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Průvodce Vrbnem a okolím  

s kronikou města Vrbna a okolních obcí 

od J. Lowaga 

 

 

 

 

Vážení čtenáři, 

 

předkládáme vám odborný překlad knihy, kterou chceme oslovit co nejširší 

veřejnost. Velké poděkování patří překladatelce Romaně Rosové a těm, kteří 

finančně přispěli, abychom vám ji po 133 letech předložili také v českém jazyce 

– Městu Vrbno pod Pradědem; Obci Ludvíkov; firmě Klíč; Sklárně Jakub; Janu 

Richterovi a Radku Fabianovi. Poděkování též Slezskému zemskému muzeu 

v Opavě za poskytnutí fotografického tabla originálních pohledů na Vrbno a 

okolí z Ateliéru pro krajinářskou fotografii J. J. Olbricha ve Vrbně, které bylo 

součástí publikace. Publikace obsahovala reklamní nabídky, některé z nich jsou 

přiloženy. Vložené obrázky publikace neobsahovala. 

 

Květoslav Súkup 
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O autorovi 

Josef Lowag se narodil 20. září 1849 v Mnichově u Vrbna v rodině zbrojíře a drátaře Josefa 

Lowaga a jeho manželky Rosalie. Krátce po Josefově narození se rodina přestěhovala do 

Vlčího Zejfu (Wolfseifen, bývalá kolonie obce Železná). V Železné Josef Lowag vychodil 

obecnou školu a od 13 let pracoval v místní železárně, kde absolvoval závodní báňskou a 

hutní školu. Roku 1870 se přestěhoval do Vrbna, kde se v roce 1876 se oženil s Albertinou 

Hatscherovou, s níž měl čtyři děti. Tři z nich ale předčasně zemřely. V roce 1882 roční dcera 

Anselma, v roce 1904 na tyfus šestadvacetiletý syn Josef, talentovaný malíř a sochař, a také 

devatenáctiletá dcera Marie Anselma. Zůstal pouze mladší syn Alois Franz, později rovněž 

literárně činný.  

Josef Lowag postupem času rozšířil své vědomosti a zkušenosti a stal se odborníkem na 

hornictví a hutnictví, ale též geologie. Působil na řadě významných hornických pozic a rovněž 

se neúspěšně snažil o obnovu dolování vzácných kovů ve v té době již uzavřených dolech, 

což ho finančně i psychicky vyčerpalo. Zemřel 14. března 1911 ve Vrbně pod Pradědem na 

mozkovou mrtvici. 

Josef Lowag byl od konce 80. let 19. století literárně činný. Kromě odborných geologických 

článků publikovaných v odborných rakouských a pruských časopisech (zabýval se složením 

hornin i historií těžebních lokalit) vydal i vlastivědné práce o Jeseníkách a obcích v okolí 

Vrbna pod Pradědem. První z nich byl v roce 1888 Průvodce Vrbnem a okolím. Těžiště jeho 
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díla, oceňované i odbornou veřejností, však tvoří zpracování místních pověstí, které sepsal 

jako vůbec první. Psal také básně a humorné příběhy. Rovněž je autorem několika pojednání 

z oblasti geologie.  

Josef Lowag se své knihy snažil zpracovat pro čtenáře poutavě, pomocí poetických přirovnání 

a slovních obratů. Často expresivně využíval tajuplnosti krajiny Jeseníků a mnohdy zapojil i 

svou bohatou fantazii. V jeho dílech se objevují skřítci, víly, gnómové a další bájné bytosti 

v čele s vládcem hor Pradědem, ale také loupeživí rytíři sídlící na okolních hradech (dnes 

dochovaných jen jako zříceniny), horníci či uhlíři.  

Fantazii často zapojil i do knih zpracovávajících historické události Jesenicka, kde čerpal 

zřejmě pouze z dostupné (a německy psané) literatury, nikoli z archivních pramenů. Proto je 

nutné k jeho informacím (zvláště co se týče nejstarších dějin) přistupovat kriticky. V překladu 

byly některé omyly uvedeny na správnou míru prostřednictvím poznámky v textu. 

 

 

 

Z díla Josefa Lowaga: 

Führer für Würbenthal und Umgebung (Průvodce Vrbnem a okolím, 1888 – vlastivědný 

průvodce) 

Der Klausner von Engelsberg. Historische Erzählung aus des Dreissigjährigen Krieges 

(Poustevník z Andělské Hory. Historické vyprávění z třicetileté války, 1889 – historická 

novela) 

Die Altvater Sagen (Pradědovy pověsti, 1890, česky 2013 – pověsti) 

Schlesische Volks- und Bergmannns-Sagen (Slezské lidové a hornické pověsti, 1903, česky 

2010 – pověsti) 

Sagen und Geschichten aus dem Altvatergebirge (Pověsti a příběhy z Jeseníků, 1904 – 

pověsti) 

Eichenlaub und Tannenreis (Dubové listí a jedlová větévka, 1908 – staroněmecké příběhy 

z dob starých Kvádů) 

Illustrierter Führer durch das Sudetengebirge (Ilustrovaný průvodce sudetskými horami, 

1908 – vlastivědný průvodce) 

Geschichtla vom Förster Benedix. 20 mundartische Humoresken aus dem Jägerleben des 

Altvatergebirges (Příběhy hajného Benedixe. 20 ústních humoresek ze života jesenických 

myslivců, 1910 – humorné příběhy) 

Aus der Heimat (Z vlasti, 1913 – humorné příběhy) 

Schuld und Sühne (Vina a trest, 1920 – román) 
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Úvodní poznámka k překladu 

Vzhledem k tomu, že byl Lowagův Průvodce napsán v 80. letech 19. století, byly v překladu 

použity české historické názvy obcí a míst (používané před rokem 1945). Mnohé z těchto 

názvů, vycházejících z názvů německých, se neshodují se současnými názvy, neboť byly po 

roce 1945 změněny (např. Cukmantl, německy Zuckmantel, nyní Zlaté Hory). Pro tyto 

případy následuje tabulka, v níž je uveden český historický název, v závorce německý název a 

poté současný český ekvivalent. V knize je také zmíněno množství míst, která dnes neexistují, 

nemají české pojmenování nebo se je nepodařilo ztotožnit se současným názvem. V tom 

případě byl název přeložen pokud možno doslova a v závorce uveden původní německý 

název. 

V textu se také nacházejí dvojí poznámky. Poznámky označené hvězdičkou a psané kurzívou 

jsou původní poznámky Josefa Lowaga. Poznámky označené číslem doplňují nebo upřesňují 

události, místa a osoby uvedené v textu. 

 

Soupis českých historických názvů obcí užívaných v knize a jejich současné ekvivalenty 

Albrechtice (n. Olbersdorf) – Město Albrechtice 

Bílý Zejf (n. Weissenseifen) – Bílý Potok (osada Mnichova, poté připojen k Vrbnu) 

Bretnov (n. Breitenau) – Široká Niva 

Buchberkstál (n. Buchbergsthal) – Železná 

Cukmantl (n. Zuckmantel) – Zlaté Hory 

Cygenhals (n. Ziegenhals) – Glucholazy  

Dolní Grunt (n. Nieder Grund) – Dolní Údolí 

Forvíz (n. Vorwitz) – Vrbice (osada Heřmanovic) 

Frývaldov (n. Freiwaldau) – Jeseník 

Horní Grunt (n. Ober Grund) – Horní Údolí 

Hubertskirch (n. Hubertskirch) – Svatý Hubert (osada Pusté Rudné, později Malé Morávky) 

Kutlberk (n. Kuttelberg) – Spálené  

Lichtvard (n. Lichtewerden) – Světlá  

Pustý Zejf (n. Lauterseifen) – Pustá Rudná 

Starý Vogelzejf (n. Alt Vogelseifen) – Stará Rudná 

Suchý Zejf (n. Dürrseifen) – Suchá Rudná 

Valdenburk (n. Waldenburg) – Bělá (osada Domašova, spojením Bělé, Domášova, Filipovic a 

Arnoltovic vznikla obec Bělá pod Pradědem)  

Vízmberk (n. Wiesenberg) – Loučná nad Desnou 
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Rozcestník 

Abychom ukázali turistům cestu k nejúžasnějším bodům Jeseníků, rozmístil Moravskoslezský 

jesenický spolek ve Frývaldově značky z barevných trojúhelníků. 

Z Vrbna do Karlovy Studánky 

Černo-modrá. Černý hrot trojúhelníku ukazuje k Vrbnu. Modrý hrot trojúhelníku ukazuje ke 

Karlově Studánce. 

Z Karlovy Studánky na Praděd 

Červeno-černá. Červený hrot trojúhelníku ukazuje k Pradědu. Černý hrot trojúhelníku ukazuje 

ke Karlově Studánce. 

Z Karlovy Studánky do Andělské Hory 

Černo-žlutá. Černý hrot trojúhelníku ukazuje ke Karlově Studánce. Žlutý hrot trojúhelníku 

ukazuje k Andělské Hoře. 

Od Videlského kříže na Praděd ke Švýcárně 

Červeno-zelená. Červený hrot trojúhelníku ukazuje ke Švýcárně (Pradědu). Zelený hrot 

trojúhelníku ukazuje k Videlskému kříži. 

Od Videlského kříže do Vidlí, odtud do Karlovy Studánky 

Zeleno-černá. Zelený hrot trojúhelníku ukazuje k Videlskému kříži. Černý hrot trojúhelníku 

ukazuje ke Karlově Studánce. 

Z Pradědu do Sobotína 

Červeno-žlutá. Červený hrot trojúhelníku ukazuje k Pradědu. Žlutý hrot trojúhelníku ukazuje 

k Sobotínu. 

Z Pradědu (Švýcárny) do Valdenburku 

Červeno-bílá. Červený hrot trojúhelníku ukazuje ke Švýcárně (Pradědu). Bílý hrot 

trojúhelníku ukazuje k Valdenburku. 

Z Pradědu k Ovčárně, odtud do Malé Morávky. 

Červeno-bílá. Červený hrot trojúhelníku ukazuje k Pradědu. Bílý hrot trojúhelníku ukazuje k 

Malé Morávce. 

Z Karlovic do Andělské Hory 

Bílo-žlutá. Bílý hrot trojúhelníku ukazuje ke Karlovicím. Žlutý hrot trojúhelníku ukazuje k 

Andělské Hoře. 

Z Karlovic do Krnova 



[- 8 -] 

 

Bílo-červená. Bílý hrot trojúhelníku ukazuje ke Karlovicím. Červený hrot trojúhelníku 

ukazuje ke Krnovu. 

Z Karlovic do Albrechtic 

Bílo-zelená. Bílý hrot trojúhelníku ukazuje ke Karlovicím. Zelený hrot trojúhelníku ukazuje k 

Albrechticím. 

Z Vrbna do Rejvízu 

Červeno-modrá. Červený hrot trojúhelníku ukazuje k Rejvízu. Modrý hrot trojúhelníku 

ukazuje k Vrbnu. 

Z Rejvízu k Velkému mechovému jezírku, odtud do Frývaldova 

Červeno-bílá. Červený hrot trojúhelníku ukazuje k Rejvízu. Bílý hrot trojúhelníku ukazuje k 

Frývaldovu. 

Z Rejvízu k Hornímu Údolí, odtud k poutnímu kostelu Panny Marie Pomocné (nad 

Starou hackelberskou štolou/Alt Hackelsberg), od Panny Marie Pomocné do Cukmantlu 

Červeno-žlutá. Červený hrot trojúhelníku ukazuje k Rejvízu. Žlutý hrot trojúhelníku ukazuje k 

Cukmantlu. 

Z Rejvízu do Cygenhalsu 

Červeno-zelená. Červený hrot trojúhelníku ukazuje k Rejvízu. Zelený hrot trojúhelníku 

ukazuje k Cygenhalsu. 

 

Vzdálenosti neboli přibližná doba trvání označených tras 

Vrbno – Karlova Studánka 2 hodiny 

Karlova Studánka – Praděd 2 hodiny 

Karlova Studánka – Andělská Hora 2 ½ hodiny 

Videlský kříž – Švýcárna 1 ½ hodiny 

Videlský kříž – Karlova Studánka 2 hodiny 

Praděd – Sobotín 5 hodin 

Praděd – Valdenburk 2 hodiny 

Praděd – Ovčárna ½ hodiny 

Praděd – Malá Morávka 3 hodiny 

Karlovice – Andělská Hora 1 ½ hodiny 

Karlovice – Krnov 6 hodin 

Karlovice – Albrechtice 4 hodiny 

Vrbno – Rejvíz 3 ½ hodiny 

Rejvíz – Mechové jezírko 20 minut 

Rejvíz – Frývaldov 2 hodiny 

Rejvíz – Cukmantl 3 hodiny 

Rejvíz – Cygenhals 3 ½ hodiny 
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Poštovní spojení c. k. poštovní stanice Vrbno 

Z Čas odjezdu.  

Hod. min. 

Do Čas příjezdu. 

Hod. min. 

Cena 

zl. kr. 

Vzdálenost 

 v km 

Poznámka 

Vrbno Ráno 4.00 Andělská Hora Ráno 5.30 0, 50 12  

Andělská 

Hora 
Večer 7.40 Vrbno Večer 9.00 0, 50 12  

Vrbno Ráno 9.55 Frývaldov Odpol. 1.55 1,50 29 
Mezistanice Domašov 

21 km, jízdné 1,10 

Frývaldov Ráno 11.30 Vrbno Odpol. 3.30 1,50 29 
Mezistanice Domašov 8 

km, jízdné 40 kr. 

Vrbno Večer 10.10 Cukmantl Ráno 12.50 1,- 20 

Mezistanice 

Heřmanovice 9 km, 

jízdné 45 kr. 

Cukmantl Ráno 1.20 Vrbno Ráno 4.00 1,- 20 

Mezistanice 

Heřmanovice 11 km, 

jízdné 55 kr. 

Vrbno Večer 10.10 
Karlova 

Studánka 
Večer 11.10 0,60 9  

Karlova 

Studánka 
Ráno 3.10 Vrbno Ráno 4.10 0,60 9  

 

C. k. státní dráha Staré Heřmínovy – Vrbno  

Příjezd a odjezd vlaků 

Pražský čas


 

km St. Heřmínovy 

Vrbno 

Omnibus 311 

II., III. tř. 

Hod. min. 

Smíšený vlak 301 

II., III. tř. 

Hod. min. 

Smíšený vlak 303 

II., III. tř. 

Hod. min. 

Omnibus 313 

II., III. tř. 

Hod. min. 

- St. Heřmínovy (Restaurace) odj. Ráno  

8.06 

Ráno  

10.50 

Večer  

7.48 

Odpoledne 

3.07 

5 Kunov 8.18 11.04 8.02 3.19 

11 Bretnov 8.39 11.29 8.27 3.40 

13 Pocheň (zastávka) 8.47 11.37 8.35 3.48 

18 Karlov 9.02 11.56 8.54 4.03 

22 Vrbno příj. 9.15 12.09 9.07 4.16 

Přípoje Vrbno – St. Heřmínovy 

5 hod. 26 min ráno do Opavy 

9 hod. 25 min. ráno do Opavy 

4 hod. 30 min. odpoledně do Olomouce 

1 hod. 36 min odpoledne do Olomouce 

6 hod. 16 min. večer do Opavy 

Tento vlak jede 

pouze od 1. 

června do 30. 

září každou 

neděli a svátky 

předcházející 

pracovním 

dnům 

                                                           

 Oproti místnímu času přibližně 10 min. později. 
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Vrbno 

St. Heřmínovy 

Smíšený vlak 302 

II., III. tř. 

Hod. min. 

Omnibus 312 

II., III. tř. 

Hod. min. 

Smíšený vlak 304 

II., III. tř. 

Hod. min. 

Omnibus 314 

II., III. tř. 

Hod. min. 

Omnibus 316 

II., III. tř. 

Hod. min. 

Vrbno odj. Ráno 

5.26 

Ráno 

9.25 

Odpoledne 

4.30 

Odpoledne 

1.36 

Večer 

6.16 

Karlov 5.44 9.39 4.46 1.50 6.30 

Pocheň (zastávka) 5.59 9.54 5.01 2.05 6.45 

Bretnov 6.11 10.02 5.12 2.13 6.58 

Kunov 6.32 10.23 5.34 2.34 7.14 

St. Heřmínovy (restaurace) příj. 6.43 10.34 5.45 2.45 7.25 

Ceny jízdného      II. třída   III. třída 

St. Heřmínovy        

Kunov                  26 kr.      16 kr. 

Bretnov                37 kr.      23 kr.  

Pocheň                37 kr.      23 kr. 

Karlov                61 kr.        37 kr. 

Vrbno                 75 kr.        45 kr 

Ceny platí také ve zpátečním směru Vrbno – St. Heřmínovy 

Tento vlak 

jede jen od 1. 

června do 30. 

září v neděli a 

svátky 

předcházející 

pracovním 

dnům 

Tento vlak 

jede jen od 1. 

června do 30. 

září v neděli a 

svátky 

 

Poštovní omnibus 

Z Odjezd 

Hod. min. 

Do Příjezd 

Hod. min. 

Cena Vzdálenost 

v km 

Vrbno Ráno 

9.15 

Karlova Studánka Ráno 

10.15 

0,60 9 

Karlova Studánka Odpoledne 

3.30 

Vrbno Odpoledne 

4.30 

0,60 9 

 

Omnibusy a jiné možnosti cestování všude při příjezdu vlaku na nádraží. 

Zavazadla zdarma při všech jízdách do 10 kg, při více než 10 kg se platí 1 krejcar za každý 

další kilogram. 

S poštou Vrbno – Frývaldov do Vidlí za 50 krejcarů. 

Během letních měsíců od 1. června do 30. září v neděli a o svátcích předcházejících 

pracovním dnům pojedou omnibusy z Karlovy Studánky do Vidlí. 
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VRBNO 

Všeobecný přehled 

Poloha města 

Město Vrbno leží na severní straně Jeseníků, v místech, kde pozvolna spadají do údolí řeky 

Opavy. Krajina je romantická, vzduch čistý a zdravý. Pitná voda vyvěrající ze skalnaté půdy 

je křišťálově čistá, čerstvá a chutná. Vrbno a jeho okolí je sevřeno lesnatými výběžky hor, a 

proto má velmi zdravou polohu. Klima je někdy nevlídné a drsné; ale nádherné dny pěkného 

ročního období stonásobně oplatí svůj pozdní příchod krásou romantické přírody. Vrbno leží 

ve výšce 520 m n. m. Na jihu zvedá svou lesnatou hlavu vzhůru do modrého vzduchu Vysoká 

hora. Na východě leží u řeky Opavy, odděleno krátkým pruhem lesa – tak zvanými 

Kosárenskými keři (Sensensträuche) – malebné, hojně navštěvované letovisko Karlovice.


 

Směrem k severu se rozkládá v údolí Černé Opavy vesnice Mnichov s pěkným gotickým 

kostelem a minerálními koupelemi. Severovýchodně jsou Willmanův vrch (Willmannsberg) a 

Kukačka (Bauerův vrch, Bauersberg) a zcela vpředu Vápenný vrch (Kalkberg) s vápennými 

lomy a vápenkami. Dále za vesnicí Mnichovem je Dlouhý Vrch a Vesnická stráň (Dorflehne). 

Severozápadně leží Buchberkstál s železárnami vratislavského biskupství a vzhůru po úbočí 

se táhnoucí Vlčí Zejf. Za ním je Zbojnická stráň (Räuberlehne), západně od ní hojně 

navštěvované skály Opičí kameny (Affensteine). Na západě je romantická skupina skal Solné 

                                                           

 Část Karlovic, Nové Karlovice, patří k městské obci Vrbno. 
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skály (Salzbergfelsen). Pak do výše strmí téměř kuželovitá Zámecká hora se zříceninou 

Fürstenwalde a vzadu Černý chlum (Schwarzehüge). Západním směrem se vzhůru pozvolna 

zvedá horské pásmo k Jeseníkům. Není možné ho vidět ze samotného města, pouze z blízké 

Kukačky, kde se směrem k jihu zvedá impozantní horský masiv (Vysoká hole, Petrovy 

kameny a Praděd). Vrbno a jeho okolí tak má stále se proměňující panorama, plné romantické 

krásy. 

 

Obyvatelstvo 

Město Vrbno má v současnosti přibližně 250 obytných domů a jiných staveb s 210 popisnými 

čísly, mezi nimi šest velkých továren. Počet obyvatel dosahuje téměř 3000 lidí, kteří se, s 

výjimkou několika protestantů, hlásí ke katolické církvi. Obyvatelstvo je vesměs německé a 

živí se zemědělstvím, řemeslem a z větší části jako tovární dělníci. 

 

Úřady 

Vrbno je sídlem c. k. okresního soudu, c. k. daňového a depozitního úřadu, c. k. notářství, c. 

k. četnictva a expozitury c. k. finanční stráže. 

 

Školy 

Ve městě je čtyřtřídní chlapecká obecná škola, dívčí škola vedená školními sestrami řádu 

německých rytířů, řemeslná vzdělávací škola a c. k. odborná škola pro dřevařský průmysl. 

 

Kostely a kláštery 

Vrbno má velký farní kostel zasvěcený sv. archandělu Michaelovi, s vkusnou výzdobou a 

mnoha sochařskými a malířskými uměleckými díly. Kostel stojí uprostřed náměstí, vstup má 

z východní strany, oltář ze strany západní a činí na návštěvníka neobyčejný dojem. 

Druhý kostel se nachází u městského špitálu neboli chudobince na konci horní Kopečné ulice, 

ukrývá množství starých dřevořezeb a maleb.  

Také ženský klášter řádu německých rytířů se nachází v horní (jižní) frontě náměstí. Tento 

klášter byl postaven v letech 1857-1858 a byl vysvěcen 17. května 1858 spolu s farou a 

chlapeckou školou, postavenými ve stejné době. Vrbno je sídlem katolického farního úřadu. 

 

Železniční, poštovní a telegrafní spojení 

Vrbno má c. k. poštovní a telegrafní úřad se sběrnou poštovní spořitelny. S Frývaldovem, 

Cukmantlem, Andělskou Horou a Karlovem existuje spojení jízdní poštou. 

Vrbno je konečnou stanicí c. k. státní dráhy Nové Heřminovy – Vrbno a od 1. května do 31. 

srpna funguje každoročně pravidelné spojení omnibusem z nádraží do Karlova a zpět; zájemci 
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mají také možnost objednat si u poštmistra Josefa Wankeho dopravu poštovním vozem všemi 

směry.  

(Příjezdy a odjezdy vlaků, pošty a omnibusu, stejně jako ceny jízdenek viz přiložené tabulky) 

 

Průmysl 

Průmysl ve městě je rozmanitý. V šesti velkých továrnách se vyrábějí různé výrobky. Jsou to: 

Továrna na nitě Grohman & Comp. pod městem směrem ke Karlovicím na zemské silnici a 

železniční trati. Sklárna Adolfa Richtera naproti nádraží. Továrna na chemické výrobky 

Moritze Richtera, bezprostředně nad sklárnou. Továrna na jutu R. a M. Primavesi a K. 

