhová pec zde vyhasla roku 1979. Tato výroba, včetně 

rozvoje kamenictví v nově otevíraných lomech v okolí, přinesla obci jak prosperitu, 

tak v dobách hospodářských krizí stagnaci a následující dělnické nepokoje. 

Naposledy se zdejší dělníci aktivně podíleli na tzv. frývaldovské stávce a na 

místním hřbitově je pohřbeno 7 obětí ze střetnutí s četníky na křiţovatce v Dolní 

Lipové 25. listopadu 1931 (Brachtl 1996). Tento hrob je ve Vápenné nejmladší 

nemovitou kulturní památkou. 

http://www.obeccernavoda.cz/
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Vápenná má také mnoho historických a kulturních památek. 

Nejvýznamnější kulturní památkou obce Vápenná je kostel Sv. Filipa. Byl 

postaven v letech 1781 v klasicistním slohu. Mobiliář je barokní. Kolem kostela se 

rozprostírá starý hřbitov. Nedaleko kostela u potoka stojí přízemní dŧm č. p. 98, 

charakteristický prvky lidové architektury. Pochází z přelomu 18. a 19. století a je 

dokladem pŧvodní zástavby obce. Nejnápadnější je na něm zdobený valutový štít, 

zakončený pŧlkruhovým tympanonem a zvlněným okrajem po stranách. Tento 

dŧm je nemovitou kulturní památkou, která je pro naši generaci dokladem dřívější 

řemeslné dovednosti lidí (Haderka 2004). 

Dalšími pamětihodnostmi jsou boţí muka, vystavěná v 2. pol 18. století, 

stojící u silnice směrem na Ţulovou a dobře zachovaná kamenná šachtová 

vápenka nacházející se poblíţ nádraţí za kolejemi (Ţmolík 2009). Největšími 

firmami v obci jsou Omya a.s. a Terranova a.s, které se zabývají vápenickým 

prŧmyslem. 

 

Obr. č. 24 : Obecní znak Vápenné (www.vapenna.cz) 

 
 

 
 

Obr. č. 25 : Kamenná šachtová vápenka (autor) 
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5.11 Zastavení č. 11 - Nýznerovské vodopády 

Katastrální území: Horní Skorošice 

Nadmořská výška: 500 – 540 m n. m. 

Výměra: 1, 24 ha 

Vyhlášeno za PP: 1965 

Nýznerovské vodopády vytvořil svou tisíce let trvající prací Stříbrný potok. 

Proto se jim také jinak říká ,,vodopády Stříbrného potoka“. Délka soutěsky je     

110 m, šířka v nejuţším místě se pohybuje kolem 2 – 5 m, zde se potok valí 

hukotem přes několik kaskád. Přestoţe voda překonává v krátké soutěsce          

14 výškových metrŧ, skutečný vodopád je v ní jenom jeden a na výšku dosahuje 

pouze 3 metry. Spád proudnice v tomto úseku je 8 stupňŧ. Někomu se proto mŧţe 

zdát označení „vodopády“ za poněkud nadsazené (Janoška 2006). 

Geologické podloţí Stříbrného potoka je tvořeno metamorfovanými 

horninami a to svory, kvarcity a amfibolity. Kaskády se vyvinuly v místě, kde 

Stříbrný potok protíná mocnou ţílu vyvřelé horniny, jejíţ sloţení odpovídá 

amfibolickému gabru s velkými zrny tmavozeleného amfibolu a příkrým sklonem 

břidličnatosti 75 aţ 80 stupňŧ (Šafář 2003). 

Podle Melzera (1993) vodopády nabízí návštěvníkŧm dva jevy, které nemají 

na území okresu Jeseník obdobu. Jedná se o erozi a evorzi. Eroze znamená 

výmol vzniklý odstraňováním části zemského povrchu proudem vody tekoucí, 

nebo vlnící se. O evorzi se dá říct, ţe se jedná o výmol vzniklý vymíláním skály 

vířivým vodním proudem. Tento jev vytváří jamky, mísy, jámy a kotle aţ 

několikametrových rozměrŧ.  

Lesní porost kolem soutěsky tvoří převáţně smrk ztepilý (Picea abies), buk 

lesní (Fragus sylvatica), javor klen (Acer pseudoplatanus) nebo jedle bělokorá 

(Abies alba), líska obecná (Corylus avellana). Za zmínku stojí mj. mechorosty 

Radula linderbergiana. U Nýznerovských vodopádŧ se vyskytuje běţná 

středoevropská lesní fauna, zajímavý je nález plţe modranky karpatské (Bielzia 

coerulans). Pstruh obecný (Salmo trutta) byl ve Stříbrném potoce pozorován i nad 

vodopádem (Šafář 2003).  
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 Celá lokalita je pro návštěvníky zpřístupněna od 90. let 19. století. V této 

době bylo postavené kamenné schodiště ve skále se zábradlím směrem k  tří 

metrovému vodopádu. Lidé chodící k vodopádŧm se shodují, ţe zpívají tesknou 

píseň a mění svou barvu od stříbrné ráno po ocelově šedou navečer. Uţ v dávné 

minulosti lidé věřili v léčivou sílu zdejších vodopádŧ. Podle jedné z pověstí se       

o kráse vodopádŧ dozvěděl i vodník ţijící na druhé straně Rychlebských hor a tak 

se vydal na dlouhou pouť, aby se zde natrvalo usídlil. Návštěvníci zde krom 

vodopádŧ mohou spatřit starý dřevěný most s dřevěným hrázděním, který se 

nachází nad Bučínským potokem a dřevěný přístřešek s lavicemi vybudovaný 

v roce 2000 (Hányš 2001). 

 

 

Obr. č. 26 : Nýznerovské vodopády (autor) 
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6 ZÁVĚR 

Pro turisty jsou Rychlebské hory pravým rájem, zatím zcela neprávem 

opomíjeným. V oblasti Rychlebských hor mŧţeme jít nenarušenou přírodou 

desítky kilometrŧ, aniţ bychom potkávali davy lidí, jako je tomu například při 

túrách na jednu z nejvyšších hor ve Slezsku, a to Praděd. Bohuţel i přes 

romantický ráz krajiny a rostlinnou, ţivočišnou i geologickou rŧznorodost, zŧstávají 

Rychlebské hory na konci ochranářského zájmu a jako jedny z mála našich hor 

nemají statut velkoplošného chráněného území.  

Při návrhu informačních tabulí naučné stezky bylo vyuţito grafického 

programu CorelDRAW Graphics Suite 12. K vytvoření map byly aplikovány 

grafické programy ArcGIS 9.3 a GARMIN MapSource. 

Tato práce vystihuje přání, aby do budoucna při návštěvě Rychlebským hor 

nezŧstal uţ ţádný z místních přírodních klenotŧ nepovšimnut. Z tohoto dŧvodu 

byly vytvořeny naučné informační tabule s návrhem informačního panelu. 

Předpokládaný výskyt těchto tabulí je na významných a zajímavých místech 

Vidnavské níţiny, Ţulovské pahorkatiny a jiţ zmíněných Rychlebských hor. 
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