Brandhubera na okresní silnici do Rýmařova a Frývaldova, nad dolním městem. Drátovna a 

řetězárna Adolf Grohmann & synové a přádelna lněné příze Eduarda Grohmanna, obě na 

okresní silnici, která vede přes Karlovu Studánku do Rýmařova a od níž u zmíněné továrny 

odbočuje okresní silnice přes Vidly do Frývaldova. Kromě těchto továren je zde třeba zmínit 

ještě výrobu lněného a bavlněného zboží synů Carla Urbana, stejně jako pilu J. Nitsche. 

 

Hostince a hotely 

V Dolním městě: Hotel Hackenberg na rohu Poštovní a Nádražní ulice, hotel Korunní princ v 

dolní části Kopečné ulice (v bezprostřední blízkosti předchozího), hostinec U Zlaté hvězdy 

Johanna Benzinga na konci Poštovní ulice u velkého mostu přes Opavu, Ludwigův hostinec U 

Dobrého pramene a hostinec J. Dechanta, oba na Poštovní ulici. V Horním městě: Müllerův 

hostinec (nájemce Johann Willmann), Richterův hostinec (nájemce Moritz Brückner) a 

hostinec U Černého orla, všechny na náměstí. Hostinec U Dobrého jelena, hostinec Johanna 

Teibnera U Bílé růže v Myslivecké ulici a mimo město ležící Střelnice. 

 

Rozdělení města 

Město Vrbno se dělí do dvou částí: na část horní, ležící na vyvýšenině, takzvané Horní město 

nebo „hornické město“ (Bergstadt) a na část dolní, takzvané Dolní město nebo „údolní město“ 

(Thalstadt). 

Horní město s náměstím ve tvaru pravidelného čtyřúhelníku leží poněkud stranou od 

všeobecného ruchu a zdá se obzvláště během týdne liduprázdné; zde se mohou turisti, aniž by 

byli rušeni nepříjemným hlukem, pohroužit do pozorování velkolepého a krásného světa hor, 

na něž Horní město nabízí překvapivě krásné výhledy. 

Dolní město je řekou Opavou odděleno od sousedního Mnichova, nachází se zde nádraží, 

poštovní a telegrafní úřad, továrny a velké hostince; proto zde také panuje nepřetržitý čilý 

ruch. Dolním městem prochází zemská či císařská silnice z Bruntálu do Andělské Hory a vede 

přes Mnichov a Heřmanovice dále do Cukmantlu, kde pak přechází do pruského Slezska.  
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V Dolním městě u hotelu Hackenberg odbočuje ze zemské silnice směrem na západ okresní 

silnice přes Karlovu Studánku do Rýmařova a od ní zase odbočující okresní silnice přes 

Vidly, Valdenburk, Domašov a Frývaldov. 

 

Náměstí, ulice a uličky 

Vrbno sestává z náměstí, sedmi uliček a tří ulic: 

1. Dolní Kopečná neboli Dolní ulice 

2. Horní Kopečná neboli Špitální ulice 

3. Hřbitovní ulice 

4. Střelniční neboli Zadní ulice 

5. Fürstenwaldská ulice 

6. Myslivecká ulice 

7. Kolonie neboli Mandelová ulice 

8. Poštovní ulice 

9. Nádražní ulice 

10. Karlostudánecká neboli Tovární ulice 

 

Náměstí 

Náměstí má tvar pravidelného čtyřúhelníku tvořeného čtyřmi domovními frontami, jeho střed 

tvoří velký farní kostel sv. Michaela. Z náměstí vedou do různých směrů následující ulice: na 

východní straně Dolní Kopečná ulice směrem k severu na Nádražní, Poštovní a 

Karlostudáneckou ulici. Horní Kopečná ulice vede na jih do polí a odtud přes les do Andělské 

Hory. Na západní straně Střelniční ulice v západním směru kolem řady stodol na pláně 

Vysoké hory. Odtud pokračující silnice se nazývá Branská cesta a vede do Ludvíkova. 

Střelnice leží vpravo pod touto cestou, ukrytá ve smrkovém lesíku. Pod střelnicí v 
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severozápadním rohu náměstí vybíhá ulice Fürstenwaldská a vede severně strmě dolů ke 

Karlostudánecké ulici. V horním rohu náměstí, na jihozápadě, se na náměstí připojuje 

Hřbitovní ulice; druhá spojnice je takzvaná Klášterní ulička, úzká ulička, která vede mezi 

klášterem řádu německých rytířů a farou. Přes halu budovy c. k. okresního soudu vede 

chodník pro pěší, kterým se dojde za pár minut k nádraží. 

Park na náměstí byl zřízen v roce 1885. Obecní úřad byl postaven v roce 1886. Na jeho 

vstupní bráně se nachází pamětní deska upomínající na císaře Josefa II., věnovaná 

zemědělským a lesnickým spolkem. 

Na náměstí si zaslouží pozornost tyto budovy: c. k. okresní úřad a radnice s c. k. daňovým a 

depozitním úřadem a spořitelna na východní straně. Chlapecká obecná škola, klášter řádu 

německých rytířů a fara v horní čili jižní domovní frontě. 

Z pamětihodností můžeme na náměstí jmenovat farní kostel sv. Michaela. Tento kostel byl 

dostavěn v roce 1844. Již v roce 1837 byl zbořen starý kostel a začalo se se stavbou 

současného. Stavba ale postupovala jen velmi pomalu; bylo třeba překonat mnohé překážky a 

dva roky se kvůli nedostatku peněz vůbec nic nepostavilo. Poté, co se překopaly základy, na 

nichž stál starý kostel, v naději, že bude nalezen ještě pevnější podklad, přišlo zklamání, 

neboť se v hloubce našel jen písek a štěrk. Proto se musely po dosažení značné hloubky 

zarazit piloty a na ně usadit zdivo. Toto zdivo ale stavitel postavil velmi špatně, takže když 

byl kostel dokončen, hrozilo mu zřícení. Celé zdivo muselo být zpevněno železnými kotvami, 

na což bylo použito přes 400 centů železa, aby se opět zpevnila věž oddělující se od zdiva. 

Odstraněním těchto nedostatků dostal kostel zcela jinou podobu, než se původně počítalo. 

Měl mít dvě věže, teď mohla být ale postavena jen jedna, navíc o 8 sáhů
1
 nižší, než bylo 

v plánu na počátku. 

Dne 25. května 1844 byla usazena makovice a kříž a 7. srpna byla na hlavní oltář umístěna 

přes 2 sáhy
2
 vysoká socha sv. archanděla Michaela, kterou z lipového dřeva vyřezal sochař 

Kutzer
3
 z Horního Údolí. 

Na svátek patrona kostela, 29. září 1844, byl kostel s velkou slávou vysvěcen. 

Vpravo a vlevo u hlavního oltáře leží v dlažbě pod nádobou na svěcenou vodu dva náhrobky; 

na nich vytesané latinské nápisy jsou již z větší části nečitelné. Tyto náhrobky byly vytvořeny 

ještě pro rod pánů z Vrbna a byly nalezeny na dvou kryptách při demolici starého kostela.  

 

 

 

                                                           

1 
Asi 14,5 m. 

2 
Asi 3,7 m. 

3 
Bernard Kutzer (1794-1864), sochař, malíř, řezbář, zakladatel umělecké dílny rodiny Kutzerů v Horním Údolí, 

autor oltářů v mnoha kostelích na Moravě a ve Slezsku (např. Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka, Bruntál, 

Pačkov atd.). 
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Dolní Kopečná ulice 

Tato ulice
4
 začíná na východní straně náměstí a vede dolů z kopce severním směrem 

k Dolnímu městu, kde ústí do Nádražní, Poštovní a Karlostudánecké ulice. 

 

Horní Kopečná ulice 

Tato ulice
5
 začíná rovněž na východní straně náměstí a vede dolů jižním směrem do polí. Na 

konci ulice vpravo se nachází městský chudobinec, nazývaný také špitálem, který byl 

postaven v polovině minulého století dvěma poustevníky. U tohoto chudobince se nachází 

starobylý kostel. Cesta odtud vede dále lesem přes kopec a přes Anenský vrch do města 

Andělská Hora.  

Tato dobře udržovaná cesta je částí staré vojenské silnice, která kdysi vedla z Olomouce do 

Vratislavi. Cesta přes kopec je bohatá na krásné výhledy. 

Na pravé straně Horní Kopečné ulice začíná u c. k. odborné školy pro zpracování dřeva nad 

náměstím Hřbitovní ulice a vede západním směrem k Olivetské kapli a kolem kostela dolů ke 

stodolám na konci Střelniční ulice. 

Na hřbitově se nacházejí kromě starých a nových, někdy skvělých památek, také tři zděné 

kaple vystupující z ohradní zdi, vybavené starými sochařskými uměleckými díly


 a malbou 

znázorňující Poslední soud. 

Na levé straně Horní Kopečné ulice, kousek nad náměstím, začíná mezi dvěma domy 

Rudolfova alej.
6
 Byla založena městem na památku sňatku Jeho císařského Veličenstva 

korunního prince Rudolfa a korunní princezny Stefanie. Tato alej vede na východ směrem 

dolů a ústí u továrny na nitě Grohmann & Comp. na zemskou silnici. Od Rudolfovy aleje 

odbočuje vlevo chodník a vede dolů k několik minut vzdálenému nádraží. 

 

Střelniční ulice 

Střelniční ulice začíná uprostřed západní fronty náměstí a vede západním směrem kolem 

stodol do polí v severním výběžku Vysoké hory. Cesta, která odtud vede dále do Ludvíkova, 

se nazývá Branská cesta; od ní je pěkný výhled na Mnichov a Železnou. Střelnice se nachází 

pod touto cestou ve smrkovém lesíku. V roce 1641 zřídili Švédové nad Branskou cestou za 

domy Střelniční ulice opevněný vojenský tábor a na místě, kde stojí poslední stodoly, byla 

v té době dřevěná protestantská modlitebna a vedle ní hřbitov. 

 

                                                           

4
 Dnešní ulice Sadová. 

5
 Dnešní ulice Žižkova. 

 Hřbitov byl založen v roce 1826 a obě památky vytvořené mistrovskou rukou Canovy byly umístěné do kaplí. 

(Pozn. překladatelky: Mohl by být myšlen italský klasicistní sochař Antonio Canova (1757-1822), jeho autorství 

ale není ničím doloženo). 
6
 Dnes ulice Husova. 
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Fürstenwaldská ulice 

Fürstenwaldská ulice
7
 začíná v dolním rohu západní fronty náměstí a vede směrem na sever k 

okresní silnici do Karlovy Studánky, kde do ní ústí u továrny na jutu. Tato ulice byla kdysi 

starou hornickou kolonií Fürstenwalde a je tudíž nejstarší částí Vrbna. 

 

Myslivecká ulice 

Myslivecká ulice odbočuje z Fürstenwaldské ulice, v místech, kde tato tvoří úvoz, vede příkře 

dolů a jde západním směrem k Ludvíkovu a Buchberkstálu a ústí kousek před řetězárnou do 

Karlostudánecké ulice. 

 

Kolonie


 

Kolonie
8
 se nachází mezi Střelniční a Mysliveckou ulicí a je s těmito ulicemi spojená 

vozovou cestou. Také chodník tzv. Güttlerovy uličky vede od Fürstenwaldské ulice do 

Kolonie. Od Kolonie se dostaneme ke střelnici. Tato ulice byla před třicetiletou válkou 

důlním místem tehdy rychle se rozvíjejícího dolování zlata. Ještě před několika staletími zde 

byly patrné obrovské haldy, které ale nyní byly téměř všechny rozorány a obdělány. 

 

Poštovní ulice 

Zemská silnice vedoucí přes Dolní město, která jde z Bruntálu do Andělské Hory a přes 

Mnichov a Heřmanovice vede dále do Cukmantlu, je Poštovní ulicí
9
 pojmenovaná od 

odbočky okresní silnice do Karlovy Studánky až k velkému mostu přes Opavu, který spojuje 

Vrbno s Mnichovem. Na ní se nacházejí c. k. poštovní a telegrafní úřad, c. k. notářství a c. k. 

četnická stanice. 

 

Nádražní ulice 

Jako Nádražní ulice je pojmenována zemská silnice od odbočky okresní silnice do Karlovy 

Studánky k nádraží. 

 

Karlostudánecká ulice 

Jako Karlostudánecká
10

 nebo také Tovární ulice je pojmenovaná okresní silnice do Karlovy 

Studánky, která odbočuje u hotelu Hackenberg od zemské silnice směrem na západ. Tovární 

ulicí se jmenuje proto, že se zde nachází množství velkých továren. 

 

                                                           

7
 Dnes ulice Jiráskova a Krejčího. 

 Nazývaná také Mandelová ulice, protože sestává z 15 domů (= 1 mandel) 
8
 Dnes ulice Palackého. 

9
 Dnes ulice Zlatohorská. 

10
 Dnes ulice Jesenická. 
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DĚJINY MĚSTA VRBNA A JEHO OKOLÍ 

Místa, na nichž se dnes rozkládá Vrbno, stejně jako celé údolí Opavy, byla ještě na počátku 

12. století pralesem, kam dosud lidská noha nevkročila. Kdo si jako první do této divočiny 

troufl a pokácel ohromné, mnoho staletí rostoucí kmeny stromů, kdo si jako první postavil své 

chatrče na břehu Opavy, aby zde založil trvalý domov, to nám nikdo nedokáže objasnit, o tom 

žádné zprávy nemluví – zanikly v často strašlivých bouřích uplynulých staletí. Dokonce i 

pozdější doby nám přinášejí jen sporé zprávy o životě a osudech těch, kteří v onom šedivém 

pravěku obývali půdu naší vlasti. 

Několik zpráv dochovaných mezi lidmi, které se ústně předávaly z generace na generaci, a jen 

několik starých listin a kronikářských záznamů je paprskem světla dopadajícím na temný 

obzor minulosti. 

Bruntál a okolí a Edelstadt, dnešní Cukmantl, dolovaly již v té době drahé kovy. Z obou 

těchto měst pronikali horníci stále hlouběji do hustého, divokou zvěří obývaného pralesa, aby 

zde hledali drahé kovy. Někdo našel v písku mocného proudu řeky zlato a pojmenoval ji Zlatá 

Opava. Nejprve bylo zřízeno rýžoviště zlata k praní říčního písku, později se drahé kovy 

objevily také v horských vrstvách hraničících s řekou a v údolí Opavy začal rušný život. Lesy 

mizely ve velkém rozsahu a na jejich místě rostly osady pilně pracujících horníků, které stály 

na počátku dnešních obcí. 

Na holých skalnatých svazích v krajině mezi Vrbnem a Karlovicemi, v ne příliš velké 

vzdálenosti od zemské silnice, se nachází několik zbytků starého rytířského sídla. Tato již 

sotva rozpoznatelná ruina byla pravděpodobně kdysi starým zeměpanským hradem 

Fürstenwalde. Mechem porostlé, rozbořené zdivo, stopy po příkopech a část téměř 

nerozeznatelné bývalé hradní cesty jsou jedinými zbytky někdejší moci a velikosti, které 

zůstaly ušetřeny věčně hlodajícímu zubu času, jako dojemný památník pomíjející minulosti. 

Vznik a výstavbu tohoto hradu zahaluje hluboká temnota, přesto můžeme připustit, že jeho 

vznik spadá do doby, kdy si oba bratři zemřelého knížete Konráda z Hlohova
11

 (1178) 

rozdělili slezské země a sice tak, že Boleslav získal Horní Slezsko s Těšínem jako hlavním 

městem, zatímco Mečislav (Měšek) obdržel Dolní Slezsko, jehož centrem se stala Lehnice.
12

 

Tato první slezská knížata, zrozená z německé matky a vychovaná v Německu, se snažila ze 

Slezska učinit německou zemi. Povolala do země německé rytíře, německé kněží, umělce, 

učence a řemeslníky, dala lidu německé zákony, zvyky a kulturu. V tomto ušlechtilém úsilí 

                                                           

11
 Konrád Hlohovský (asi 1146/1157 – asi 1180/1190) z rodu Piastovců, syn Vladislava II. Vyhnance a Anežky 

Rakouské, od roku 1177 hlohovský kníže. 
12

 Boleslav I. Vysoký (1127-1201), první Piastovec titulovaný jako slezský kníže, starší bratr Konráda 

Hlohovského. Mečislav (Měšek) I. Křivonohý (asi 1131/1146-1211), mladší bratr Boleslava I. Vysokého. 

Boleslav a Měšek si Slezské knížectví rozdělili v roce 1173. Ve skutečnosti Boleslav získal Dolní Slezsko s 

Vratislaví a Lehnicí a Měšek Ratibořsko a Těšínsko. Opolsko pak připadlo jejich synovci Jaroslavu Opolskému. 
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silně podporovalo obě knížata tehdy již německé obyvatelstvo země kolem řeky Opavy. Toto 

území patřilo tenkrát ještě českým knížatům a zejména za vlády Přemysla I. zde vzkvétalo 

dolování, obchod a řemesla.  

V blízkosti tohoto hradu, který byl pravděpodobně postaven kvůli ochraně a kontrole dolů, se 

v horském úbočí, mírně se svažujícím k řece Opavě, nacházela hornická osada, nazývaná 

stejně jako hrad – Fürstenwalde. Osada sestávala z množství hornických a uhlířských chatrčí a 

jejich obyvatelé vedli klidný, před světem uzavřený život ve svém údolí obklopeném horami a 

vysokými lesy. Jen když kolem jednou za čas projížděli kupci, rytíři nebo jiní pocestní, 

přiváželi s sebou z velké dálky nějaké zprávy. 

Ale klidný, pokojný život pracovitých obyvatel v jejich romantickém horském údolí byl zcela 

zničen v roce 1241 strašnými událostmi, které uvrhly celou naši slezskou vlast do strachu a 

smutku.  

Za vlády knížete Jindřicha II.,
13

 syna sv. Hedviky, přitáhly v roce 1241 obrovské bojovné 

hordy divokého tatarského kmene, Mongolů, přicházejících z Asie přes Rusko do Evropy; 

poté, co přemohli ruské vojsko, porazili krakovského knížete Vladimíra
14

 a vypálili Krakov, 

přišli počátkem roku 1241 do Slezska. Zničili města, vesnice a hrady, cestu, kterou tyto 

divoké hordy urazily, lemovaly loupeže, vraždy a požáry. 

Aby zabránil dalšímu pronikání pohanů do Slezska, svolal kníže Jindřich II. množství 

spojenců a táhl s vojskem o 40 000 bojovnících proti pětkrát větší pohanské přesile. U 

Lehnického Pole, velké vesnice dvě hodiny od Lehnice, došlo 9. dubna 1241 k vražedné 

bitvě, v níž Mongolové zvítězili, kníže Jindřich II. padl a s ním své hrdinské duše na bojišti 

vydechlo 30 000 křesťanských bojovníků. 

Nyní neměla surová ničivost pohanů žádné zábrany; v mnoha velkých tlupách táhli naší 

vlastí, osudem bezbranného obyvatelstva byla jen smrt a zkáza. Také do Fürstenwalde 

přitáhla jedna z těchto strašných hord a poté, co dobyli a zapálili hrad, obrátili se také k osadě. 

Část horníků táhla s knížetem do pole proti Mongolům a zůstala pohřbena na bitevním poli u 

Lehnice. Malá skupina zůstala doma, aby udržela v provozu doly, a ta byla bezbranná proti 

divoce útočícím mongolským hordám. Ženy, děti a starci byli zmasakrováni, domy a chalupy 

vypáleny a mladí horníci odvezeni jako zajatci na Ural, kde byli využíváni při dolování; ještě 

dodnes můžeme najít mezi tamními horníky zvyky a obyčeje naší vlasti. 

Až do roku 1247 zůstalo Fürstenwalde liduprázdnou pustnoucí hromadou trosek, náhrobkem 

jednoho, ze země vyhlazeného pilného lidu. Tu nechal olomoucký biskup Bruno spolu s 

českým králem Přemyslem Otakarem II.
15

 přivést ze Saska, Brunovy domoviny, horníky, aby 

                                                           

13
 Jindřich II. Pobožný (1196/1207-1241), slezský kníže a sjednotitel Polska, syn Jindřicha I. Bradatého a 

Hedviky Slezské, padl v bitvě s Mongoly u Lehnického Pole v roce 1241. 
14

 Krakovským knížetem byl v té době ve skutečnosti Jindřich II. Pobožný. Zde je zřejmě míněn vladimirský 

kníže Jurij Vsevolodovič, který padl v bitvě s Mongoly v roce 1238 na řece Siti. 
15

 Přemysl Otakar II., (1233-1278), českým králem 1261-1278. 
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u Fürstenwalde znovu začali s dolováním zlata. Brzy se z popela a trosek staré osady zvedly 

nové domy. Starý hrad Fürstenwalde už ale nebyl znovu vystavěn, nýbrž zůstal ruinou. Místo 

něj nechal král Přemysl Otakar II. vybudovat na strmém kuželovitém kopci v bezprostřední 

blízkosti osady nový, větší a krásnější hrad a pojmenoval ho na rozdíl od staré zříceniny Nové 

Fürstenwalde; také znovu vystavěná osada nesla toto jméno. 

V roce 1261 oddělil Přemysl Otakar II. Opavsko od Moravy, povýšil ho na samostatné 

vévodství a udělil ho lénem svému synovi Mikuláši I., který toto vévodství v roce 1278 získal 

do svého vlastnictví.
16

 Do tohoto nového vévodství bylo přivtěleno také město Bruntál se 

svým okolím a hrad, stejně jako osada Nové Fürstenwalde. 

Mikuláš I. byl přísný, ale uvážlivý vévoda, který s železnou vůlí a bezohlednou krutostí 

bojoval proti marnotratnému, loupeživému rytířstvu; jeho boj zapříčinil, že šlechta proti němu 

poštvala města a ve spojení s nimi několikrát knížete vyhnala ze země, až byl nakonec nucen 

v roce 1309 se knížectví zříci. 

Jeho nástupcem se stal Boleslav Vratislavský.
17

 Ten podporoval loupeživé rytíře a znovu 

zavedl pěstní právo;
18

 v zemi panovala anarchie; dolování, stejně jako obchod a řemesla 

stagnovaly, vypukl hrozný hlad a bída, stovky lidí zemřely hladem. Po hladu přišel mor, který 

údolí Opavy zcela vylidnil. 

Aby opět vymezil hranice drzému loupeživému rytířstvu a znovu osídlil Opavsko, udělil v 

roce 1318 král Jan Český
19

 opavské knížectví v léno Mikuláši II., synu Mikuláše I. Tento 

moudrý, spravedlnost milující vévoda, potlačil opět pěstní právo, odňal šlechtě a poddaným 

zemská práva, která si v době bezvládí přivlastnili, dobyl a zničil hrady loupeživých rytířů. 

Brzy zavládl v zemi opět klid a pořádek. 

Také dolování ve Fürstenwalde bylo za tohoto knížete opět zprovozněno a poté, co sem 

přivedl nové schopné horníky z Německa, začal jeho stále větší rozmach. 

Kníže Mikuláš II. zanechal po své smrti v roce 1366 čtyři syny: Jana, Mikuláše, Václava a 

Přemka. Ti si v roce 1377 opavské knížectví rozdělili. V dělící listině z 18. dubna 1377 se 

uvádí: „Dělením pověření páni Beneš z Kravař na Krumlově, Mikuláš z Malenovic, komoří 

zemského práva v Opavě, Otto Stoš a Alšík z Heraltic ze strany vévodů Jana I. a Mikuláše III., 

pak Drslav z Kravař na Fulneku, Jindřich z Fulštejna, Vojtěch z Vikštejna a Bohuš z 

Drahotuš ze strany vévodů Václava a Přemka, jako zvolení sudí rozdělili knížectví mezi bratry 

tak, že v každém díle učinili hlavní sídlo [...] tak, aby tyto dva hrady Fürstenwalde a Edelstein 

                                                           

16
 Mikuláš I. Opavský (asi 1255-1318), nemanželský syn českého krále Přemysla Otakara II. a Anežky z 

Kuenringu, zakladatel dynastie opavských Přemyslovců, vedlejší linie přemyslovského rodu. V roce 1278 

bojoval po boku svého otce v bitvě na Moravském poli, v níž český král padl. Po propuštění z tříletého 

uherského zajetí se v roce 1281 znovu ujal vlády na Opavsku. 
17

 Boleslav III. Marnotratný (1291-1352), lehnicko-břežský kníže z rodu Piastovců, zeť českého krále Václava II. 

a švagr Jana Lucemburského. 
18

 Pěstní právo (jus manuarium, Faustrecht) – středověký způsob zjednávat si zadostiučinění při násilných 

trestných činech svépomocí, opětným násilím.  
19

 Jan Lucemburský (1296-1346), českým králem od roku 1310. 
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byly jedním hlavním sídlem a připadly se vším svým příslušenstvím knížeti Janovi a knížeti 

Mikulášovi [...] Také mají být hrady Hradec a Landek hlavním sídlem a ty  připadnou se vším 

příslušenstvím knížeti Václavovi a knížeti Přemyslovi, k těmto hlavním sídlům připadne 

Opava, celé město se vším příslušenstvím.“ 

Vládu nad celým knížectvím získal Jan sám a převzal také poručnictví nad svými nezletilými 

bratry. V roce 1405 1. října bylo bruntálské panství rozděleno na dva díly mezi nástupce 

knížete Jana I. – Jana II. a Mikuláše IV. 

Při tomto dělení bylo určeno, že statek Fürstenwalde má zůstat společným statkem, který se 

bude moci propůjčovat; pokud by chtěl jeden z vévodů statek obnovit, neměl to učinit bez 

vědomí a vůle ostatních. Aby se zabránilo všem rozepřím kvůli tomuto statku, učinili 

vévodové v listině rozhodnutí: „Tento zbožně, počestně pronajmout a výtěžek rozdělit.“ Když 

by to ale nešlo, měli se vévodové v držení statku každoročně střídat, s podmínkou, že ten 

vévoda, který zrovna statek nedrží, má tomu druhému poskytnout příspěvek na udržování ve 

výši 26 hrubých marek. Rovněž nemá více než „osm dobrých druhů“ udržovat statek v 

dobrém stavu. 

Rovněž strašné časy husitských válek se na osídlení Fürstenwalde citelně projevily. V roce 

1429 přitáhly divoké fanatické tlupy táboritů a vyvraždily a vypálily Edelstadt (Cukmantl). 

Horníci se postavili na odpor a došlo k hroznému boji. Již umdlévaly síly horníků bojujících 

se lví statečností, již vyšlehly jasné plameny ze střech některých domů, když tu přišla 

neočekávaná pomoc v této strašné nouzi. Po vojenské cestě z Bruntálu do Fürstenwalde 

vyrazil rychlostí vichřice jezdecký oddíl. Jakmile jezdci tábority spatřili, zvedl velitel, který 

měl vzezření obra, těžkou železnou palici a mlátil s ní po hlavách tábority, kteří byli 

jezdeckým oddílem zahnáni do úzkých; také zbývající jezdci následovali jeho příkladu a 

sekali odvážně svými meči do houfu nepřátel. Po krátké, ale zoufalé obraně byli táboriti 

přemoženi a zajati. Rozzuření vítězové vlekli poražené tábority ke staré důlní šachtě zatopené 

vodou, která se nacházela v blízkosti, a svrhli jak živé, tak mrtvé do hrůzné hloubky. Šachta 

pak byla hned zasypána zeminou a v její blízkosti postavena na paměť šťastné záchrany 

kaple, která byla zasvěcena archandělu Michaelovi. Vítězný zachránce, který vyrval 

Fürstenwlade z rukou vraždících a loupících táboritů, byl Michel Kristen, důlní předák z dolů 

v Bruntále, se svými ozbrojenými horníky. Ti obdrželi včas zprávu o tom, že se táboriti 

přiblížili k Fürstenwalde, a mohli se co nejdříve vydat na cestu, aby ohrožené obyvatele 

Fürstenwalde  pomohli zachránit. 

Moc opavských knížat upadala, k tomu se přidružovaly ještě nezanedbatelné finanční obtíže a 

tak marnotratný vévoda Arnošt, poslední Přemyslovec,
20

 prodal bruntálské panství bohatému 

                                                           

20
 Arnošt Opavský nebyl posledním Přemyslovcem. Zemřel sice v roce 1464 bezdětný, ale posledním 

Přemyslovcem opavské linie Přemyslovců byl syn jeho bratra Viléma Přemysl III. Opavský (1493). Zcela 

posledním Přemyslovcem byl ratibořský kníže Valentin Hrbatý (+ 1521).  
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a váženému šlechtickému rodu pánů z Vrbna; prvním majitelem se stal v roce 1450 Jan z 

Vrbna. 

Páni z Vrbna obývali hrad Fürstenwalde, nabytý spolu s bruntálským panstvím, jen občas, 

neboť jejich trvalým sídlem byl zámek v Bruntále. 

Zvláštní pozornost věnovali páni z Vrbna dolování v osadě Fürstenwalde. Roku 1500 nechal 

Jiří z Vrbna osadu podstatně rozšířit výstavbou nových budov, které, již s úmyslem založit 

město, nechal postavit do pravoúhlého tvaru. Byly vykutány nové rudné žíly a zlatonosná 

ložiska, zprovozněny znamenité štoly a šachty. U samotného rýžování mohlo být zaměstnáno 

více než 100 lidí. Doly zaznamenaly v té době největší rozkvět. Také začaly s výrobou 

železné hutě a sklárny, stejně jako stoupy k dobývání zlata z pevné rudy. K tomuto účelu 

sloužil vodovod, který vedl do hutí vodu takzvaného prvního a druhého toku v lese mezi 

Vrbnem a Andělskou Horou. Místa dnes přeměněná v ornou půdu, kde se kdysi nacházely 

staré hutě, se ještě nyní nazývají Hutní provazy (Hüttenschnüre). Po Jiřím z Vrbna měl 

významný prospěch z dolů a hutí ve Fürstenwalde rovněž jeho nástupce Bernard z Vrbna. 

Posledním z rodu Vrbnů na bruntálském panství byl Hynek nebo Hynko z Vrbna. Ten 

dokončil výstavbu budov započatou Jiřím z Vrbna a sice tak, že onu pravoúhlou zástavbu 

spojil s řadou domů osady Fürstenwalde. V roce 1611 byla stavba dokončena a domy byly 

opatřeny čísly. Ještě v témže roce bylo Fürstenwalde s nově vybudovanou částí povýšeno 

Hynkem z Vrbna na město a dostalo jméno Vrbno (Würbenthal) a titul „svobodné horní 

město“ s mnoha privilegii a výsadami. Do čela města byli jmenováni rychtář a konšelé. V 

roce 1629 byl k zvláštní policejní správě ustanoven úřad fojta; později byl rychtářský úřad 

přeměněn na úřad purkmistrovský, který byl ale v roce 1787 zrušen a nahrazen úřadem 

městské správy a policejním úřadem. Po roce 1848 byl opět zřízen purkmistrovký úřad.  

Při jmenování Vrbna městem 24. června 1611, na svátek sv. Jana Křtitele, se 100 

uniformovaných a vyzbrojených horníků s kapelou zúčastnilo slavnosti a slavnostního 

průvodu městem. Uniformy a zbraně jim věnoval hrabě Hynek z Vrbna s podmínkou, že tato 

nově založená hornická garda se bude pravidelně účastnit slavnostních svátečních bohoslužeb, 

stejně jako jiných slavnostních příležitostí. Poté, co byly doly v průběhu třicetileté války 

uzavřeny, vytvořila tato hornická garda městskou gardu, která ještě dnes existuje. K označení 

svého původu nosila ještě městská garda na praporu a knoflících uniformy hornický znak – 

kladivo a mlátek. 

Privilegium, které Hynek z Vrbna udělil městu Vrbnu, obsahovalo následující: „Hornická 

řemesla, která tenkrát měla od vrchnosti svobodné dolování, dostanou všechno dřevo, které je 

nutné k výstavbě šachet a hutí, od vrchnosti zdarma. Za to se ale zavazují z každého dolu čtyři 

podíly, zvané kuksy,
21

 vrchnosti bezplatně odpracovat a z nich nabytý zisk odvést.“ Obyvatelé 

                                                           

21
 Kuks – podíl na hornickém díle. 
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byli osvobozeni od všech robotních povinností, pouze se zavazovali nahánět zvěř při honech a 

bezplatně svážet do Lichtvardu. Rychtáře a konšely si měli obyvatelé volit každoročně sami, 

zvolené ale museli předložit vrchnosti ke schválení. 

Dále mohli obyvatelé porážet dobytek, péct chleba a šenkovat nápoje z vrchnostenského 

pivovaru a palírny, ale nesměli stavět žádné mlýny a pily, sladovny a vápenky nebo cihelny. 

Prvním rychtářem byl v roce 1611 jmenován Mathias Trophe a prvním městským písařem 

Elias Herden, který byl zároveň také učitelem. 

Na znaku a pečeti města byla vyobrazena liška a pod ní horník, který veze na trakaři rudu, což 

mělo znázorňovat, že tento kraj byl kdysi divočinou, v níž žily lišky a jiná divoká zvířata, byla 

ale kultivovaná a obydlená prostřednictvím hornictví.  

Hrabě Hynek z Vrbna byl vážený a ctěný muž a těšil se všeobecné veřejné důvěře, takže byl 

zvolen zemským hejtmanem knížectví opavského. 

Dne 21. října 1611 přijel císař Matyáš po své korunovaci v Čechách do Vratislavi a odtud se 

vracel přes Vrbno a Bruntál. Hynek z Vrbna přijal císaře ve svém nově založeném městě 

Vrbně, zatímco jiní vysocí stavové opavského knížectví, kteří kvůli nepřátelství se zbytkem 

Slezska neposlali do Vratislavi žádné zplnomocněnce, jeli císaři naproti k Andělské Hoře a 

poté, co slavnostně vjel do Bruntálu, vzdali stavové v dalších dnech na zámku v Bruntále 

císaři rukoudáním svůj hold a vykonali přísahu slezské zemi. 

Nové Kalvínovo náboženské učení našlo věrného a horlivého stoupence také v Hynkovi 

z Vrbna, který nelitoval úsilí ani prostředků, aby nové učení rozšiřoval i mezi své poddané. 

Proto byli tehdejší obyvatelé Vrbna vesměs protestantské víry. V roce 1613 nechal Hynek 

z Vrbna mimo město na takzvané Branské cestě postavit dřevěnou protestantskou modlitebnu 

se hřbitovem a ustanovil k ní kněze. 

Hynek z Vrbna se podobně jako mnoho jiných slezských stavů nevydal v roce 1617 na 

holdování císaři Ferdinandu II. do Vratislavi. Následkem toho spěchal císař pln nevole ze 

Slezska, bez toho, aby se zdržel v městech Vrbně, Andělské Hoře a Bruntálu, kterými 

projížděl. Proto Karel z Lichtenštejna, opavský kníže, sesadil Hynka z Vrbna z úřadu 

zemského hejtmana. Většinou protestantské slezské stavy se ale upřímně semkly kolem něj a 

přiměly ho, aby jel jako zmocněnec na evangelické direktorium na Moravu a k založení 

konfederace v roce 1619 do Uher.
22

 Hynek z Vrbna této žádosti vyhověl, ačkoliv nerad, a jel 

nejprve na Moravu a poté do Uher. 

 

                                                           

22
 Direktorium – třicetičlenný sbor nekatolických placených direktorů, správců a radů během českého 

stavovského povstání, který tvořil prozatímní vládu s právem svolávat zemskou hotovost a stavovské sjezdy a 

vyjednávat s německými kurfiřty a knížaty. Tento nový vládní orgán nahradil sbor místodržitelů a zemské úřady. 

Po připojení Moravy k povstání bylo direktorium zvoleno 2. května 1619 i na Moravě. Konfederace – dohoda 

nekatolických (protestantských) stavů byla vydaná 31. července 1619 v Praze (nikoliv tedy v Uhrách). 
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Po dobu těchto událostí obýval Jan z Vrbna, Hynkův mladší bratr, se svou ženou Anežkou 

hrad Fürstenwalde a řídil také v nepřítomnosti svého bratra správu statků. Také Jan z Vrbna 

byl jako jeho bratr Hynek horlivým stoupencem nového náboženského učení a platil, vedle 

tehdejšího krnovského knížete, za vůdce šlechty, která se spikla proti císařské vládě a 

protežovala protikandidáta pro volbu českého krále a německého císaře, falckraběte Fridricha 

Falckého, pozdějšího zimního krále. 

Když nyní nový český král, poté, co byl s velkou nádherou korunován v Praze, jel také do 

Vratislavi, aby zde přijal hold slezských stavů, přicestoval i do Bruntálu; tam se shromáždily 

opavské stavy a přislíbily králi Fridrichovi věrnost a poslušnost. Při této příležitosti ustanovil 

král hraběte Jana z Vrbna namísto jeho nepřítomného bratra Hynka opět zemským hejtmanem 

opavského knížectví (1620). Po Fridrichově porážce v bitvě na Bílé hoře, která měla za 

následek ztrátu nové, sotva získané královské koruny, stejně jako starého kurfiřtského 

klobouku,
23

 vypořádal se císař Ferdinand II. přísně s nevěrnými opavskými stavy; většině sice 

udělil milost, museli ale zaplatit tři tuny zlata jako válečné náklady a vrátit svobody. Jan a 

Hynek z Vrbna, markrabě Jan Jiří Krnovský a ještě dalších deset šlechticů bylo z omilostnění 

vyňato a byla na ně uvalena říšská klatba. 

Bruntálské panství bylo spolu s ostatním majetkem hrabat z Vrbna zabaveno státem jako 

statek nikomu nenáležející, poté byl Jan z Vrbna v roce 1621 s několika svými druhy 

postaven v Opavě před soud, jako velezrádce odsouzen k smrti a popraven. Také nad jeho 

bratrem Hynkem, který ještě pobýval v Uhrách a na předvolání k soudu nereagoval, byl 

                                                           

23
 Český král byl již od středověku jedním ze sedmi říšských kurfiřtů, knížat, která volila panovníka Svaté říše 

římské. Symbolem jejich hodnosti byl kurfiřtský klobouk. 
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vynesen rozsudek smrti, byl o tom ale zpraven listinou a dal přednost tomu, vyhýbat se 

navždy své vlasti; zůstal i nadále v Uhrách a zemřel zde v bídě a nouzi. 

Protestantská modlitebna byla uzavřena, kněz musel uprchnout a záležitost obrácení 

protestantů na katolickou víru byla v roce 1623 uložena Eliasi Bornovi, arciknězi 

v Cygenhalsu, který poslal do Vrbna jezuitského kněze; obyvatelé ale kněze neposlouchali a 

vzbouřili se proti vrchnostenskému příkazu. 

Tehdejší velmistr řádu německých rytířů arcivévoda Maxmilián
24

 (nezaměňovat s pozdějším 

velmistrem stejného jména) zajistil ve své závěti všem svým následovníkům roční příjem 

10.000 zlatých založením kapitálu 200.000 zlatých. Maxmiliánův nástupce arcivévoda Karel
25

 

koupil nyní za těchto 200.000 zlatých od císaře Ferdinanda II. bruntálské panství, 

konfiskované v roce 1621 hrabatům z Vrbna, podle předávací listiny z 10. července toho roku 

se vším příslušenstvím, jak ho hrabata z Vrbna držela a užívala, a učinil z něj komorní 

komendu řádu německých rytířů. 

Anežka, pozůstalá vdova po odsouzeném Janovi z Vrbna, se svou sotva rok starou dcerou 

Helenou, byla velmistrem arcivévodou Karlem blahosklonně vykázána na hrad Fürstenwalde, 

zakoupený spolu s bruntálským panstvím, kde měla bydlet do konce života. Anežka se této 

milosti těšila jen 10 let, neboť v roce 1631 následovala svého manžela na věčnost a byla 

pohřbená ve Vrbně. Stará příbuzná Vrbnů jménem Kunhuta se nyní nastěhovala do hradu 

obývaného několika mušketýry a převzala výchovu osiřelé Heleny, která se v její péči 

vzdělala v dívku obzvláštního půvabu a krásy. 

Na velikonoční pondělí roku 1626 zničili protestanti kostel sv. Michaela na náměstí ve Vrbně 

a vyhnali jezuitského kněze. Také dřevěný katolický kostel, který nechal velmistr arcivévoda 

Karel stavět na náměstí vedle starého kostela sv. Michaela a jehož stavba začala v roce 1621 a 

skončila v roce 1624, byl uzavřen a hrozilo jeho zničení. Naproti tomu otevřeli protestanti 

svou modlitebnu a jimi dosazený kněz v ní sloužil evangelické bohoslužby. Místodržící řádu 

německých rytířů nyní poslal do Vrbna sto císařských mušketýrů, kteří měli zabránit dalším 

aktivitám protestantů; městské správě bylo přikázáno se o vojáky bezplatně starat. Zastrašena 

těmito opatřeními, vrátila se v roce 1628 část protestantského obyvatelstva ke katolické církvi 

a byla přifařena k Andělské Hoře. Druhá část, mezi ní obzvláště horníci, zůstala přes uvedená 

opatření věrná evangelické víře. V roce 1633 vypukl ve Vrbně mor, který zahubil velkou část 

obyvatelstva, takže malý katolický hřbitov, který se nacházel na náměstí u katolického 

kostela, již nemohl pojmout všechna těla. Další oběti moru se tak musely pohřbívat za 

městem, na volném místě vedle silnice do Andělské Hory kousek před lesem. Po skončení 

moru byl v roce 1635 vedle pohřebiště zámožnými občany postaven kostel, částečně ze dřeva, 

                                                           

24
 Maxmilián III. Habsburský (1558-1618), rakouský arcivévoda, syn Maxmiliána II. a Marie Španělské, 

velmistrem řádu v letech 1590-1618, první v řadě Habsburků na tomto postu, která byla přerušena až zánikem 

monarchie v roce 1918. 
25

 Karel I. Štýrský (1590-1624), rakouský arcivévoda a vratislavský biskup, velmistrem řádu v letech 1619-1624. 
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částečně z cihel, a zasvěcen sv. Josefovi. U tohoto kostelíku byla později zřízena ještě 

poustevna, kterou obývali dva poustevníci. Kostelík i poustevna postupně zanikly, až byly 

v roce 1796 zbořeny. Zvon z tohoto kostelíku byl věnován do tehdy nově postaveného kostela 

v Mezině. 

Strašné časy třicetileté války ležely jako bouřkové mraky plné neblahého tušení na krajích 

naší vlasti. Švédové s vojskem 15 000 mužů pod vedením krále Gustava Adolfa vytáhli proti 

císaři. Žádný kout českých, moravskoslezských a rakouských zemí nezůstal ušetřen válečné 

vřavy, která zde zuřila plných 15 let. Také Vrbno bylo zapleteno do válečných událostí této 

smutné doby. Silný oddíl švédského vojska pod generálem Torstensonem,
26

 který dobyl a 

zničil Bruntál, si v roce 1641 zřídil ve Vrbně silně opevněný vojenský tábor na straně Vysoké 

hory mírně spadající k městu. Protestantská část obyvatelstva, a mezi nimi zvláště horníci, 

žila se Švédy v přátelských vztazích, zatímco katolíci, kteří patřili z větší části k řemeslům 

tkalcovským, museli snášet mnohá bezpráví. 

V roce 1635 začala na náměstí na místě dřevěného katolického kostelíku stavba velkého 

katolického kostela z kamene a cihel, který byl dokončen a vysvěcen v roce 1637. Náklady na 

stavbu nesla z větší části vrchnost, jen dovoz dřeva a kamene, stejně jako přidavačské práce 

museli bezplatně vykonat měšťané.  

Sotva Švédové rozložili vojenský tábor na Vysoké hoře, byly zrušeny katolické bohoslužby. 

Císařští mušketýři pobývající ve Vrbně, bylo jich ještě 50, se s velitelem před přesilou 

blížícího se nepřítele stáhli na pevný hrad Fürstenwalde. Hrad už předtím obdržel velké 

množství střeliva a dvě děla, aby se v případě švédského útoku mohla pevnost s úspěchem 

bránit. 

Na Svatodušní neděli 1641 zastřelili Švédové na náměstí 15 katolických mužů, protože chtěli 

násilím otevřít zavřený katolický kostel a vykonat v něm své modlitby; na této veřejné 

popravě byl zastřelen také městský rychtář Hans Georg Hilscher a radní Eliáš Signates a 

Adam Burger. 

Helena, dcera v Opavě popraveného Jana z Vrbna, stále ještě živící v srdci nenávist vůči 

císařským, kteří ovlivnili osud její rodiny, a stojící jako protestantka na straně Švédů, 

pobývala dosud na hradě Fürstenwalde. Přitom ale v tajnosti pomýšlela na prostředky a cesty, 

jak vyhnat nenáviděnou posádku císařských z hradu. 

Zámecká slečna, jak byla Helena obvykle nazývána, znala jednoho mladého švédského 

důstojníka a brzy se mezi oběma vytvořil milostný vztah. Švédský důstojník navštěvoval 

často převlečený za horníka svou milovanou na hradě Fürstenwalde a ta mu oznámila svůj 

úmysl odevzdat hrad do moci Švédů. Helena a její milenec brzy zosnovali tajný plán, k jehož 

provedení ihned přistoupili. 

                                                           

26
 Lennart Torstenson (1603-1651), švédský voják, vrchní velitel švédské armády, který vedl v letech 1642, 1643 

a 1645 tři vpády švédského vojska na Moravu. 
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Helena se v následujících dnech chovala k císařským vojákům obzvláště přátelsky; nechala si 

k sobě pozvat velitele, ujistila ho o svém přátelství a oznámila mu, že dnes oslavuje dvacáté 

narozeniny a při této příležitosti zamýšlí uspořádat pro posádku hradu malou hostinu. Velitel, 

s vyhlídkou na dobrou láhev vína, která mu byla již dlouho odepřena, zahnal všechny 

pochybnosti a svolil. 

Když se den nachýlil ke konci, bylo ve velkém rytířském sále po dlouhé době opravdu veselo; 

poháry cinkaly naplněné znamenitým vínem, veselé písně z drsných válečnických hrdel 

zvučely síní, potulný zpěvák hrál na citeru a zpíval okouzlující hrdinské a milostné písně. Tu 

a tam již začal působit vliv vína, hlavy vojáků těžkly, nohy vypovídaly službu a veselé písně 

se zvrhávaly v nesrozumitelné mumlání. Společnost byla stále tišší, až už ze všech prostor 

doléhalo jen chrápání spících, v hluboké opilosti ležících vojáků. Cíle bylo dosaženo.  

Helena vzala hořící louč a strčila ji do jednoho z oken přední vysoké věže; okamžitě zasvítila 

z houští obklopujícího hrad do noční tmy podobná ohnivá záře na znamení, že byl její signál 

zpozorován. Nyní Helena pospíchala na nádvoří, aby otevřela dveře do tajné chodby částečně 

vedoucí podzemím, protože hradní brána byla pevně zatarasena, což se jí také po určité 

námaze podařilo. Zpoza zdí bylo slyšet řinčení zbraní a v následujícím okamžiku vstoupil 

Helenin milenec s velkým počtem švédských bojovníků otevřenou brankou do nádvoří. Zde 

zajali bez odporu silně opilé císařské vojáky a odvedli je z hradu, hrad sám byl obsazen 

Švédy. 

Místodržící řádu německých rytířů Jiří Vilém z Elkershausenu, zvaný Klippel, který již bránil 

Bruntál proti Švédům a na něhož upomíná Klippelův památník na polích u Starého Města 

nedaleko bruntálského městského lesíku,


 se ihned dozvěděl o osudech hradu Fürstenwalde; 

do Vrbna poslal silný vojenský oddíl císařských vojáků pod vedením jednoho hejtmana, aby 

zahnal Švédy a hrad Fürstenwalde znovu dobyl. Švédové, kteří nechtěli císařským vydat svůj 

opevněný tábor na Vysoké hoře, naopak přitáhli až pod město, na místo směrem ke 

Karlovicím, které se tehdy nazývalo Hutě (Hütten). Tam, na takzvané pastvině na úpatí 

Válečné stráně (Kriegslehne), došlo 29. června 1641 k vražedné bitvě. Císařští měli 

dvojnásobnou přesilu, Švédové ale bojovali se lví statečností, aby odrazili průnik císařských 

až k Vrbnu; boj byl nerozhodný až do západu slunce. Když švédské řady začaly řídnout a 

bojující se stahovali zpět k Vrbnu, pronikli císařští dále a útokem dobyli opevněný švédský 

tábor. Z hradu Fürstenwalde pozorovali s úzkostným napětím průběh bitvy v údolí a když se 

nepřítel víc a víc přibližoval, přijali opatření, aby co nejdéle oddálili nyní již nevyhnutelný 

útok na hrad. 

Ženy a děti protestantů, stejně jako katolické obyvatelstvo, utekli před blížící se válečnou 

vřavou z města do sousedního lesa, bojeschopní muži, z větší části protestantští horníci, se 

                                                           

 Klippel svého času uprchl před švédskými dragouny, kteří ho pronásledovali, na tomto místě spadl z koně a byl 

na krátký čas zajat. 
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chopili zbraní a táhli přes les vzhůru do strmého hradního kopce, aby posílili švédskou 

posádku na Fürstenwalde proti náporu císařských. Aby nepozorovaně dorazili na hrad, použili 

tajný podzemní vstup, který znal jen vůdce horníků. Když se nyní náhle z hlubin chodby v 

nádvoří ozval hluk, který způsobily zbraně přibližujících se horníků, myslela si vyděšená 

posádka, aniž by měla tušení o hornících přicházejících na pomoc, že zatímco sledovala 

z hradu s horečnatým napětím situaci v údolí, císařští vystoupali na hradní kopec a s pomocí 

katolíků vlezli do podzemní chodby. Všichni popadli zbraně. Strašné volání: „Nepřítel, jsme 

vyzrazeni!“ prořezávalo vzduch, rámus a řinčení zbraní znělo rozsáhlou síní pevnosti. Všichni 

se tlačili na nádvoří, aby pokud možno zabránili domnělému útoku císařských. 

Hnána hrůzou a strachem hledala také Helena úkryt v podzemních skalních komnatách hradu; 

v pravé ruce svazek klíčů, v levé hořící louč, spěchala dolů po schodech, které vedly do 

skrytých prostor. Zde spatřila otevřené dveře, byl to sklad prachu, odkud vojáci krátce 

předtím vyzvedli zásobu střeliva a ve spěchu prachárnu znovu nezavřeli. Ve snaze rychle se 

schovat, spěchala Helena otevřenými dveřmi dovnitř tmavého prostoru, aniž by poznala 

místo, kam se chystala vstoupit a jeho strašný obsah – otevřené sudy s prachem. 

Pravděpodobně, neboť žádné lidské oko to nevidělo, silným průvanem panujícím v těchto 

chodbách a komnatách odskočila z louče, kterou držela v ruce, jiskra a přeskočila na otevřený 

sud s prachem. Minutu trvající sykot a hučení, vrávorání a kymácení skalnaté podlahy, pak 

strašlivé dunění a praskot, jako by duch podzemí zkoušel rozdrtit zeměkouli – a zdi hradu 

Fürstenwalde vyletěly do vzduchu. Sprška kamení zatemnila na několik okamžiků poslední 

paprsky zapadajícího slunce, ozvěnou se vrátilo dunění z horských hlubin – pak nastalo 

smrtelné ticho. Fürstenwalde se stalo ruinou, místem mrtvých. 

Také v údolí dole se boj rozhodl, císařští zvítězili a Švédové uprchli do blízkých lesů, aby se 

odtud oklikou dostali k švédským vojskům ležícím před Bruntálem. 

Bitva si ale na obou stranách vyžádala velké oběti na lidských životech. Císařští vyklidili 

bojiště pokryté krví a těly a pohřbili mrtvé na pastvině u Karlovic vedle rumiště starého 

rýžoviště zlata. 

Když se nyní zbývající pozůstalí obyvatelé Vrbna vrátili ze svých úkrytů do města, našli ho 

obsazené císařským vojskem a za víření bubnů bylo obyvatelstvo obeznámeno s tím, že kdo 

se v průběhu 24 hodin nevrátí ke katolické víře, musí opustit město a všechen svůj nemovitý 

majetek. Mnozí výzvy uposlechli, jiní zase ne; ti raději opustili své domy a město, než aby se 

zpronevěřili své nové víře. Ti, kteří Vrbno opustili, odešli do blízkých Holčovic, kde byli 

tamními protestanty přátelsky přijati. Sotva se těžce zkoušené město do jisté míry zotavilo 

z prodělaných ran osudu, napadli ho jedné bouřlivé noci z 15. na 16. července 1646 opět 

Švédové. Malé množství císařských vojáků, kteří se ve městě nacházeli, bylo zabito nebo 

zajato, domy vyrabovány, mnoho mužů zavražděno a ženy a dcery zprzněny. Poté Švédové 

založili požár a táhli dál. Oheň, rozdmýchávaný prudkým větrem, zuřil strašně; z celého 
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města zůstal před plameny uchráněn jen kostel a tři domy. Tyto tehdy nedotčené domy nesou 

nyní čísla 19, 54 a 63. 

Ačkoliv vrchnost nešťastné obyvatele co nejvíc podporovala, trvalo přesto až do roku 1660, 

než bylo město opět plně vystavěno. 

Doly ale byly zcela zrušeny, štoly a šachty zanikly a zavalily se nebo byly zasypány. Haldy 

byly v průběhu času přeměněny na ornou půdu a tak kdysi po staletí živě provozovaná těžba 

zlata zmizela a byla zapomenuta, zůstaly jen nepatrné známky, které nám tyto doby 

připomínají, že na místech, na kterých nyní zraje zlato klasů nebo kouří komíny továren, kde 

parní oř funící na své kolejové cestě dopravuje produkty na průmysl bohatého a živého údolí 

dále přes hranice Rakouska, kdysi horník u kalného svitu hornické lampy dobýval z lůna 

země krále kovů, pravé zlato. 

Na místě uzavřených dolů v městě Vrbně se nyní rozvíjel jiný druh obživy, plátenictví, které 

během krátké doby zažilo prudký vzestup. V každém domě stálo více tkalcovských stavů a 

všude panoval skutečně rušný život. 

Toto nové odvětví podporoval velmi silně také tehdejší velmistr řádu německých rytířů a jeho 

místodržící a pamatovali na město rozličnými privilegii a nařízeními. 

Nejdůležitější z těchto listin pochází z doby, kdy jako místodržící vládl v Bruntále Jan Vilém 

ze Zochy. Jednou z těchto písemností jsou cechovní artikuly pro pláteníky o 22 článcích z 11. 

dubna 1677. 

Druhá podobná písemnost, která upravovala vztahy pláteníků ve Vrbně, nese podpis Jana 

Romana z Allmandingenu a je datována 17. prosincem 1689. 

15. ledna 1640 byl soudem na náměstí poprvé vztyčen sloup spravedlnosti (Justitia neboli 

Staubsäule) a 29. ledna byla vyhlášena svoboda. Při této velké slavnosti spojené se vztyčením 

sloupu byli přítomni: rychtář Michael Schweitzer, městský fojt Christof Bock a přísežní
27

 

Georg Küchenbastel, Jakob Böhm, Hans Ratwig a Georg Hertel, kteří každý třikrát udeřili na 

sloup.  

18. února 1635 byly pro Vrbno ustanoveny tři výroční trhy (jarmarky) a sice: v pondělí po 

Hromnicích, v pondělí po sv. Janu Křtiteli a v pondělí po sv. Michaelu. První výroční trh se 

konal v roce 1640 v pondělí po Hromnicích. 

Své oběti zanechaly ve Vrbně také pověry vzniklé z neznalosti a zanedbanosti ducha a mysli. 

Dne 6. března 1669 byla jistá Agnes Metznerová  uznána vinnou jako čarodějnice a upálena 

na hranici za městem. Stejný osud stihl v roce 1672 jednu starou ženu, která se živila výrobou 

mastí a bylinkových šťáv, ta byla ale poslána do Bruntálu a tam upálena, jmenovala se 

Barbara Kleinová. 

V roce 1670 byla tak krutá zima a tak velký chlad, že mnoho lidí a zvířat umrzlo. 

                                                           

27
 Měšťané, kteří se zavázali přísahou k pomoci městské radě. Pomáhali v soudních i správních povinnostech, 

objevují se v listinách jako svědkové. 
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V průběhu roku 1671 byla ale zase taková horka, že na mnoha místech v horách vznikaly 

lesní požáry. 

V letech 1683 a 1684 přišly do Vrbna velké tlupy cikánů a zřídily si tábor u staré hornické 

haldy (dnešní Kolonie). Protože ale cikáni spáchali mnoho krádeži, srotili se obyvatelé a 

vyhnali je, přitom jeden cikán zůstal na místě mrtvý, ale i dva měšťané se těžce zranili, takže 

jeden z nich zemřel. 

V roce 1692 bylo silné zemětřesení, takže zdi budov praskaly a z horských výběžků se 

kutálely kusy skal, trvalo to asi 2 minuty. Dne 12. května 1706 zastihlo náš kraj úplné zatmění 

slunce, přičemž byla v poledne taková tma, že se muselo rozžíhat světlo a byly vidět hvězdy 

na nebi. 

V roce 1725 přivezl zdejší měšťan jménem Schubert z Leskovce do Vrbna první brambory a 

pěstoval je na zeleninovém záhonu ve své zahradě. 

Na sv. Martina 1739 zuřila v našem kraji taková vichřice, že ani dříve, ani později nebyl 

žádný takový orkán zaznamenán; větší část vrbenských domů byla poškozena a střechy 

strhány. Také kostel utrpěl škody, věžní makovice s křížem byla ulomena a shozena na zem; 

tak zůstal kostel až do roku 1768 bez kříže a makovice, teprve 28. července zmíněného roku 

byly oba s velkou slávou znovu osazeny. 

Rok 1740 přinesl od 9. do 12. ledna takovou zimu doprovázenou bouřkami, že mnoho lidí a 

zvířat v okolí umrzlo, ptáci padali ztuhlí ze vzduchu a zvěř z lesa přicházela až do ulic města a 

objevovalo se tam množství umrzlých jelenů a srnců. V srpnu toho roku přišly ničivé průtrže 

mračen. Září přerušilo tyto přírodní katastrofy pěknými teplými dny, ale v prosinci přišla opět 

strašná bouře, která poškodila mnoho budov a porazila celé úseky lesa (Tato bouře, která 

zuřila téměř v celé Evropě, byla pojmenována Tomášův vítr).
28

 12. ledna 1741 se tato ničivá 

bouře ještě jednou opakovala. 

V pozdním podzimu 1748 přitáhla z jihu velká hejna téměř palec velkých kobylek a způsobila 

velké škody. 

V roce 1768 byly všechny domy, zahrady, louky a pole v údolí Opavy zničeny velkou 

povodní a údolí nebylo ničím, než jen pásem písku. 

V roce 1770 dva františkánští mniši postavili a zařídili z vlastních prostředků v Horní 

Kopečné ulici městský špitál a chudobinec. Zakládací listina o 12 článcích datovaná: Vrbno, 

10. února 1770, nese podpisy: bratr Antony Böhm, poustevník, bratr Macari Gielg, 

poustevník. Poté: Opava, 5. července 1770. Svobodný pán Sebastian Schwanernberg, Josef 

Peter von Altmann, Franz Ignaz von Görlich. 

                                                           

28
 Největší větrná kalamita v historii (tzv. stoletý vítr) postihla 20.-21. prosince 1740 České země, Rakousko, 

Francii, Německo nebo Španělsko. 
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S následky třicetileté války, zchudnutím a úbytkem vrbenských obyvatel se nedařilo celé 

století úplně vyrovnat. Tu přišla Sedmiletá válka.
29

 Četná kvartýrování a průchody vojsk 

rakouských a také pruských, boje v blízkosti města, časté plundrování a drancování opět 

zničily sotva získaný blahobyt obyvatel a obchod, stejně jako řemesla zůstaly ležet ladem. Po 

uzavření míru 15. února 1763 (tzv. Hubertsburský mír) se ale časy zlepšily; obzvláště 

plátenictví nabralo nevídaný vzestup, který se udržel až do 40. let našeho století. Pomalu se 

projevovala celková změna řemeslnických vztahů, bylo postaveno několik továren a zavedena 

nová průmyslová odvětví, plátenictví začalo pozvolna upadat a nakonec až na několik zbytků 

zaniklo; dnes je Vrbno městem továren.  

Až do roku 1778 trvala mírová léta, pak začala válka o bavorské dědictví,
30

 kdy se opakovala 

tažení a kvartýrování pruského vojska, stejně jako četné drancování a plenění, až do 

Těšínského míru 13. března 1779, který ukončil válečnou vřavu. Nyní nastaly Vrbnu opět 

lepší časy, obchod a řemesla kvetly a blahobyt a vzdělání obyvatelstva se stále rozvíjelo a 

nastoupilo na místo prodělané bídy. 

Dne 20. dubna 1784 byla velká povodeň, všechny mosty přes Opavu byly zničeny. 

V průběhu 25 let trvající války s Francií
31

 nebyly výdělečná činnost a blahobyt obyvatel 

v žádném případě narušeny; sice se v roce 1796 a v červnu 1800 konaly dobrovolné nábory 

do armády, pak 14. listopadu 1800 všeobecné povolání záloh arcivévody Karla – a silné 

rekrutování v Opavě; to ale nemělo pro blaho obyvatel obecně žádné nepříznivé následky. 

V letech 1813, 1817, 1819 a 1829 se opakovala velká voda a povodně, které způsobily velké 

škody. V blízkosti karlovické hraniční stezky začal jistý Krisch z Buchberkstálu – tehdejší 

správce hutě – s budováním železáren a postavil jez s příkopem, který byl ale zcela zničen 

velkou vodou v roce 1829; stavba stála již mnoho tisíc zlatých. 

Ve dnech 7. a 8. července v roce 1818 vystoupala letní vedra v poledne ve stínu na 30 stupňů 

Réamura.
32

 

V roce 1818 čítalo Vrbno 170 domů a 1272 obyvatel; z nich bylo 1250 katolíků a 22 

protestantů. Školou povinných dětí bylo 45. 

Farní kostel měl majetek 6658 zlatých konvenční měny. Chudinský fond měl kapitál 2102 

zlatých 30 krejcarů. Chudobinec 800 zlatých. Školní chudinský fond 250 zlatých. 

Protože počet věřících stále rostl, byl v roce 1837 starý, roku 1637 dostavěný kostel po své 

dvousetleté existenci zbořen a začalo se se stavbou stávajícího kostela. Až do roku 1723 

                                                           

29
 Sedmiletá válka (1756-1763) mezi evropskými mocnostmi: na jedné straně Velkou Británií, Pruskem, 

Portugalskem, na druhé Francií, Rakouskem, Ruskem, Španělskem. Probíhala nejen v Evropě, ale i v Americe, 

Asii a Africe. 
30

 Válka o bavorské dědictví (1778-1779) mezi Pruskem a Rakouskem o Bavorsko, nazývaná také bramborová 

válka, odehrávala se zejména v severních a severovýchodních Čechách. 
31

 Francouzské revoluční a napoleonské války (1792-1815) – války mezi Francií a evropskými mocnostmi, 

ukončeny bitvou u Waterloo a porážkou Napoleona. 
32

 Jednotka teploty pojmenovaná po francouzském vědci Reném Réamurovi, zavedena byla v roce 1730. Ve 

vztahu ke stupňům Celsia platilo, že 1 stupeň Celsia = 5/4 stupňů Réamura (30°R = 37,5°C). 
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nemělo Vrbno vlastního duchovního a bylo asi sto let přifařeno do Andělské Hory. Po velké 

námaze a poté, co obec uhradila náklady 250 zlatých, byl ve zmíněném roce ustanoven 

duchovní. Stavba fary začala a byla dokončena v roce 1724. Náklady dosáhly 900 zlatých a 

byly zaplaceny z legace vrbenského rodáka Johana Georga Schättela. Každý měšťan ale 

musel kromě toho opatřit půl sáhu kamene a na svém dílu zdarma vykonat potřebné pomocné 

práce. Pro obživu vlastního kněze koupila městská obec věrtel pole po 10 korcích
33

 míry a 

duchovnímu stanovila roční plat 108 zlatých 20 krejcarů. 

Od roku 1775 do roku 1784 byl také placen pomocný kněz; v posledně jmenovaném roce byl 

ale ustanoven kooperátor s ročním platem 200 zlatých z náboženského fondu. 

Starý kostel byl 11 sáhů dlouhý a 6 sáhů široký
34

 a pojal i s emporami přibližně 1000 osob.


 

Náklady na stavbu starého kostela dosáhly v roce 1637 2008 tolarů 8 grošů a 7 ½ haléře. 

Zedníci obdrželi od obce za zednické práce 410 zlatých a 6 kop sýra a kromě toho 6 soudků 

másla. Sbírka iniciována tehdejším rychtářem Michaelem Schweitzerem vynesla 801 tolarů 

16 grošů. Chybějící peníze, stejně jako stavební dřevo poskytlo bruntálské panství 

prostřednictvím místodržícího Klippela. Dovoz kamene a dřeva, stejně jako další práce museli 

bezplatně vykonat měšťané. 

Dne 3. července 1637 byla dokončena věž a 4. července osazena makovice a kříž. 

Dne 29. září, na svátek sv. Michaela, se konala první bohoslužba. Dne 19. prosince s sebou 

místodržící na své cestě z Vratislavi přivezl k užívání při hlavním oltáři „nádherné červené 

mešní roucho“, které bylo poprvé oblečeno na Štědrý večer. 

V roce 1655, 5. června, byl do věže zavěšen zvon ulitý v Opavě a 12. června byly kostel, zvon 

a hřbitov vysvěceny olomouckým světícím biskupem. Svátek výročního vysvěcení kostela byl 

světícím biskupem ustanoven na 22. a 23. července, aby nebyl blízko svatodušním svátkům, 

připadajícím často na dobu kolem 5. června. 

V neděli po sv. Vavřinci byl v roce 1658 každoroční svátek vysvěcení kostela přeložen a 

ustanoven na neděli po sv. Michalu. 

Dne 16. července 1786 bylo rozhodnuto kostel opatřit klenbou, k čemuž museli měšťané 

dodat materiál a také vykonat bezplatně pomocné práce, kromě toho ještě zaplatit příspěvek 

26 krejcarů na stavební náklady; tato platba byla stanovena i Ludvíkovu. 

Zboření zdiva starého kostela bylo těžkou prací, neboť projevilo nevídanou pevnost. 

Stavba nového, dodnes existujícího kostela začala ihned po zboření starého v roce 1837. 

Novostavbu vedl stavitel Wilsch
35

 z Bruntálu, který ji předal zednickému polírovi Josefu 

                                                           

33
 Korec (měřice) – stará plošná míra a objemová míra pro sypké látky. 1 korec = 93,5 litrů, resp. 1 korec = 0,285 

ha. 
34

 Asi 20,8 x 11,3 m. 
 Kolem starého kostela se až do roku 1826 nacházel hřbitov. 
35

 Maxmilián Wielsch (1780-1848), stavitel velmistra řádu německých rytířů arcivévody Maxmiliána, později 

krajský zednický mistr. 
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Grunerovi, dohled nad stavbou měl tehdejší městský správce Anton Wanke. Po překonání 

četných překážek a obtíží byla stavba v roce 1844 dovedena ke konci. Dne 25. května toho 

roku byla osazena makovice a kříž (dále viz Náměstí). 

Továrny, které Vrbno vlastní, byly postaveny v průběhu tohoto století. 

První byla továrna na nitě, kterou založil pan Josef Grohmann pod firmou Weiss a Grohmann 

v první polovině tohoto století. Následovala továrna na zbraně a železné zboží Kaspara 

Eisenbacha, která ale v polovině 50. let zanikla, získal ji pan Eduard Grohmann a přeměnil ji 

na přádelnu lněné příze; rovněž pan Eduard Grohmann koupil v roce 1864 drátovnu a 

řetězárnu s obytnou budovou Antona Heidera, která k ní patřila, a přeměnil tuto továrnu na 

přádelnu. Pan Anton Heider postavil v roce 1865 na místě bělidla příze a sklárny továrnu na 

drátěnky, dráty a řetězy, která přešla v roce 1867 do vlastnictví pana Adolfa Grohmanna. Pan 

Moritz Richter založil v polovině tohoto století továrnu na chemické výrobky a pan Adolf 

Richter postavil v polovině 60. let sklárnu. Továrnu na jutu postavil Paul von Primavesi na 

konci 60. let; tato továrna byla zpočátku přádelnou lněných nití. 

Rok 1848 nebyl pro Vrbno, kromě založení národní gardy, která byla ale brzy rozpuštěna, 

ničím pozoruhodný. Naproti tomu rok 1849 byl pro město hrozným rokem. Na den Navštívení 

Panny Marie (2. července) vypukl v 1 hodinu v noci požár, který se rozšířil takovou rychlostí, 

že během několika málo hodin bylo náměstí a část ulic v plamenech; kostel zůstal ušetřen. 

Mnoho let uplynulo, než bylo město znovu vystavěno. 

Během války s Prusy v roce 1866 prošla městem mnohokrát rakouská i pruská vojska, příp. se 

zde ubytovala, čímž ale obyvatelstvo neutrpělo žádné škody. Dne 12. srpna 1880 vznikla při 

průtrži mračen povodeň, která způsobila velké škody. 

V roce 1880 byla postavena železniční trať Nové Heřmínovy – Vrbno a 5. listopadu byla 

předána do provozu. 

Tak uzavíráme dějiny města Vrbna. Snažili jsme se, jak bylo v našich silách, spojit do 

jednoho celku pověsti, ústní tradici a to, co nám sdělují staré listiny a kronikářské záznamy, 

abychom nahlédli do šedé síně minulosti počítané na mnohá staletí. 

Jako prameny byly použity: „Kronika Bruntálu“ od Stellwaga von Carion, „Topografie 

Slezska“ od Reginalda Kneifela, Kreuzingerova „Kronika Opavy“, „Slezsko“ od Antona 

Madlé, kronikářské záznamy a kopie starých listin někdejšího městského správce Antona 

Wankeho. Dále od vrbenského měšťana Huberta Jakela. Stará kronika ve vlastnictví zdejšího 

měšťana Johana Jielga a autorem dlouhou řadu let shromažďované pověsti, listiny, zvyky a 

pamětihodnosti. Ať toto namáhavé dílo všech přátel naší tak krásné a romantické vlasti najde 

jen takové ocenění, abychom plni dobré vůle shromáždili několik stavebních kamenů, které 

jednou mohou posloužit povolaným odborníkům k dokončení harmonického celku. 
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Výlety 

Z Vrbna můžeme podniknout sedm následujících výletů: 

1. Vrbno, Zámecká hora se zříceninou Fürstenwalde, Vysoká hora, Kosárenské keře 

(Sensensträuche), Válečná stráň (Kriegslehne), zřícenina Staré Fürstenwalde, Anenský kostel, 

Andělská Hora 

2. Karlovice 

3. Mnichov, Bauerův vrch (Bauersberg), Vápenný vrch (Kalkberg), Suchý vrch, Dlouhý 

Vrch, lázně 

4. Buchberkstál, Opičí kameny (Affensteine), Vlčí zejf (Wolfseifen), Loupežnická stráň 

(Räuberlehne) 

5. Ludvíkov, Karlova Studánka, Praděd, Petrovy kameny, Ovčárna 

6. Údolí Střední Opavy, Vidly, Švýcárna, Praděd 

7. Údolí Černé Opavy, zřícenina Quinburg, zřícenina Kobrštejn, Rejvíz, Mechové jezírko, 

Horní Grunt, Stará hackelberská štola (Alt-Hackelsberg), Heřmanovice, Panna Marie 

Pomocná 

 

 

 

 

 

I. VRBNO 

Zámecká hora se zříceninou Fürstenwalde 

Použijeme okresní silnici do Karlovy Studánky, na kterou ústí Dolní Kopečná ulice, 

Fürstenwaldská ulice a Myslivecká ulice; od východu z údolí, kde okresní silnice odbočuje od 

Poštovní a Nádražní ulice, půjdeme několik stovek kroků nad domy vedle továrny na jutu. 

Cesta vpravo u kříže stojícího nad silnicí pod touto továrnou vede k poštovnímu úřadu a 

k hostinci U Zlaté hvězdy, cesta vlevo je ústící Fürstenwaldská ulice. Od továrny na jutu po 

silnici dále dorazíme mezi hájovnou a řetězárnou k vyústění Myslivecké ulice. Zde vede 

chodník vlevo ke Kolonii a odtud na Branskou cestu. Chodník vpravo vede nad řekou Opavou 

do Mnichova a Buchberkstálu. Několik kroků po silnici dále se nachází drátovna a řetězárna 

Adolf Grohman a syn; za touto továrnou je dobře obroubený pramen kyselky, přístup k němu 

je každému dovolen. 
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Od této továrny vlevo ústí na silnici vstupní alej ke střelnici. Střelnice leží ve smrkovém 

lesíku a dostanete zde dobré jídlo a pití. Dále nahoru, vlevo u silnice, přijdeme k přádelně 

Eduarda Grohmanna. Zde se vpravo, tam, kde vede most nad Opavicí, odděluje okresní 

silnice do Frývaldova přes Vidly od okresní silnice do Karlovy Studánky (viz tamní ukazatel 

cesty). Vpravo ležící obec je Buchberkstál. 

Jdeme ještě krátce po okresní silnici přes Ludvíkov do Karlovy Studánky a brzy dojdeme 

k okraji lesa na úpatí Zámecké hory. Zde se od silnice vpravo do lesa táhne hustá řada 

pahorků; to je stará rýžovací halda, zbytek po staletí provozované těžbě zlata. V jílovitých 

aluviálních vrstvách, ještě neprokopaných starými horníky, můžeme při zkouškách rýžování 

stále najít stopy ryzího zlata ve větších a menších zrníčcích. 

Popojdeme ještě několik set kroků po silnici, cesta, která vede vpravo k lesu, ústí na silnici do 

Frývaldova. V malé vzdálenosti před námi je vidět první železná huť v Ludvíkově, 

Maxmiliánova huť.  Kolem ní nepůjdeme, ale sinici opustíme kousek před hutí vpravo, kde 

vede do kopce lesní cesta, tou se pustíme a poté přejdeme cestu, která vede přes les 

z Ludvíkova do Buchberkstálu, první domy ve vsi Ludvíkov budou vidět na levé straně ve 

vzdálenosti několika set kroků, my ale vystoupáme přímo do lesa a dojdeme na lesní cestu, 

tzv. Bittnerberskou silnici. Tato silnice vede na Bittnerův vrch (Bittnerberg), kde se nachází 

hájovna a odkud si můžeme užít nádherný výhled. Lesní cestou půjdeme nahoru jen kousek. 

Brzy odbočí vpravo stará polozarostlá cesta, která zčásti tvoří úvoz a vypadá jen jako úzký 

chodník, to je stará hradní cesta, která vede vzhůru v mírném stoupání na jižní výběžek strmé 

Zámecké hory; poté, co po ní (když opustíme Bittnerberskou cestu) stoupáme nahoru 

přibližně dobrou čtvrthodinu, přijdeme na celkem ploché místo osázené jen několika stromy – 

zde se odděluje v přímém směru (vlevo) lesní cesta, který vede směrem na Macholdovu 

plošinu (Macholdplatte)


 – my se vydáme vpravo vzhůru vedoucí hradní cestou podobnou 

příkopu, která je odsud až ke zřícenině sice částečně nerozeznatelná, ale při troše pozornosti 

se dá ještě dobře sledovat – na vrcholu hory ústí do hradního nádvoří. Pohledům návštěvníků 

se odkrývá strmě stoupající skála, obklopená zbytky ohromného zdiva. Dokola se rozprostírá 

kamenná suť ze zničeného zdiva kdysi tak pevného hradu, která se musí přelézt, aby se bylo 

možné dostat na vrchol, kde se nachází hrad, tam je ještě možné ze základových zdí rozeznat 

jeho obrysy. Před asi 50 lety zde mohly být ještě vysoké zdi, protože se ale pod sutí stále dají 

tušit skryté komnaty s poklady, navštěvovali ruiny často hledači pokladů, kteří zdi 

podkopávali a postupně přispívali k jejich zřícení; poklad ale dodnes nikdo nenašel. Před 

několika desetiletími se zřícenina využívala jako pěkná rozhledna do údolí Opavy, nyní ale 

hustý smrkový les zakrývá každý průhled na východ, zato se dá vidět pěkné údolí na 

severozápadě korunované pitoreskní skupinou skal a Malá Opava s vesnicí Ludvíkovem na 

                                                           

 Sedlo mezi Zámeckou horou a Bittnerovým vrchem. 
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jihozápadě. Také kdysi tak pěkná hradní zahrada je zarostlá, protože je osázená smrky. 

Zajímavé je, že se v blízkosti hradu nenachází žádný vodní pramen; jak vypráví pověst, má 

zde existovat studna, do níž se voda vede měděnými trubkami ze vzdálenosti půl hodiny; 

měděné potrubí zde má být ještě zakopáno. Ale v každém případě zůstává místo, kde kdysi 

stála pyšná pevnost Fürstenwalde, skutečné líbezným místečkem v tiché lesní samotě, 

opředené stále zeleným věncem pověstí. Uchváceno do říše mrtvých, stalo se pusté místo, kde 

kdysi žili veselí lidé, nočním sídlem duchů. Když úplněk dopadá stříbřitým leskem paprsků 

skrze vysoké vrcholky starých jedlí tmavého lesa a z kostelní věže doznívají vzduchem dunící 

údery hodiny duchů, poté proniká děsivá hudba smrti z rozpadajících se trosek zříceniny 

Fürstenwalde a tam, kde kdysi stála velká věž, stoupá vzhůru, lehce jako mlhavý přelud, 

ženská bytost zahalena v dlouhém bílém šatu, držící v jedné ruce svazek klíčů, v druhé hořící 

pochodeň.  

Je to Helena, hradní paní, která byla odsouzena věčným soudcem za své provinění bloudit 

zříceninou až do dne posledního soudu. Srdcervoucí nářek zní noční samotou lesa, zatímco 

postava kráčí ruinami. Také u paty Zámecké hory se něco začíná hýbat; na prosvětleném 

místě lesa stojí připraveni k boji dva rytíři na koních barvy havraní černi, s modročervenými 

vlnícími se chocholy, ozve se temný zvuk rohu a zkřížené meče se zablesknou v měsíčním 

světle. Náhle odbijí hodiny na kostelní věži jednu a jako mávnutím kouzelného proutku 

duchové zmizeli, aby o příštím úplňku vše začalo nanovo. Tato a ještě mnoho jiných pověstí o 

Zámecké hoře žije ve vyprávění lidí a proto se nelze divit, že se obyvatelé údolí Zámecké 

hoře dlouho vyhýbali jako místu se špatnou pověstí. Stoupání na Zámeckou horu trvá od 

Vrbna přibližně hodinu. 

 

Vysoká hora 

Vysokou horu lze nejpohodlněji navštívit, když si vyberete starou silnici přes kopec, která 

vede do Andělské Hory. Projdeme Horní Kopečnou a Špitální ulici a u špitálu neboli 

chudobince dorazíme do volné přírody. Již během cesty si užijeme velkolepé výhledy, když se 

ale přiblížíme k vrcholu hory, skýtá se očím skvostné panorama připomínající Alpy. 

V popředí leží město Vrbno se svými továrnami, na východě Karlov, na severu Mnichov, na 

severozápadě Buchberkstál s Vlčím zejfem (Wolfseifen). Dále na sever zahlédneme pole u 

Heřmanovic a Starou hackelberskou štolu (Alt-Hackelsberg) u Horního Gruntu. Jdeme cestou 

dále a brzy dosáhneme okraje lesa nazývaného Andělskohorský les (Engelsberger Wald). 

Kousek před lesem stál kdysi kostelík s poustevnou, postavený na místě, kde byly během 

moru v roce 1633 pohřbeny jeho oběti. Kostelík s poustevnou byl ale již na konci minulého 

století zbořen a zvon z něj se dostal do kostela v Mezině. Přímo u vstupu do lesa dojdeme 

k lesnímu potůčku, který se nazývá První pramen (erste Floss) a protéká Karlovicemi, kde 

ústí do řeky Opavy. Po jeho pravé i levé straně se po celé délce toku jako táhlé řady kopců 
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objevují vyrýžované haldy starých zlatých rýžovišť; zemina dávající při pokusech o rýžování 

tu a tam zlatá zrnka stejně jako zrna prosa. Po krátkém úseku cesty se dostaneme opět 

k lesnímu potoku, který vede stejným směrem, jako ten první, a nazývá se Druhý pramen 

(zweite Floss). 

Zde jsou staré haldy ještě větší a nevymytá půda obsahuje dosti hrubozrnné ryzí zlato. Tento 

pramen ale nepřekročíme, nýbrž vyrazíme lesní cestou, která krátce před potokem odbočuje 

od silnice vpravo a vede vzhůru do lesa. Vody Prvního a Druhého pramene vedli staří 

obyvatelé Vrbna, tehdy Fürstenwalde, vlastními kanály, po nichž jsou ještě patrné stopy nad 

silnicí, do svých hutí. Poté, co půjdeme kousek lesní pěšinou nahoru, přijdeme do mladého 

houští a brzy nato na velkou paseku. Veškerá příroda zde má již vysokohorský charakter. 

Když půjdeme přímo vpřed, dojdeme přibližně za půl hodiny na nejvyšší vrcholek Vysoké 

hory, který nabízí krásný výhled; na severní straně vidíme Vrbno a jeho okolí, na východě a 

jihu se pohled zatoulá do nedozírné dálky, zatímco se na západě užaslým očím ukazují 

velehory ve své mohutnosti. Také se zde nachází množství rostlin a bylin rostoucích pouze ve 

vysokohorském prostředí, stejně jako zbytky starých uzavřených důlních děl. Pro zpáteční 

cestu si můžeme vybrat libovolnou lesní stezku nebo pěšinu, jakých je zde mnoho a které 

vedou přes severní svahy Vysoké hory vpředu do Vrbna, vzadu do Ludvíkova. Ztratit se není 

tak snadné, když si zapamatujeme severní směr, kde leží Vrbno. Stoupání z Vrbna trvá 

přibližně 1 ¾ hodiny. 

 

Kosárenské keře (Sensensträuche), Válečný svah (Kriegslehne), zřícenina Staré 

Fürstenwalde 

Abychom mohli tento výlet podniknout, půjdeme Nádražní ulicí dolů směrem ke Karlovicím. 

Hned poté, co jsme opustili domy Dolního města, uvidíme po levé straně továrnu na chemické 

výrobky Moritze Richtera, pod ní sklárnu Adolfa Richtera a vpředu nádraží. Jdeme ulicí dále 

a přijdeme k továrně na nitě firmy Grohmann a spol. Budovy vlevo od ulice patří k továrně, 

vpravo jsou obytné budovy. U nich ústí na silnici Rudolfova alej, vedoucí z Horní Kopečné 

ulice a z náměstí; tato alej je také chodníkem spojená s nádražím. Pod Grohmannovou 

továrnou brzy vstoupíme do lesa, který se rozprostírá po obou stranách silnice, jsou to tzv. 

Kosárenské keře (Sensensträuche), nazývané tak proto, že zde byla před dávnými časy 

kosárna. Zde, v lesním stínu, je mnoho útulných místeček, která lákají k odpočinku, proto jsou 

Kosárenské keře často cílem hromadných výletů a lidových slavností obyvatel Vrbna. Poté, 

co kráčíme ještě kousek lesem, vidíme vlevo od silnice odbočovat cestu, která vede napříč 

přes trať a přes tzv. Hraniční můstek (Grenzsteg) na pastvinu a odtud do Karlovic. Jdeme stále 

dál po silnici. Jedná se o zemskou silnici, která vede přes Pustý Zejf do Andělské Hory a 

odsud do Bruntálu. Kdysi byla tato silnice velmi rušná, nyní je však (od zavedení železniční 

dopravy) téměř pustá. Poté, co necháme Kosárenské keře za sebou, vidíme na druhé straně 
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řeky Opavy nalevo část katastru Karlovic. Vpravo se strmě zvedají skalnaté Válečné svahy 

(Kriegslehne), nazvané tak proto, že zde a na pastvině v údolí proběhla 29. června 1641 bitva 

mezi Švédy a císařskými, v níž císařští zvítězili. Válečné svahy spadají prudce k silnici, pod 

jejich úbočím běží paralelně vedle sebe řeka Opava a trať státní dráhy Heřmínovy – Vrbno. 

Po několika minutách začíná opět les a my dorazíme k místu, kde silnice vedoucí přes 

Karlovice do Široké Nivy odbočuje ze zemské silnice vlevo. My ale neopustíme zemskou 

silnici, která nyní uhýbá ze svého východního směru a otáčí se v širokém oblouku směrem 

k jihu. Odsud se přibližně za čtvrthodiny dostaneme na místo, kde stál kdysi zeměpanský hrad 

Staré Fürstenwalde.
36

 Lesní potok se zde vine lesem a prochází kanálem pod silnicí, my ale 

vodu nepřekročíme, nýbrž vystoupáme krátce předtím vpravo nad silnicí na příkré návrší, po 

několika stech krocích jsme nahoře. Téměř nerozeznatelné stopy rozpadajícího se zdiva pod 

sutinami a kamením jsou posledním pozůstatkem, který po sobě hrad v průběhu staletí 

zanechal. Není zde žádný výhled, jen tichá lesní samota, v údolí šumí voda potoka, jinak na 

staré hromadě sutin spočívá pusté ticho šesti a půl staletí. Před asi 50 léty mohly ještě z hradu 

Staré Fürstenwalde stát sáh vysoké zdi, které ale byly strženy a jejich kámen použit při 

novostavbách v obci Karlovice jako stavební materiál. Hrad byl podle pověstí zničen 

Mongoly a zůstal ruinou. Místo něj postavil Přemysl Otakar II., král český, na Zámecké hoře 

u Vrbna nový hrad Fürstenwalde. Ačkoliv tento výlet nabízí málo výhledů, je přesto bohatý 

na pěkné krajinné obrazy, které se nám střídají před očima. Cesta z Vrbna až ke zřícenině 

Staré Fürstenwalde zabere asi hodinu. 

 

 

 

                                                           

36
 Hrad Freudenštejn. 
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Anenský kostel a Andělská Hora 

K tomuto výletu využijeme starou silnici vedoucí přes kopec, na kterou se dostaneme poté, co 

projdeme horní Kopečnou nebo Špitální ulici. Část této cesty jsme již poznali při výletu na 

Vysokou horu, vedla až k tzv. Druhému prameni. Naše putování bude odtud pokračovat dále 

směrem na jih po silnici přes les, překročíme Druhý pramen a přijdeme k místu, kde silnice 

tvoří úvoz, zde se v lese po obou stranách nacházejí stopy staré důlní činnosti. Poté dospějeme 

ke starému památníku vpravo u cesty, tvořenému pyramidou, která před mnoha lety nesla 

ještě sovu, teď je ale už dlouho opuštěná. Památník se proto také nazývá „Sova“ a byl prý 

vystavěn, protože zde jakýsi putující kněz zemřel sražen k zemi; na památníku se nachází 

ještě čitelný nápis. Cesta lesem je pěkná a příjemná. V minulých dobách to byla stará 

vojenská silnice vedoucí z Bruntálu do Vratislavi a ještě v první polovině tohoto století 

poštovní silnice mezi Vrbnem a Bruntálem, až ve 40. letech byla postavena zemská silnice 

z Andělské Hory přes Pustou Rudnou. Často se stalo, že v zimě při bouřlivém počasí museli 

do poštovních saní zapřáhnout až osm koní. Jdeme po silnici dále kolem kříže zvaného 

Půlmílový kříž (Halbemeilenkreuz), protože cesta z Vrbna až sem měří přibližně půl míle. 

Pěšina, která odbočuje od silnice vpravo, se nazývá Kněžská stezka (Pfafensteig), protože ji 

dříve, když bylo ještě Vrbno přifařeno k Andělské Hoře, používali kněží pro cesty tam a zpět. 

Tato stezka vede do Suchého Zejfu. Ještě několik kroků a jsme za lesem a nacházíme se u 

andělskohorské hájovny, osamělé na lesní mýtině vlevo u silnice. Zčásti mezi lesy a poli 

dojdeme k Anenskému kostelu na Anenské hoře, dříve nazývané Andělská hora. Již v době, 

kdy byla pány Bruntálu hrabata z Vrbna, zde stál kostelík zasvěcený sv. Anně a poustevna. 

Nynější kostel byl postaven v polovině minulého století. Při něm se před mnoha lety 

nacházela poustevna se dvěma poustevníky, ale poté, co odešli, zřídila obec Andělská Hora 
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v blízkosti kostela hostinec, v němž turisti a poutníci dostanou dobré jídlo a pití a vždy jsou 

přátelsky přijati. 

Během letních měsíců navštíví kostel množství obyvatel z okolních obcí a v neděli po sv. 

Anně je každoročně velká slavnost, na kterou se přihrnou tisícovky lidí. Výhled z Anenské 

hory je velkolepý. V popředí Andělská Hora, dále Světlá, Starý Vogelzejf, Staré Město a 

Bruntál s Uhlířským vrchem, vyhaslou sopkou, jejíž vrchol korunuje kostel; směrem na západ 

zvedají vzhůru své lysé hlavy Petrovy kameny, Vysoká hole a Praděd. Z Anenské hory vede 

dolů alej na silnici, po které se za chvíli dostaneme do města Andělská Hora. To je rodištěm 

slavného skladatele, dvorního rady dr. Eduarda Schöna, nazývaného Engelsberg, jehož 

památník se nachází v městském parku. 

Andělská Hora, dříve nazývaná Andělské Město, byla založena v roce 1500 jako svobodné 

horní město s mnoha privilegii a výsadami Jiřího z Vrbna, pána na Bruntále, a v roce 1556 

významně rozšířena Janem z Vrbna. Město během třicetileté války zničili Švédové a kvůli 

moru v roce 1633 ztratilo větší část svých obyvatel. Spolu s bruntálským panstvím se také 

Andělská Hora dostala v roce 1621 do vlastnictví řádu německých rytířů. K městu Andělská 

Hora náležející zlatorudné doly byly ve vsi Suchý Zejf, kde se nacházelo mnoho štol, které 

produkovaly vydatné výnosy zlata. Nejvýnosnějším dolem byla Lazarova štola (Lazarus-

Stollen). Také tyto doly v průběhu třicetileté války zkrachovaly, poté byly ale částečně opět 

obnoveny. Tak existoval počátkem 18. století ještě jeden zlatý důl, tzv. Friedolinova jáma 

(Friedolinzeche), který vlastnila společně tři města Bruntál, Andělská Hora a Vrbno. Masivně 

pronikající voda znemožnila tuto velmi výnosnou štolu provozovat. V 60. letech tohoto století 

zkoušelo několik podnikatelů tento starý důl ještě jednou zprovoznit; podnikání ale 

ztroskotalo na jejich nezkušenosti, s níž chtěli začínající důl řídit a provozovat. Aluviální 

území překrývající pevné přírodní vrstvy horniny je zčásti velmi bohaté na zlato a dává při 

pokusných těžbách velmi pěkné výnosy ryzího zlata. Suchý Zejf leží přibližně půl hodiny 

západně od Andělské Hory. Cesta z Vrbna do Andělské Hory zabere necelé dvě hodiny.  
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II. KARLOVICE  

Na místě, kde se ve vysoce romantické poloze obklopena zalesněnými horami nachází velká 

ves Karlovice, nechalo v roce 1527 krnovské panství zřídit železnou huť s několika hamry; 

vedle hutě bylo zřízeno i několik malých domků pro dělníky a celý areál dostal název Hutě, 

který nesl až do roku 1725. Tehdy byly železné hutě zrušeny v důsledku ubývání lesů, 

vytěžených kvůli velké spotřebě dřevěného uhlí, a z důvodu nedostatku rudy. 

Aby ale větší část dělníků, tvořících obyvatelstvo toho místa, získala místo zavřených hutí 

jinou možnost výdělku, nechalo krnovské panství vykácené lesní úseky svého území zorat a 

přenechalo je obyvatelům k obdělání. Tím se osada zvětšila a dostala jméno Karlovice. 

K výletu do Karlovic využijeme zemskou nebo též císařskou silnici do Andělské Hory. Tato 

silnice byla již popsána při výletu ke Kosárenským keřům (Sensensträuche) a na zříceninu 

Staré Fürstenwalde. Abychom se dostali do Karlovic, můžeme si vybrat dvě cesty, a sice 

silnici a pěšinu vedoucí přes Kosárenské keře a tzv. Pastvinu. Dáme přednost pěšině před 

silnicí a poté, co sejdeme krátký úsek po silnici dolů do Kosárenských keřů, ji uvidíme 

odbočovat vlevo jako širokou lesní cestu. Překročíme železniční koleje a brzy přijdeme k řece 

Opavě, přes kterou vede dlouhý a vysoký můstek, tzv. Hraniční můstek (Grenzsteg), na druhý 

břeh. Tam se dostaneme na Pastvinu (Hutung), údolní oblast pokrytou početnými řadami 

pahorků. Tyto pahorky jsou rovněž staré haldy někdejších rýžovišť zlata. Vyskytují se 

s krátkým přerušením až ke Krnovu na obou stranách Opavy, tu omezené jen na břeh řeky, tu 

roztažené na velké ploše. Když se před několika lety změnila část Pastviny na zemědělskou 
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půdu, našly se v půdě mezi pahorky lidské kosti a zrezivělé zbraně, pocházející zřejmě z velké 

bitvy, která zde proběhla v roce 1641. Stezka prochází přes Pastvinu mezi domy a zahradami 

a ústí nakonec na okresní silnici vedoucí přes Karlovice. 

Karlovice v průběhu letních měsíců hojně navštěvují lázeňští a letní hosté, pro jejichž 

ubytování a pohodlí se již učinilo mnohé. Velmi pěkná a dobrá restaurace a luxusní vila, 

postavené panem Albertem Bartschem z Vídně pro potřeby ubytování letních hostů, nabízí 

těm, kteří si Karlovice vyberou k pobytu, pěkné a pohodlné bydlení. Stará budova rychty, 

zbořená při stavbě vily, byla kdysi vrchnostenským hutním úřadem. Pan Franz Bartsch má 

rovněž dům s pěkným bydlením, nechal také postavit pro letní hosty lázně. Další hostince, 

které si zaslouží doporučení, jsou: hostinec Aloise Reichela nedaleko restaurace Bartsch, 

hostinec Johanna Reichela nad lázněmi. Od tohoto hostince vede pěšina k nádraží, které je 

odsud vzdálené přibližně 10 minut na druhé straně řeky Opavy v lese. Blumův hostinec nad 

Johannem Reichelem leží stejně jako ten Reichlův u silnice a hostinec Gustava Heina U 

Smrku v bezprostřední blízkosti lesa u silnice směrem na Vrbno. Abyste se dostali do 

Karlovic, zvolte pohodlnou cestu po silnici, zemskou silnici sledujte až k místu, kde nad 

Kosárenskými keři odbočuje vlevo od zemské silnice okresní silnice přes Karlovice do Široké 

Nivy, tam zemskou silnici opusťte a pokračujte po okresní silnici, kde se po překročení 

železnice objeví první domy Nových Karlovic. První hostinec vpravo u silnice je krčma U 

Smrku Gustava Heina, v pěkné poloze a velmi dobře zařízená. O něco níž vlevo u silnice jsou 

vily pro letní hosty, vpravo kolem mýta dojdete za několik minut k nádraží. Dále po silnici se 

dostanete k mostu přes Opavu, který tvoří hranici mezi Starými a Novými Karlovicemi. 

Jdeme po silnici dále přes Staré Karlovice, až přijdeme pod hostincem Johanna Reichela 

k místu, kde silnice odbočuje vlevo a vede přes tzv. Hájovny (Hegerhäuser) do Jelení, 

Holčovic a Albrechtic. My půjdeme po silnici vpravo a brzy dojdeme k lázním a po několika 

minutách k hostinci Aloise Reichela a k vile a restauraci Bartsch na dolním konci vesnice. 

Z Karlovic můžeme podniknout další výlety do Bretnova, Pochně a Adamova. Kdo nemá 

v oblibě pěší túry, může tyto končiny poznat prostřednictvím železnice; Karlovice jsou první 

zastávkou od Vrbna. 

Pěší cesta z Vrbna do Karlovic k Heinovi (krčma U Smrku) trvá necelou hodinu, k Bartschovi 

(restaurace) přibližně 1 ¼ hodiny. 
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III. MNICHOV  

Mnichov je velkou vsí, která se rozkládá podél Černé Opavy a od města Vrbna je oddělena 

soutokem Opavy. Jak vypráví pověst, vládl před mnoha staletími na skalní pevnosti v údolí 

Černé Opavy, nazývané Quinburg, rytíř Dietrich von der Quinge, který si kvůli množství 

svých zločinů, kterými soužil okolní kraj široko daleko, vysloužil přízvisko „krvavý pes“. Na 

staré vojenské cestě do Vratislavi, která vedla přes tehdy hustý les, stála na místě, kde se dnes 

nachází dědičná rychta, vykřičená lesní hospoda a v její blízkosti poustevna s kostelíkem. 

Hostinský byl spolčen s loupežníky. Ti také zabili poustevníka, jeden z nich se za něj převlékl 

a převzal poustevnu a kostelík.  Pod kostelíkem se nacházel hluboký podzemní prostor, z nějž 

vedla tajná chodba do sklepení hospody. Před oltářními stupni měli loupežníci ukrytá falešná 

dvířka, jejichž zámek se uvolnil po stisknutí kovového knoflíku a každý, kde klečel před 

oltářem, spadl do temné hloubky podzemí. Za poustevníka převlečený loupežník lákal nyní 

s předstíranou zbožností do kostelíka bohaté obchodníky a rytíře, aby jim – jak předstíral – 

ukázal mariánský obraz na oltáři a pomodlil se s nimi. Sotva ale takto připravená oběť 

vstoupila na oltářní stupně, stiskl loupežník knoflík na oltáři a shodil nešťastníka do hlubiny, 

zatímco se dvířka nad jeho hlavou opět zavřela. Když tímto způsobem získal loupežník 

jednoho nebo více zajatců, uvedl pomocí drátu do pohybu zvonové táhlo, které vedlo do 
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loupežnického doupěte vylámaného ve skále, kde loupežníci rytíře Dietricha von der Quinge 

drželi stráž; také začal zvonit zvonek ve věžičce kaple, aby loupežníkům oznámil, že kořist je 

na místě a nic nehrozí. Když loupežníci přiběhli, pronikli sklepením hospody do podzemní 

místnosti a zabili a okradli zajatou oběť. 

Náhodou bylo zločinecké řádění falešného poustevníka odhaleno a zaplatil za své hanebnosti 

smrtí. Také Quinburg byl několika slezskými rytíři spolu s vojáky vratislavského biskupa 

dobyt a zničen. Loupeživý rytíř Dietrich našel se svými lupičskými druhy zaslouženou smrt 

v sutinách hořícího hradu. 

Biskup nechal les v okolí poustevny z velké části vymýtit a postavil zde několik budov. Lesní 

hospoda byla přestavěna na vrchnostenskou budovu a její okolí přeměněno na ornou půdu. 

Tento zpočátku panský majetek získala později rodina Peschkova a nyní je to fojtství. 

Poustevna s kostelíkem stála ještě mnoho let, než je zub času obrátil v sutiny. Obraz Matky 

Boží vyzvedl jakýsi zbožný poutník z rozbořeného kostela a odvezl do Cukmantlu, kde se 

dnes nachází v tamním farním kostele. Podle pověsti to bylo popudem k založení poutního 

místa Panny Marie Pomocné (Maria-Hilf) u Cukmantlu. 

Prales se stále více tenčil, aby udělal místo novým budovám a osadám, a když později 

obchodníci, cestující nebo rytíři projížděli místo kdysi tak strašné, vypravovali všude o 

nových osadách u staré poustevny a tak se brzy v celé zemi označovala tato nová osada jako 

Einsiedel.
37

 Biskup Ondřej Jerin
38

 zde postavil koncem 16. století několik železných hutí a 

hamrů a také sklárnu, které ale za třicetileté války zanikly a zůstaly po nich jako připomínka 

jen zbytky strusky. 

Mnichov byl až do konce minulého století přifařen do Heřmanovic; za vlády císaře Josefa II. 

získala obec vlastní kostel s duchovní správou. V roce 1875 se začalo se stavbou dnešního 

pěkného gotického kostela, který byl dokončen v roce 1877. K Mnichovu je přifařen také 

Buchberkstál. 

 

Bauerův vrch (Bauersberg)


 (též Urbanův vrch (Urbansberg), Kukačka (Kukuk)) 

Výlet na Bauerův vrch začneme na Poštovní ulici u pošty. Překročíme můstek přes řeku 

Opavu a na druhém břehu se vydáme pěšinou vpravo, cesta vlevo vede na silnici. Přijdeme 

nejprve k mlýnu a hned nato ke dvěma pilám vedle. Zde se dostaneme na cestu, které vede 

vpravo přes pole k malé skupině domů, již vidíme před sebou a nazývá se Zátiší (Stillstand). 

Pustíme se po této cestě; vlevo se jde na zemskou silnici vedoucí přes Mnichov; cesta 

v přímém směru vede vzhůru do lesa. 

                                                           

37
 Einsiedel (česky poustevna) byl německý název Mnichova. 

38
 Ondřej Jerin (1540-1596) byl vratislavským biskupem v letech 1585-1596. 


 V Müllerově Průvodci chybně pojmenován jako Beunersberg. 
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Jakmile se dostaneme k domům Zátiší, vidíme zářez údolí táhnoucí se vzhůru přes kopec, 

kterým stéká potok k řece Opavě. Cesta vede nahoru k potoku k několika domům vedle lesa. 

Opustíme cestu, po které jsme dosud šli a která vede dále až do Karlovic, a začneme stoupat 

vlevo po cestě vedoucí údolím, která vede nahoru na kopec. Zpočátku je stoupání jen mírné, 

ale posléze stále prudší, až se přibližně za čtvrt hodiny dostaneme lesem opět na volnou pláň; 

poté, co zdoláme ještě příkrý vrchol, uvidíme před sebou osamocenou budovu. Je to 

restaurace Kukačka (Kukuk), kterou zde zřídil pan Alois Urban a kde dostaneme dobré mléko, 

stejně jako nápoje a studené pokrmy. Zde je téměř vrchol Bauerova vrchu. Nádherné 

panorama přitahuje pohledy návštěvníků; v údolí dole Vrbno, u paty impozantní zvoncovité 

Vysoké hory, Mnichov a Buchberkstál, dále Ludvíkov, na jihovýchodě Vysoká hole, Petrovy 

kameny a Praděd; na západě údolí Střední Opavy se svými pitoreskními skalními útvary; na 

severozápadě údolí Černé Opavy a Suchý vrch. 

Vpravo od Kukačky vede cesta směrem na severovýchod do Adamova, vesničky uzavřené 

kopci. Druhá cesta jde přes kopec lesem do Holčovic. Cestu, která vede od Kukačky z kopce 

směrem na západ, můžeme použít k návratu; kříží asi po čtvrthodině cestu spadající prudce 

dolů do Holčovic, případně do Kutlberku, kterou můžeme použít, zatímco poputujeme vlevo 

téměř jižním směrem dolů a dostaneme se zanedlouho na zemskou silnici nad velkým mostem 

přes Opavu. Původní cesta v přímém směru vede dále kolem několika domů pod 

mnichovským kostelem na silnici. Výstup na Bauerův vrch od Vrbna až ke Kukačce zabere 

přibližně hodinu. 

 

Vápenný vrch (Kalkberg) 

Půjdeme Poštovní ulicí k poště, poté kolem hostince U Zlaté hvězdy, přes velký most přes 

řeku Opavu, který spojuje Vrbno s Mnichovem, kde se budeme držet zemské silnice a brzy 

přijdeme k pile, zvané Vápenný mlýn (Kalkmühle), která leží vlevo pod silnicí. Cesta, která 

zde odbočuje vlevo, vede na silnici do Buchberkstálu; ta vpravo přes kopec do Holčovic a 

Kutlberku. Půjdeme ještě několik set kroků dále po silnici a dostaneme se k pecím 

mnichovské vápenky, která zůstala pod silnicí, zatímco vystoupáme na mez vpravo u silnice 

vedle vjezdu do vápencového lomu na Vápenném vrchu. Odtud si užijeme pěkný výhled na 

Vrbno a okolí. Vápenec, který se získával zde v lomu, je takzvaný pravápenec a neobsahuje 

žádné zkameněliny. Zato se ale tu a tam nacházejí v drúzových dutinách a jeskyních 

prorostlých vápencovými ložisky skutečně neobyčejně utvářené krápníkové útvary; podobně i 

pěkné krystalické vápence. Vápencové lomy patří k statkům dědičného rychtářství 

v Mnichově a v nájmu je má firma Brandhuber a Primavesi. Při výstupu na Vápenný vrch je 

zapotřebí opatrnosti, abychom se nezřítili do lomu, když se budeme pohybovat v jeho 

blízkosti. Cesta k Vápennému vrchu trvá z Vrbna asi čtvrt hodiny. 
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Suchý vrch (Dürreberg) 

Při návštěvě Suchého vrchu se dáme stejnou cestou jako na Vápenný vrch, půjdeme po 

zemské silnici, až dojdeme k pěknému gotickému kostelíku v Mnichově, vedle něhož se 

nachází hřbitov; starý hřbitov leží o něco blíže pod silnicí, ale již od roku 1868 se nepoužívá. 

Velká budova naproti kostelu pod silnicí jsou mnichovské lázně a nemocnice, která je jejich 

součástí. Pak následuje fara, škola, vedle nich obecní úřad, naproti němu velký mlýn 

Friedricha Schöbela, o něco dále vzadu restaurace, pak fojtství s pivovarem, kde se čepuje 

dobré pivo, a naproti němu obchod smíšeným zbožím a alkoholickými nápoji Julia Königera. 

Na volném prostranství před obecnou školou vedle fary stál starý kostel, který byl v letech 

1886-1887 zbořen a materiál byl použit na přístavbu nemocnice. U mlýna Friedricha Schöbela 

odbočuje okresní silnice, která vede částí Mnichova a Buchberkstálem, kde ústí na silnici do 

Frývaldova.


 Asi 10 minut nad kostelem opustíme zemskou silnici a pustíme se po částečně 

dobře udržované obyčejné vozové cestě, která odbočuje vlevo


 a vede severozápadně přes 

zástavbu vesnice. Na místě této cesty se má v nejbližších letech rovněž postavit silnice. 

Z Vrbna údolím Černé Opavy až do Rejvízu je cesta značená Moravsko-slezským sudetským 

horským spolkem: červený trojúhelník ukazuje k Rejvízu, modrý k Vrbnu. Značení jsme si 

mohli všimnout už na zemské silnici a uvidíme ho i zde, jak se odděluje se od zemské silnice 

a pokračuje na cestě, kterou se nyní vydáme. 

Po krátkém putování uvidíme již cíl naší cesty, Suchý vrch, jehož holý vrchol se dotýká 

oblohy. Již pohled na něj je impozantní; kuželovitý jako sopka pokrytá kamením a nízkým 

křovím, zatímco v údolí pryskyřicí vonící les rozrušovaný stříbřitými horskými bystřinami 

jako mocný zelený val rámuje obrovský kužel, zde stojí zšedivělý velikán, tisíciletími 

dlouhých bouří vybělená kost matky Země. 

Mineme tzv. Horní krčmu (také zvanou hostinec U Pomněnky), pan Jauernig má dobré jídlo i 

nápoje, přejdeme po mostě řeku Opavu a jdeme dále vozovou cestou; když přejdeme most, 

odbočuje vpravo pěšina, která dále nad vesnicí opět ústí na vozovou cestu a je o několik minut 

kratší. 

Poté, co projdeme část obce, stále následujíc špičku červeného trojúhelníku ve značení cesty, 

uvidíme vlevo od cesty mezi několika budovami velkou hromadu suti z oblázků a jílovité 

hlíny, vedle ní náspy a zpola zasypané příkopy, to je starý uzavřený zlatý důl, jehož haldy se 

táhnou až k úpatí Suchého vrchu. Strašná doba třicetileté války zničila také po téměř stoleté 

existenci zlaté doly provozované hrabaty z Vrbna a později biskupem Ondřejem Jerinem. Při 

                                                           


 Kdo chce z Vrbna do Mnichova použít o něco kratší a také pohodlnější cestu, než je zemská silnice, využije ji 

jen k příjezdové cestě k pecím mnichovské vápenky, která u Vápenného vrchu odbočuje ze silnice vlevo a vede 

dolů k vápence; dále jde tato cesta půvabným olšovým a vrbovým porostem po levém břehu řeky Opavy a napojí 

se u lázní na okresní silnici vedoucí z Mnichova do Buchberkstálu, která jde dále vpravo, a po několika minutách 

se dostane ve středu obce na zemskou silnici. 


 Zde stojí pod silnicí velká lípa se třemi kmeny. 
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dolovacích pokusech se v ještě nevytěžených slojích mocných povrchových dolů stále nachází 

dostatek ryzího zlata. Pod žlutými a hnědými vrstvami půdy zde mohou ještě ležet značné 

poklady a dá se očekávat, že někdy později je věčně hledající a podnikající lidský duch 

vytáhne na denní světlo. My půjdeme dále po cestě až kousek před poslední domy vesnice, 

kde projdeme ještě kolem hostince U Jedle. Po několika minutách uvidíme potok vytékající 

z lesa za domy a tekoucí přes cestu; zde odbočíme z vozové cesty vlevo na lesní pěšinu, která 

vede mezi dvěma domy do lesa. Pustíme se touto lesní cestou a zakrátko dojdeme na úpatí 

Suchého vrchu. 

Již zde v údolí se tu a tam v úlomkové hornině z křemencové břidlice nacházejí zkameněliny 

pravěkých mušlí, mořských živočichů a otisků rostlin. Tyto křemence, které obsahují 

zkameněliny, mají zvláštní, do červena, šeda nebo modra zbarvený drsný vzhled, zatímco 

horninu prorůstají početné drůzy a pórovité prohlubně. Nejvíce zkamenělin obsahují horniny 

v polesí 60. Od úpatí hory vede na vrchol množství chodníků, z nichž si pro výstup vybereme 

ten nejvyšlapanější. 

Vyšplhat na vrchol je ovšem obtížný kus práce; brzy vystoupíme v polovině výšky kopce 

z lesa. Našemu pohledu se otevírá kamenné moře, porostlé místy keříky borůvčí a brusinek. 

Převládající horninou, která rozdrcená pokrývá celý povrch hory, je rovněž křemenec 

s křemenem a živcem. Nad povrch vyčnívají jednotlivé skalní výstupky, které čím blíže jsou 

vrcholu, tím více jsou holé. Vegetace je sporá, jen jednotlivé borovice, smrky a břízy živořící 

ve skalních puklinách. Před několika desetiletími zničil rozsáhlý lesní požár větší část lesa na 

vrcholu hory a v té době získala svůj holý vzhled. 

Nahoře na vrcholu plně odmění námahu obtížného výstupu nádherný výhled, který se 

rozprostírá kolem. Vítkovické hutě odebírají ročně velké množství této horniny jako materiál 

na ohnivzdorné cihly. Cesta k Suchému vrchu, počítaje v to výstup, trvá z Vrbna přibližně 2 

hodiny. 

 

Dlouhý vrch (Langeberg) 

Dáme se toutéž cestou, kterou již známe z výletu na Vápenný vrch a Suchý vrch; jen 

nesejdeme ze zemské silnice, nýbrž na ní zůstaneme, dokud nedojdeme k posledním vysoko 

ležícím domům vesnice Mnichov. 

To je Dlouhý vrch, dříve nazývaný také Ptačí zpěv (Vogelsangberg) nebo Učencův vrch 

(Scholasterberg). Zde proběhlo za švédských válek několik krvavých bitev mezi císařskými a 

Švédy. Také během Sedmileté války se na tomto místě často odehrávaly žhavé boje. Nad 

silnicí se nachází hostinec nazývaný U Tetřeva, kde dostaneme nápoje a studené pokrmy. 

Rozhled přes Mnichov k Vrbnu je nádherný. Cesta vede od zemské silnice, odtud vlevo přes 

les k tzv. Josefovu hamru (Josefhammer) v údolí Černé Opavy. Zemská silnice jde dále do 

Heřmanovic a Cukmantlu. Cesta z Vrbna na Dlouhý vrch zabere asi hodinu. 
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Lázně 

Lázně, parní, minerální, sprchové koupele a koupele se smrkovým jehličím, spojené 

s nemocnicí, byly založeny asi před 20 lety Hortulanou Weberovou z řádu milosrdných sester 

za pomoci mnoha dobrodinců. Již dříve se nacházely ve sklepě domu, který stál v místě 

dnešních lázní, minerální prameny silně železité a sirnaté vody určené ke koupelím, aniž by je 

někdo znal nebo si jich všiml. Prameny byly několikrát analyzovány a výsledek analýzy se 

dostal do ústavu k nahlédnutí. Ústav nyní patří těšínskému řádu boromejek, který ho řídí a 

spravuje; je skutečně dobře zařízen i s lékařskou péčí. Z Vrbna až k lázním se dostanete za půl 

hodiny. 

 

 

 

 

                

IV. BUCHBERKSTÁL – ŽELEZNÁ 
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Buchberkstál byl založen v letech 1790-1795 vratislavským biskupstvím kvůli železárnám. 

Byly postaveny železné hutě a hamry a kromě toho i několik domů pro hutní úředníky a 

dělníky; také několik úseků vymýceného lesa bylo předáno osadníkům, aby je přeměnili na 

úrodnou půdu. 

Buchberkstál byl vratislavským biskupstvím uveden do provozu až počátkem 50. let. Poté ho 

převzali bratři Kleinové, majitelé panství Vízmberk a nájemci hutí v Sobotíně a Štěpánově, 

kteří zde produkovali část součástek potřebných ke stavbě železnice, jako hřebíky, šrouby a 

části mostů. Tehdy panoval u zvětšujících se hutí živý ruch. Avšak poté, co dodávky pro 

velké železniční stavby náhle ustaly, začala také v Buchberkstálu výroba upadat. V roce 1875 

se Kleinové vzdali vlastnictví hutí a zrušili nájem. Vysoká pec byla již několik let předtím 

zrušena kvůli velkému úbytku lesů, způsobenému spotřebou dřevěného uhlí, a později byla 

zcela zbořena. 

Hutě si pronajal pan Johann Stranetzky, ale nezačal v nich skutečný provoz. Tehdy panovala 

mezi nezaměstnanými a hladovými dělníky velká bída, takže tehdejší vratislavský biskup 

Heinrich Förster, pohnutý prosbami dělníků, začal s jejich podporou peněžními dary a 

naturáliemi. 

Koncem 70. let převzalo biskupství opět provoz hutí, od té doby jsou až doteď ještě 

v provozu. Správcem hutí byl ustanoven Rudolf Freyn, zkušený odborník, který zpočátku 

s velkými obtížemi bojoval, aby zanedbané hutě znovu zprovoznil; k tomu se přidružily další 

okolnosti, například téměř zcela chyběly vyškolené síly ke kontrole provozu a ty musel 

s velkou námahou vytvořit z ještě částečně existujícího dělnického stavu. Pan Freyn tomu ale 

rozuměl, všechny tyto překážky šťastně zdolal a přivedl hutě k rozkvětu. 

 

Opičí kameny (Affensteine), Vlčí zejf (Wolfseifen), Loupežnická stráň (Räuberlehne) 

Abychom se dostali z Vrbna do Buchberkstálu, můžeme zvolit tři cesty: 1. Poštovní ulicí přes 

velký most přes Opavu na zemskou silnici až k pile, zde dále cestou, která odbočuje vlevo u 

soutoku Černé Opavy s Malou a Střední Opavou, kde se brzy dostaneme na okresní silnici 

vedoucí přes Mnichov do Buchberkstálu. 2. Pěšinou, která při ústí Myslivecké ulice na 

okresní silnici do Karlovy Studánky odbočuje vpravo a vede ke Grohmannově řetězárně a 

drátovně. Jde se úzkým můstkem přes řeku Opavu, zde se dáme vlevo pěšinou, která vpravo 

vede do Mnichova. U Fochlerova hostince přijdeme na silnici, která jde z Mnichova přes 

Buchberkstál. Brzy se dostaneme k hostinci U Koruny Cornelia Bannerta; zde dostaneme 

teplé jídlo a dobré nápoje, místnosti jsou pěkné. 

Poté půjdeme kolem hutí a projdeme, stále se držíc silnice, jinak skutečně romantickým 

místem. Jakmile se dostaneme k posledním domům, uvidíme vpravo širokou cestu vedoucí 

přes návrší vzhůru k hostinci Karla Gottwalda, opustíme silnici a vydáme se touto cestou. 

Malý můstek vede přes příkop, kterým se přivádí voda do hutí k pohonu vodního kola. 
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Jakmile překročíme příkop, uvidíme vlevo vyšlapanou pěšinu do lesa, vpravo hostinec 

s pěknými místnostmi, cesta, která pokračuje za hostincem, se brzy rozděluje vpravo přes 

takzvané Hamerní pole (Hammerfelder) do Mnichova, vlevo na Vlčí zejf (Wolfseifen). My ale 

použijeme cestu vlevo od hostince, nad hutním příkopem do lesa. Odtud nyní pokračujeme 

dále do lesního stínu vonícího pryskyřicí, ke skalnímu útvaru Opičí kameny (Affensteinen), 

které jsou vidět již z Vrbna. 

Chvíli jdeme lesem a poté se cesta ostře zatáčí vpravo a my jdeme mírným stoupáním vzhůru, 

kde před sebou brzy uvidíme pitoreskní skály nad cestou. Po několika stupních se dostaneme 

k volně urovnané plošině, odkud skály stoupají ještě dále. Zde se před naším pohledem jako 

mávnutím kouzelného proutku rozprostře krajina, jakou jinde stěží najdete; v popředí 

přívětivý Buchberkstál se svými železárnami, o něco dále Vrbno s bíle zbarvenými řadami 

domů a zelenými zahradami, v pozadí Karlovice, rámované dokola zalesněnými kopci, na 

severovýchodě část Mnichova, na jihu Vysoká hora a na jihozápadě v popředí Zámecká hora 

v celé její romantické kráse. 

Opičí kameny jsou z křemene a křemencové břidlice. Kdyby někdo vyšplhal až na vrchol, je 

na místě opatrnost, protože na západní straně je příkrá stěna. Od Opičích kamenů se 

dostaneme na cestu běžící napříč nad skalami, která vede vpravo k Vlčímu zejfu, vlevo dále 

do lesa podél tzv. Vodní stráně (Wasserlehne) k malebnému skalnímu útvaru Solné skály 

(Salzbergfelsen), kde je směrem na východ úžasný výhled do Vrbenské kotliny a na západ až 

k Pradědu. Z Vrbna až k Opičím kamenům je to tři čtvrtě hodiny cesty.  

Třetí cesta, kterou můžeme použít pro výlet do Buchberkstálu, je následující: Půjdeme po 

okresní silnici do Karlovy Studánky, kterou již poznali při výletu na Zámeckou horu, až tam, 

kde u mostu přes řeku Opavu v blízkosti Grohmannovy přádelny odbočuje okresní silnice do 

Frývaldova (viz ukazatel cesty, který se tam nachází). Zakrátko tato cesta, kterou se nyní 

vydáme, zatáčí vlevo do lesa, my ale odbočíme vpravo na silnici vedoucí dále rovně, která se 

nazývá Kleinova silnice, protože ji postavili bratři Kleinové, když si pronajímali hutě 

v Buchberkstálu. Po několika stech krocích se dostaneme do Buchberkstálu a u hutě dojdeme 

na buchberkstálskou silnici, pokračujeme v našem putování západním směrem k lesu, až se 

pustíme před posledními domy ve vsi cestou vpravo nahoru k hostinci Karla Gottwalda. 

Obejdeme shora hostinec až ke kapli stojící vlevo u cesty; zde se cesta rozděluje, vpravo vede 

přes pole do Mnichova, vlevo do Vlčího zejfu; tou se dáme a začneme stoupat vzhůru. Čím 

výše půjdeme, tím více se rozprostírá před našimi zraky krajina v údolí, nahoře u domů 

dosáhneme okraje lesa; to je Vlčí zejf, který má své jméno proto, že se zde v dřívějších 

dobách, kdy kraj byl ještě divočinou, zdržovalo mnoho vlků. 

Křišťálově čistý pramen tvořící potok šplouchá dolů z kopce, jsou mu připisovány léčivé 

účinky. Skutečností je, že čistá a průzračná voda je zdravá, s čímž se musíme spokojit, 

protože tady nahoře není žádný hostinec. Výhled je nádherný, podobný jako na Opičích 
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kamenech, k nimž se také lze během několika minut dostat cestou vedoucí vlevo. Cesta 

nahoru vede do lesa. Cesta vpravo vede přes pole do Mnichova, kde v takzvané Válečné 

vesničce (Kriegsdörfel) dojdeme dolů na silnici; od této cesty odbočuje u posledních dvou 

domů, které stojí o samotě směrem k Mnichovu, cesta, která vede dolů přes takzvaný 

„Purgehübel“ do Buchberkstálu, kde se v blízkosti hostince Cornelia Bannerta dostaneme na 

silnici. 

Chceme-li vystoupat od Vlčího zejfu z Loupežnické stráně (Räuberlehne), vyjdeme od kaple, 

která stojí na okraji lesa, na pěšinu vedoucí přímým směrem nahoru do strmého kopce, aniž 

odbočíme vpravo nebo vlevo. Je to ale velmi nepohodlná cesta, lepší je jít z Vlčího zejfu 

přibližně půl hodiny na nejvyšší vrchol kopce. Zde se tyčí uprostřed tmavého lesa do značné 

výšky černá skála porostlá stromy a mechem, to je Loupežnický kámen (Räuberstein). Na 

straně směrem k Vlčímu zejfu je ve strmé stěně vidět jeskyně vedoucí do nitra, která sloužila 

loupežníkovi jako obydlí a skrýš. Výhled zde kvůli vysokému lesu není žádný. 

Z Vrbna až k Vlčímu zejfu to trvá asi ¾ hodiny. Z Vrbna k Loupežnickému kameni 1 ½ 

hodiny. Také smrkový lesík u Buchberkstálu má parkovou úpravu a cestičky s odpočívadly, 

kde je skutečně příjemné se procházet. Vede k němu pěšina dolů od hutí. 
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V. LUDVÍKOV  

Vesnice Ludvíkov leží na okresní silnici do Karlovy Studánky přibližně půl hodiny od Vrbna 

na Malé Opavě a je zde mnoho hutí patřících řádu německých rytířů. Ves byla založena 

v letech 1695-1705 velmistrem a rýnským falckrabím Franzem Ludwigem
39

 a místodržícím 

německého řádu v Bruntále Ludwigem von Ampringen,
40

 kvůli provozu železáren. Až do 

roku 1733 se zde nacházely huť na tavení železa, tři hamry a 18 obytných domů. Až do roku 

1739 byl Ludvíkov přifařen k Andělské Hoře; v tom roce byla obec úsilím tehdejšího správce 

hamru Melchiora Feucka přiřazena k faře ve Vrbně. 

V roce 1755 přinesla jedna žena jménem Marie Pompeová do Ludvíkova obraz „Maria dobré 

naděje“, pro nějž byla zpočátku postavena dřevěná kaple, v letech 1791-1794 kamenný kostel, 

který byl vysvěcen v posledně jmenovaném roce poslední neděli po svatodušních svátcích. 

Koncem 60. let tohoto století byla stará železná huť zbořena a postavena nová v Karlově 

Studánce; na místě staré hutě se postavila Vilémova huť (Wilhelmshütte). Koncem 70. let 

                                                           

39
 František Ludvík Neuburský (1664-1732), velmistrem v letech 1694-1732. 

40
 Ve skutečnosti Jan Kašpar von Ampringen (1619-1684), místodržícím řádu v letech 1653-1664, velmistrem 

v letech 1664-1684, nemohl být vzhledem k svému datu úmrtí zakladatelem Ludvíkova. Ve zmíněné době byli 

místodržícími v Bruntále Filip Adolf z Hohereggu (1682-1700) a Filip Benedikt z Gellenhausenu (1700-1712). 
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začal provoz hutí váznout a nakonec byly řádem německých rytířů zcela zrušeny. Čtyři hutě si 

pronajal pan Adolf Grohmann, zbývající zůstaly pusté a opuštěné. 

Dvanáctý srpen 1880 byl pro Ludvíkov nešťastným dnem. Odpoledne přišla přes hory silná 

bouře a okolo 3. hodiny nastala průtrž mračen. Voda strhla most, částečně také silnici, 

poškodila domy a změnila obec v písečný pás, kde bylo třeba množství píle a nákladů, aby se 

odstranily škody. 

 

Do Karlovy Studánky 

Z Vrbna do Karlovy Studánky se obvykle jako nejbližší a nejpohodlnější cesta používá 

okresní silnice přes Ludvíkov. My se ale vydáme cestou značenou Moravsko-slezským 

sudetským horským spolkem, která je asi obtížnější a také asi o čtvrt hodiny delší, než po 

silnici, ale ve větším horku je příjemnější. Černý trojúhelník ukazuje ke Karlově Studánce, 

modrý k Vrbnu. Toto značení začíná na začátku silnice v údolí, kde odbočuje od zemské 

silnice, eventuálně od Nádražní a Poštovní ulice. My půjdeme po silnici až k první huti 

v Ludvíkově, Maxmiliánově huti (Maxmilianshütte); až sem známe cestu už z výletu na 

Zámeckou horu. 

Půjdeme kolem huti ještě kousek a dojdeme k mostu, ten překročíme a hned uvidíme vlevo 

odbočovat pěšinu, na níž značení dále pokračuje. Touto pěšinou se vydáme a po několika 

krocích dojdeme nahoru na cestu vedoucí podél horské stráně. Nacházíme se v příjemném 

stínu lesa. 

Tato cesta vede vlevo přes pláně Vysoké hory nahoře kolem střelnice do Střelniční nebo 

Zadní ulice a jimi na náměstí ve Vrbně; to je tzv. Branská cesta. Jdeme dále touto cestou 

vpravo podle značky a čas od času zaznamenáme pěkné výhledy lesem na průmyslovou obec 

Ludvíkov, kde se také u mostu přes řeku Opavu uprostřed obce nachází vyzděný pramen 

výborně chutnající kyselky. My ale nepůjdeme k němu, protože tento pramen leží v údolí 

vlevo u silnice. Jdeme touto cestou ještě kousek, až k místu, kde vpravo odbočuje pěšina, 

kterou ukazuje značka,


 tou se vydáme. Cesta, kterou jsme až doteď používali, vede dále přes 

velkou louku a pak na konec. 

Brzy dojdeme po nyní rozbité pěšině k okraji lesa, odkud vede stezka dolů do vsi a na silnici. 

My ale budeme následovat značenou cestu vlevo lesem, kde se během krátké doby dostaneme 

do údolí, kterým protéká voda. Tímto údolím, nazývaným Pransch, vede pěšina přes Vysokou 

horu nahoru do Suchého Zejfu a Andělské Hory. Zde se v dřívějších dobách nacházely doly 

na měděný malachit, které jsou ale zrušené; najdeme zde také haldy starého rýžoviště zlata. 

                                                           


 Toto odbočení je velmi nezřetelně označeno a na tomto místě je třeba si dát pozor, neboť kdo ho projde, tak 

stoupá stále nahoru a marně hledá stezku vpravo, až se dostane vysoko na horský svah; jakmile jste jednou 

nahoře, nepotřebujete se dostat znovu zpátky, nýbrž sestoupit loukou, až u okraje lesa najdete správnou cestu a 

pokračujete znovu vlevo. 
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Držíme se vpravo, kde nás značka vede přes most nad Malou Opavou a na silnici. Před námi 

je Ludvíkov. 

Dvě hutě, které před námi stojí pusté a nepříliš vzdálené od silnice, jsou Antonínův hamr 

(Antonhammer) a Františkova huť (Franzenshütte),


 bývalé válcovny železa. Následujeme 

značku a poté, co jsme na chvíli použili silnici, jdeme opět po chodníku oddělujícím se 

vpravo, kde se dostaneme na lázeňskou promenádu a po ní dojdeme do Karlovy Studánky. 

 

Karlova Studánka  

V romantickém údolí, obklopeném zalesněnými kopci, na úpatí Jeseníků leží lázně Karlova 

Studánka se známou kyselkou. Již v dřívějších staletích byla tato kyselka známá obyvatelům 

z blízkých vesnic; pojmenovali ji „kyselá lesní studánka“. Obyvatelé hor udržovali mnohé 

pověsti o nymfách, skřítcích a trpaslících, které prý u těchto pramenů viděli. V roce 1768 

upozornil na prameny tehdejší místodržící řádu německých rytířů na bruntálském panství, 

k němuž území s kyselkou patřilo. Tímto místodržícím byl svobodný pán von Riedheim,
41

 

který nechal prameny vyčistit od štěrku, dřeva a mechu a opatřit kamennými obrubněmi. 

Bruntálský měšťan jménem Karl Riedel, který již dlouhou dobu trpěl prudkými bolestmi 

nohou, vyzkoušel v roce 1778 vodu z pramene ohřátou žhavou železnou struskou z blízkých 

železáren v Hubertskirchu; zdravotní účinek předčil veškerá očekávání. Nyní začali také 

ostatní používat na rady jednoho bruntálského lékaře tyto koupele na podobné nemoci. Tím 

                                                           


 Má být v dohledné době přestavěna na pilu. 

41
 Maxmilián Xaver Filip Konrád svobodný pán z Riedheimu (1723-1798), místodržící řádu německých rytířů 

v letech 1770-1797. Podílel se na hospodářském rozvoji bruntálského panství, např. nechal postavit moderní 

vysokou pec v Ludvíkově a modernizovat železárny v Břidličné, Sovinci nebo Ryžovišti. Nechal také do dnešní 

podoby přestavět bruntálský zámek, věnoval se rozvoji školství (nové školy v Andělské Hoře, Světlé, Nové 

Rudné, Mezině). Položil také základy lázní Karlova Studánka. 
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vzbudily prameny v roce 1780 pozornost velmistra řádu německých rytířů arcivévody 

Maxmiliána,
42

 který je nechal prozkoumat profesorem von Well.
43

 Pan von Well zjistil, že 

kyselka obsahuje značné minerální složky, a tak byly prameny na příkaz velmistra vyčištěny, 

opatřeny obrubněmi a v jejich blízkosti byl zřízen obytný dům, v němž byli ubytováni ti 

nemocní, kteří chtěli vyzkoušet léčivou sílu pramenů. 

V krátké době sem pověst léčivých účinků těchto pramenů přitahovala stále více lázeňských 

hostů; proto se ubytovací možnosti postupně rozšiřovaly a k využívání minerálních koupelí, 

které se stále ještě ohřívaly železnou struskou, byly zřízeny koupelové kabiny.


 Arcivévoda 

Karel,


 Maxmiliánův nástupce ve funkci velmistra,
44

 poctil v roce 1802 právě vznikající 

lázně svou přítomností. Nechal postavit mnoho nových budov i nový lázeňský dům. Také byl 

obrouben jeden asi již známý, ale kvůli svému silnému sirnatému zápachu málo používaný 

pramen a upraven k využití. 

Pramen postavený arcivévodou Maxmiliánem byl nazván Maxmiliánovým pramenem; 

pramen zřízený arcivévodou Karlem byl pojmenován Karlův pramen. Dříve se lázně 

jmenovaly Hinnewieder. Jméno pocházelo od toho, že první lázeňští hosté, kteří kvůli 

nedostatku prostor u pramenů nenašli nocleh, byli ubytováni v Ludvíkově a Malé Morávce a 

aby mohli užívat koupele a prameny, musel jezdit sem a tam (hin und wieder). 

Jiní odvozovali jméno od nedaleko se nacházejících skal, Hinundwiederstein, o nichž pověst 

vypráví, že ďábel přinesl do hor kamenný kolos, aby jím zničil apoštola Petra (po němž jsou 

pojmenovány Petrovy kameny), když kázal evangelium pohanskému lidu. Ale k Petrově 

záchraně se objevil mocný, na hoře Praděd žijící horský duch Praděd a ďáblovi přikázal skálu 

odnést tam, odkud ji přinesl. Protože ďábel nosil skálu sem a tam, byla nazvána 

Hinundwiederstein a lázně Hinnewieder. Jméno Hinnewieder ale zrušil arcivévoda Karel a 

nazval lázně Karlovou Studánkou. 

V roce 1812 byl vyčištěn a obrouben třetí pramen. Profesor Dr. Scholz provedl jeho chemický 

rozbor a na památku tehdejšího velmistra řádu německých rytířů arcivévody Antonína
45

 získal 

jméno Antonínův pramen. Park, stejně jako promenády a aleje v blízkých lesích, byl založen 

v roce 1813. Aby se vyhovělo potřebám lázeňských hostů, jejichž počet rok od roku stoupal, 

bylo v letech 1824-1834 postaveno významné množství nových budov. Zároveň byly v roce 

1834 zavedeny kromě koupelí v minerální vodě také koupele v ovčí syrovátce. Nástupcem 

                                                           

42
 Maxmilián František Habsbursko-Lotrinský (1756-1801), nejmladší syn císařovny Marie Terezie, byl 

velmistrem řádu v letech 1780-1801. 
43

 Johann Jacob von Well (1725-1787), narozen v Praze, lékárník, později lékař, profesor přírodních věd na 

filosofické fakultě ve Vídni, od roku 1780 působil na katedře lékařské fakulty. 
 První kabina byla v roce 1785 postavena ze dřeva. 
 Vítěz v bitvě u Aspernu. 
44

 Karel Ludvík Rakousko-Těšínský (1771-1847), třetí syn císaře Leopolda II, a mladší bratr císaře Františka II., 

vítěz nad Napoleonem v bitvě u Aspern (1809), velmistrem řádu byl v letech 1801-1804. 
45

 Antonín Viktor Rakouský (1779-1835), 8. syn císaře Leopolda II., velmistrem byl v letech 1804-1835 

(nastoupil po rezignaci svého bratra Karla Ludvíka). 
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arcivévody Antonína se ve funkci velmistra stal arcivévoda Maxmilián.
46

 Ten začal a v roce 

1836 dokončil nákladné stavby, založil nové parky, účelná zařízení a vylepšení a postaral se o 

pohodlné ubytování a příjemný pobyt těch, kteří se snažili v Karlově Studánce znovu získat 

zdraví. 

Místo dosavadní dřevěné kaple se v roce 1838 začalo se stavbou pěkného prostorného kostela. 

Byl dokončen v roce 1840 a 9. července téhož roku vysvěcen. 

Také za současného velmistra, císařské Výsosti arcivévody Viléma,
47

 bylo v Karlově 

Studánce mnohé zvelebeno a postaveno, vzniklo množství nových staveb a v roce 1862 

upraven k všeobecnému užívání Vilémův pramen.


 V roce 1885 byla postavena nová 

přepychová restaurace s ubytováním pro lázeňské hosty v Hubertskirchu, takzvaná Hubertova 

vila. Vysoká poloha lázní, stejně jako sousedství nejvyšších hor Sudet dodává kraji někdy 

drsné klima, v důsledku čehož začíná lázeňská sezóna v Karlově Studánce teprve 1. června a 

trvá až do konce srpna. Ale v tomto krátkém časovém rozpětí vládne nahoře v horách 

korunovaných lesy čas blaženosti, překrásné kvetoucí jaro plné vůně a nádhery květin. 

Osamělý a uzavřený před hlukem světa, rušným životem všedního dne, putuje návštěvník 

stinnými cestami tmavého, pryskyřicí vonícího lesa. 

Čistý zdravý horský vzduch hladí jeho tváře, zatímco vysoko nahoře z vrcholů lesa zaznívá 

tisíci hlasy veselý chór lesních zpěváků. Výlety do bezprostřední blízkosti Karlovy Studánky 

jsou: Hinnewiederstein


, k nimž vede nahoru cesta na severní straně druhého břehu řeky 

Opavy u promenády; tabule se slovy „k Hinnewiederstein“ označuje vstup. Poté Dřevěný vrch 

(Holzberg) a Vilémova vyhlídka (Wilhelmshöhe). 

Během lázeňské sezóny od 1. června do konce srpna funguje mezi Karlovou Studánkou a 

Vrbnem pravidelná omnibusová doprava, jízda z Karlovy Studánky do Vrbna nebo opačně 

trvá jednu hodinu. 

                                                           

46
 Maxmilián Josef Rakouský-Este (1782-1863), třetí syn arcivévody Ferdinanda (zakladatele vedlejší 

habsbursko-lotrinské linie d´Este), velmistrem byl v letech 1835-1863. 
47

 Vilém František Rakousko-Těšínský (1827-1894), syn arcivévody Karla Ludvíka Rakousko-Těšínského, jako 

velmistr působil v letech 1863-1894. 


 Vilémův pramen je nejželezitějším pramenem mezi všemi dosud známými a byl analyzován prof. Ludwigem. 
 Rulové skály, asi 50 m vysoké, zpřístupněné připevněnými schody a nahoře opatřené zábradlím; výhled je 

téměř jen na les; jen jižním směrem je vidět několik domů Malé Morávky a směrem na sever pole u Mnichova. 

Stoupání od Karlovy Studánky půl hodiny. 
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Praděd, Petrovy kameny s Ovčárnou 

Z Karlovy Studánky vede cesta značená Moravsko-slezským sudetským horským spolkem na 

Praděd a Petrovy kameny. Všimněme si tabule s barevnými trojúhelníky tohoto značení, 

umístěné na Sloupovém domě. Až do Hubertskirchu nad Karlovou Studánkou ještě použijeme 

silnici, která zde zatáčí vlevo do lesa a vede do Malé Morávky. Půjdeme pěšinou kolem 

opuštěné železárny zvané Hubertova huť (Hubertshütte), která bude asi dříve nebo později 

přestavěna k jiným účelům. Jméno Hubertskirch pochází od kaple, která stojí vlevo u okraje 

lesa a nachází se v ní obraz sv. Huberta. Zde si můžeme vybrat ze dvou cest, jedné rovně 

kolem hájovny nadlesního řádu německých rytířů, druhé vpravo až k tzv. Mechové stráni 

(Mooslehne). Obě cesty jsou značené. 

Červený trojúhelník ukazuje stále k horám, zbývající barvy zpět tam, odkud jsme vyšli. Cesta, 

která vede od silnice rovně nahoru, se nazývá senná nebo vozová cesta a vede přímo 

k Ovčárně pod Petrovými kameny. Zvolíme si cestu k Mechové stráni, která je obzvláště 

bohatá na proměňující se obrazy horské romantické přírody. Nejprve jdeme vpravo nad 

železárnami (Hubertovou hutí) kolem několika ještě nespotřebovaných hromad železné rudy, 

poté přes Malou Opavu, kde se dostaneme na tzv. uhelniště. Zde se dáme úzkou pěšinou 

vlevo, širší vozová cesta vpravo vede do lesa přes starý ovčín do Vidlí. Poté, co překročíme 

louku za uhelništěm, dostaneme se opět k Malé Opavě, přes kterou vede můstek, ten 

přejdeme, zahneme hned vpravo a půjdeme dále, mírně stoupajíc, přes několik dřevěných 

můstků tu po pravém, tu po levém břehu řeky. 

Nakonec cesta pokračuje na druhém (levém) břehu k horské stráni, která se nazývá Mechová 

stráň. Již ve značné výšce překročíme Ďáblův most (Teufelsbrücke) vedoucí přes hrůzyplnou 

rokli, o níž pověst vypráví, že ďábel, který zde pronásledoval jednoho lovce, rokli nejprve 

přemostil. Naučil lovce umění odlévat kulky, s nimiž nikdy nemine cíl. Proto lovec s ďáblem 
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uzavřel smlouvu podepsanou vlastní krví, že si ho bude moci ďábel po deseti letech odnést do 

pekla. Když lhůta uplynula a ďábel se objevil, aby lovce odnesl, potkal ho v blízkosti Ďáblova 

mostu ve společnosti malého vousatého skřítka, který se, když satana zpozoroval, dotkl 

lesknoucí se kovovou hůlkou skalnaté půdy, jež se s rachotem hromu rozevřela a vytvořila 

propast. Zatímco se ďábel lopotil s přemostěním rokle kmeny stromů, uplynula hodina 

stanovená ve smlouvě, kdy měl nad lovcem svou moc. A tak byl nucen při ranním svítání 

odletět do pekla sám, ječíc vzteky. 

Odtud půjdeme k místu, kde vede serpentina k vodopádům Opavy; tabule se slovy „k 

vodopádům Opavy“ ukazuje cestu, která trvá asi 10 minut, ale návštěvníka dokonale odmění 

pohledem do divoce romantického skalnatého údolí s šumícím vodopádem. 

Po krátkém putování dojdeme k místu, kde od pěšiny z Mechové stráně odbočuje vpravo 

strmě stoupající cesta na vrchol Pradědu, zatímco vlevo se jde dále k Ovčárně,


 kterou vidíme 

vlevo před sebou spolu s Petrovými kameny. Poté, co překročíme ještě jeden most přes potok, 

narazíme brzy na vozovou cestu vedoucí vlevo, od níž o několik kroků dále odbočuje vpravo 

cesta, kterou před několika lety nově zřídil sudetský horský spolek.


 Odtud můžeme až 

k Ovčárně dojít jednou nebo druhou cestou; vozová cesta (vlevo) je kratší, ale strmější, druhá 

(vpravo) delší, ale méně obtížná, jinak jsou obě cesty pěkné a zajímavé. Pro ty, kteří budou 

chtít použít cestu odbočující od vozové cesty vpravo, je třeba ještě uvést, že zdánlivě míjí 

Ovčárnu; není tomu tak, neboť se hned dojde k mostu přes Malou Opavu, odkud cesta 

prudkým ohybem vlevo směřuje nahoru k Ovčárně; cesta vedoucí před mostem vzhůru 

doprava stoupá ve velkých zákrutech na vrchol Pradědu a odtud v protějším směru dolů ke 

Švýcárně. 

Na Ovčárně se vám dostane vždy dobrého přijetí a pohoštění dobrým jídlem a pitím. Odtud se 

také dodává ovčí syrovátka a mléko do Karlovy Studánky. Od Ovčárny až k Petrovým 

kamenům


 vedou nahoru serpentiny 10-15 minut, odtud je při pěkném počasí krásný, ničím 

neomezený výhled. Petrovy kameny jsou rozpukaná, bouřemi a počasím ošlehaná skála 

(slídová břidlice), s níž se pojí mnohé pověsti. 

Její název pochází z toho, že v dobách, kdy ve slezských horách začalo zapouštět kořeny 

křesťanství, kazatel jménem Petr kázal z vrcholu skály evangelium pohanským germánským 

kočovným kmenům, které obývaly údolí hor. Již dříve mohly být Petrovy kameny pohanským 

obětištěm. V pozdějších dobách s nimi byly spojeny pověry; zde měly o Valpuržině noci 

slavit čarodějnice s ďáblem čarodějnický sabat; to dalo podnět k četnému upalování 

čarodějnic v 17. a 18. století: nejznámější obětí těchto hrozných bludů byl šumperský děkan 

                                                           


 Místo označují dvě tabule umístěné zde sudetským horským spolkem se slovy: „k Pradědu“ a „k Ovčárně“. 


 Viz tabuli s pokynem „k Ovčárně“. 


 Petrovy kameny 1446 m, Praděd 1490 m, Vysoká hole 1464 m nad mořem. 
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Kryštof Alois Lautner.


 Aby zabránil čarodějnickým shromážděním, nechal šumperský 

inkviziční soud zřídit na Petrových kamenech kamenný kříž s nástroji umučení Krista, který 

byl ale časem zničen zimními bouřemi; jeho jednotlivé části se ještě nacházejí roztroušené na 

úpatí skály.


 

Na východní stěně se nachází pamětní deska prof. Dr. Colenatimu, který zemřel na Ovčárně.
48

 

Z Vrbna do Karlovy Studánky počítejte obvykle s 2 hodinami chůze; dobrý chodec může ale 

cestu urazit za 1 ½ hodiny. Z Vrbna až na Petrovy kameny nebo Praděd je to asi 4 hodiny. 

Průvodci a nosiči zavazadel jsou všude v hostincích v Karlově Studánce k doptání. 

 

 

 

 

 

VI. ÚDOLÍ STŘEDNÍ OPAVY 

Vidly, Švýcárna, Praděd 

                                                           

 Otec Lautner byl upálen 18. září 1685 jako čarodějník. 
 Na skále existovala před lety také železná podobizna sv. Petra, s letopočtem 1681. 
48

 Friedrich Anton Kolenati (1812-1864) byl český lékař, zoolog, botanik a geolog. Po studiu medicíny působil 

jako asistent na katedře botaniky pražské univerzity. Ve 40. letech 19. století působil v Petrohradu a prováděl 

výzkum v jižním Rusku a na Kavkaze. V letech 1849-1864 vyučoval na technice v Brně přírodní vědy, zejména 

zoologii, botaniku, mineralogii a paleontologii. Věnoval se také popularizaci přírodních věd, v roce 1848 založil 

přírodovědecký spolek Lotos. Zasloužil se o výzkum Hrubého Jeseníku, hlavně oblasti Pradědu, kde také 

tragicky zahynul během výzkumné cesty. Pohřben je v Malé Morávce. Z jeho publikací: Minerály Moravy a 

rakouského Slezska (1854), Přírodovědecký výzkum Jeseníků (1858), Fauna Pradědu (1859), Nový hmyz 

z Pradědu (1860). 
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Pro tuto část hor použijeme okresní silnici vedoucí do Frývaldova, která u mostu přes Malou 

Opavu v blízkosti Grohmannovy přádelny odbočuje od okresní silnice do Karlovy Studánky. 

(Viz ukazatel, který se zde nachází). Zakrátko silnice zatáčí do lesa. Silnice oddělující se od 

ohybu vpravo vede do Buchberkstálu. My mineme jednotlivě stojící domy, poté dojdeme 

k myslivně, která je postavená ze struskových cihel, jež se v dobách provozu vysoké pece 

vyráběly v Ludvíkově. Zde ústí okresní silnice jdoucí přes Mnichov a Buchberkstál. 

Za nějakou dobu uvidíme vpravo od silnice dva za sebou stojící domy, to jsou železné hamry, 

které patří k Buchberkstálu. První je Eduardova huť (Eduardshütte), druhý Jindřichova huť 

(Heinrichshütte). Nad těmito hutěmi dojdeme k tzv. Hraničnímu můstku (Grenzstegbrücke), 

kde silnice přechází z bruntálského panství na území patřící vratislavskému biskupství; 

Střední Opava tvoří hranici mezi oběma panstvími. Na druhé straně mostu stojí vpravo 

biskupská hájovna. Cesta, která před ní odbočuje od silnice doprava, vede do Bílého Zejfu, 

přibližně půl hodiny od Hraničního mostu se zvedají na vysoké skále ruiny Pustého zámku 

(Weissenburg),
49

 staré pevnosti loupeživých rytířů. Zbytky starého hradu jsou jen nepatrné; 

skála, která stojí vpravo od cesty na druhé straně řeky, je těžce dostupná. 

Údolí je bohaté na romantické výhledy. Zřícenina, kde kdysi řádil obávaný loupeživý rytíř 

Marko se svou tlupou, se v lidové mluvě nazývá Pustý zámek. 

Půjdeme dále po silnici a brzy dojdeme k Ptačímu mlýnu (Vogelmühle), pile s obytným 

domem, která stojí vlevo u silnice, na druhé straně Opavy. Zde se vlevo při okraji silnice, na 

tomto břehu řeky, nachází pramen dobře chutnající kyselky; pramen snadno najdete podle 

červenohnědého rezavého zbarvení. Dále půjdeme ještě kolem pily, nazývané mlýn Kamenný 

zejf (Steinseifenmühle). Skály pitoreskního vzhledu, tyčící se nad silnici, se nazývají Pekelné 

skály (Höllenfelsen). Hned za pilou odbočuje lesní cesta, která vede k tzv. Kamennému zejfu 

(Steinseifen). Po této silnici dojdeme asi za čtvrt hodiny ke skále nazývané Dvojčata 

(Zwillingsfelsen), což jsou dvě vedle sebe stojící obrovské skalní věže. 

Jdeme po okresní silnici dále, kolem několika uhelnišť, až do osady Vidly, která sestává 

z několika domů, mezi nimiž jsou dvě hájovny, jedna na straně německého řádu, jedna na 

biskupské straně, a jedna hospoda. 

Hospodu můžeme nyní doporučit; nový majitel, který tento pro turistický ruch tolik důležitý 

podnik koupil v minulém roce, slibuje učinit vše ke všeobecné spokojenosti; také prý mnohé 

nově opatřil a přestavěl, aby zde hosté měli pohodlí. 

Abychom z Vidlí vystoupali na Švýcárnu a Praděd, půjdeme ještě nějakou dobu po silnici, až 

dojdeme k lesní školce, která se nachází vlevo u silnice. Pod touto školkou odbočuje rovněž 

vlevo cesta, která vede do lesa. Po této cestě, nazvané Švýcarská cesta (Schweizerweg), se 

vydáme. Vede napříč horskou strání mezi mladým lesním porostem a poté začíná mírně 

                                                           

49
 Též Weissenstein nebo Veisenštejn. 
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stoupat. Silnice vede dále až na Videlské sedlo (Gabelberg), kde stojí Videlský kříž 

(Gabelkreuz). Odtud vede také značená cesta nahoru ke Švýcárně. Ohyby silnice před a za 

Videlským křížem přetíná pěšina. Silnice jde přes Valdenburk a Domašov do Frývaldova. 

Švýcarskou cestou, která začíná stále prudčeji stoupat, se dostaneme k místu, kde se s ní 

spojuje cesta od Videlského kříže. Odtud si budeme dávat pozor na značení – červený 

trojúhelník – které nás dovede až ke Švýcárně. Cesta stoupá stále strměji nahoru, překonáme 

tzv. Královskou stráň (Königslehne). Stromy jsou stále nižší, až nakonec zmizí, nacházíme se 

na vřesovištích Pradědu. Šplháme dále ostře nahoru a konečně staneme na Malém Dědu 

neboli Leiterbergu (1367 m n. m.). Nacházíme se o něco vpravo od nejvyššího vrcholu


 

Pradědu. Pěšina vede krátkým úsekem nahoru na horskou plošinu a poté se táhne dolů ke 

Švýcárně. 

Již během stoupání jsme si mohli při jasném počasí užívat nádherné výhledy na hory 

rozprostírající se v plném majestátu před našimi zraky a údolí Bělé s jeho osadami. 

Švýcárna je nejvýše položené lidské obydlí


 Jeseníků. Byla postavena v roce 1829 rodilým 

Švýcarem jménem Egender ze Siebenthalu v Bernské vysočině, kterého sem povolal tehdejší 

kníže Lichtenštejn,
50

 aby postavil salaš ve švýcarském stylu. Již dříve ale mohla existovat 

podobná budova na jiném místě. V roce 1887 byla Švýcárna vystavěna zcela nově. Na 

Švýcárně dostanete velmi dobré jídlo, nápoje a výborné mléko, stejně jako dobrý nocleh. Od 

Švýcárny to na vrchol Pradědu trvá hodinu. Přes Praděd k Ovčárně 1 ½ hodiny. 

Z Vidlí vede značená cesta přes sedlo mezi Prostředním vrchem a Lyrou přibližně hodinu do 

Karlovy Studánky. Z Vrbna do Vidlí trvá cesta dvě hodiny, z Vrbna až ke Švýcárně čtyři 

hodiny. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           


 Na vrcholu Pradědu se nachází horská bouda, dále ještě hraniční kámen panství Nisa, Bruntál a Vízmburk a 

Tabulové skály, útes ze slídové břidlice. Výhled je při jasném počasí neomezený. 


 1292 m nad mořem; podle nových měření 1311,39 m. 
50

 Alois II. z Lichtenštejna (1796-1858). 
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VII. ÚDOLÍ ČERNÉ OPAVY 

Zřícenina Quinburk, Zřícenina Koberštejn, Rejvíz, Mechové jezírko, Horní Grunt, 

Stará štola (Alt-Hackelsberg), Heřmanovice, Panna Marie Pomocná 

Pustíme se značenou cestou z Vrbna na Rejvíz, kterou jsme poznali již při výletu na Suchý 

vrch. Jakmile dojdeme k posledním domům v Mnichově, začíná místo cesty opět silnice, která 

vede stále lesem. Cesta, která se odděluje vpravo, vede k tzv. Josefovu hamru (Josefshammer) 

– železnému hamru, který vidíme stát stranou – a odtud opět na silnici. Poté, co ujdeme kus 

cesty po silnici, uvidíme vlevo odbočovat lesní silnici, která vede do tzv. Vodzejfu 

(Wodseifen), z jehož údolí teče potok. Silnici neopustíme, nýbrž po ní půjdeme dále 

(doprava). U jednoho stromu se nachází rozcestník, který udává směr na Rejvíz. Brzy se 

dostaneme k pile nazývané Ptačí zpěv (Vogelsangmühle),
51

 po nějaké době uvidíme vpravo na 

druhé straně druhou pilu, zvanou Správce hamru (Hammervogtmühle) a nahoře na návrší 

myslivnu zvanou Drakov (Drachenburg). Zde se silnice kříží. Ta, která sem přichází od 

myslivny, je silnice vedoucí od Heřmanovic do Quingzejfu (Quingseifen). Po ní dojdeme ke 

                                                           

51
 Předtím se zde nacházel Starý Josefský hamr, založený vratislavským biskupem Kašparem z Logau v roce 

1570. 
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zřícenině hradu Quinburk. Quingzejf je příčné údolí, na jehož pozadí ční z vrcholků lesa 

skály, na nichž stál hrad. 

Na pobořených zbytcích zdiva někdejšího loupežnického hradu spočívá tajuplné ticho. Ještě 

lze rozeznat místo, kde se kdysi nacházela hradní brána; mohutné zdivo porostlé mechem a 

křovím lne k příkrým skalním stěnám; na jedné straně přední skalní stěny se nachází téměř 

rozpadlý otvor, který vede do hlubiny; uvnitř má podle pověsti Dittrich Krvavý pes v podobě 

černého pudla hlídat až do soudného dne uloupené poklady ukryté ve sklepení. Zřícenina 

Quinburku leží jižním směrem, vzdálená asi tři čtvrtě hodiny od silnice; bez spolehlivého 

průvodce se dá jen obtížně najít. 

Putování údolím Černé Opavy je nejpříjemnější částí hor. Údolí se často mění, zužuje se a 

zase se rozšiřuje. Krásné skupiny stromů střídají pitoreskní skalní masivy a volná krajina. 

Tmavá voda Černé Opavy se vine kolem příkrých skalních stěn nebo se s hučením řítí přes 

kamenné útesy a rozstřikuje se v bílé pěně. Oko milovníka přírody potěší rozmanité minerály, 

pestré květiny a léčivé byliny horské flóry. Budeme dále sledovat silnici a přejdeme dva 

mosty v místě, kde do Opavy přitéká horský potok. Vlevo u silnice je stará, bouřemi a 

počasím ošlehaná věž, to jsou ruiny Kristiánovy hutě (Kristianhütte), někdejší vysoké pece. 

Byla založena vedle železného hamru v posledních letech 16. století biskupem Ondřejem 

Jerinem a byla v provozu až do počátku tohoto století, ale poté zanikla. Dnes je věž vysoké 

pece poslední připomínkou, která kromě několika kousků strusky označuje místo, kde kdysi 

panoval rušný život a kde silné rány ze železáren zněly ozvěnou do údolí. 

Půjdeme ještě kousek po silnici, kde po levé straně necháme lesní silnici a několik cest vpravo 

a vlevo, až přijdeme opět k pile, zvané Brandlův mlýn (Brändelmühle).
52

 Zde se na druhé 

straně řeky Opavy rozprostírá po pravé straně pláň u Horního Gruntu. Od silnice odbočuje 

vpravo vozová cesta a vede přes tzv. Kyselý vršek (Sauerhübel) na Vídeňský kopec 

(Wienerberg) a odtud vpravo do Horního Gruntu. Půjdeme dále po silnici. Zde strmí vstříc 

poutníkům z výšky Zámeckého vrchu, ležícího vpravo, věž Kobrštějna. Brzy se dostaneme 

opět k pile stojící vpravo u silnice, k tzv. Koberovu mlýnu (Kobermühle).
53

 Zde začíná silnice 

po zatočení stoupat. 

Kousek nad touto zatáčkou zahlédneme vlevo od silnice lesní školku, cesta odbočuje vlevo a 

vede rovně kolem této školky nahoru na Zámecký vrch ke zřícenině Kobrštejnu. Z někdejších 

zdí tohoto starého loupežnického hradu je již vidět jen málo, ale mohutná věž po staletí 

vzdorovala bouřím a zvedá své stářím zšedivělé zdivo do výše. Skála, na které je věž 

postavena, spadá strmě do údolí a má závratnou výšku. Vstříc návštěvníkům se rozevírá úzká, 

                                                           

52
 Označován také jako Spálený mlýn. 

53
 Dříve na tomto místě stála Köhllerova huť, postavená v 18. století vratislavským biskupem Filipem von 

Schaffgotsch. 
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ale děsivě hluboká strž, která se táhne napříč přes skálu. Přes propast vede dřevěný most na 

vrchol skály, kde se otevírá nádherný výhled na údolí Černé Opavy a osadu Rejvíz. 

Jak vypráví pověst, měl poslední obyvatel Kobrštejnu jménem Waldemar unést jedné bouřlivé 

noci dceru rytíře z Vrbna. Ten ale drzého loupežníka pronásledoval a zadržel ho na polích u 

Heřmanovic, když Waldemar z Kobrštejna právě dostal nápad utéci do blízkého kláštera, aby 

se tam s uloupenou dívkou nechal násilně oddat. Nyní došlo mezi rytířem z Vrbna s jeho 

pacholky a Kobrštejnem s jeho loupežnickými druhy k ostrému boji; Kobrštejn padl a 

loupežníci se dali na útěk. Rytíř z Vrbna odvezl dceru domů a hrad vypálil. 

Od silnice až ke Kobrštejnu potřebujete půl hodiny. Nyní pokračujeme cestou do Rejvízu, 

který již vidíme před sebou. Brzy zahlédneme cestu, podobnou silnici, odbočovat od silnice 

doprava. Opustíme silnici, která vede podél Bílé Opavy do hor, a pustíme se po zmíněné 

cestě. Půjdeme kolem pily, tzv. Wurzelova mlýna (Wurzelmühle), nazvaného podle 

Wurzelova lesa (Wurzelwald),
54

 který zde kdysi byl. Jdeme přes mlýnský dvůr, pak přes 

dřevěný most, který vede přes Opavu, a dostaneme se – poté, co urazíme kousek po vozové 

cestě – na silnici vedoucí z Horního Gruntu do Rejvízu, po které půjdeme dále vlevo a brzy se 

dostaneme k prvním domům Rejvízu, nejvýše položené obci Sudet. 

 

Rejvíz (753 m nad mořem) 

Obec se dělí na Starý a Nový Rejvíz. Starý Rejvíz existuje již dlouho, Nový Rejvíz byl 

postaven teprve v roce 1794 vratislavským biskupstvím – k jehož území oblast údolí Černé 

Opavy patří – jako kolonie založená v přímé linii na Hunbergu (Hunberge). V 1. polovině 

tohoto století byl na Důlním vrchu (Zechenberg)


 u Rejvízu v provozu rozsáhlý důl na 

železnou rudu, která se tavila ve vysokých pecích Buchberkstálu a Ondřejova. V Rejvízu se 

nacházejí dva hostince, kde turisti najdou přátelské přijetí a dobrou stravu. 

Obzvláště doporučit můžeme hostinec U Jezerního pastýře na konci vesnice, odkud můžeme 

nejpohodlněji navštívit také rašeliniště a Mechové jezírko. Ze Starého Rejvízu se budeme 

držet značené silnice, která vede k jezírku. Vpravo vede cesta do Ondřejova a Dolního 

Gruntu. 

Rašeliniště, hojně navštěvované v letních měsících, leží vlevo jižním směrem. Slatina 

zabírající celou plochu jižně od Rejvízu je porostlá nízkými keři. Vodnatou půdu pokrývá dvě 

až tři stopy vysoký mech. Jeden z jeho druhů plodí po dozrání červenohnědé bobule kyselé 

chuti, takzvané klikvy,
55

 které jsou obyvateli ceněné jako léčivý prostředek. Také se zde 

nacházejí další vzácné rostliny, mezi nimi rosnatka a rojovník bahenní, zvaný také divoký 

rozmarýn. Vody mechoviště jsou důsledkem značných ložisek rašeliny rozprostírajících se 

                                                           

54
 Wurzel v němčině znamená kořen, je možné, že původně byl význam jména Kořenový les. 


 Z Důlního vrchu je obzvláště pěkný výhled na rovinu Pruského Slezska. 

55
 Jedná se o klikvu bahenní (Vaccinium oxycoccos). 
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přes celé mechoviště hnědě zbarvené, tuto barvu má také voda Černé Opavy, jež pramení 

v blízkosti Mechového jezírka a vine se přes mechoviště, kde poté pod Rejvízem přijímá 

Bílou Opavu, jejíž vody mají rovněž hnědou barvu a nadále se nazývá Černá Opava. 

Stará pověst vypráví o rašeliništi následující: V době, kdy se začalo ve Slezsku šířit 

křesťanství, stálo na Hunbergu pěkné město nazývané Hunstadt. Všichni obyvatelé byli velmi 

bohatí a žili v nadbytku, neboť z blízké hory prýštila voda, která s sebou ve velkém množství 

přinášela zlato a drahokamy. Tu přišel do města zbožný muž, aby zde ještě pohanskému 

obyvatelstvu kázal evangelium. Místo aby ho vyslechli, zatáhli pohani zvěstovatele božího 

slova do svého modloslužebného chrámu a zde ho za strašného mučení zabili. Poté odnesli 

bezduché tělo před bránu města na pastvinu a hodili ho do trávy. Následující ráno přihnal své 

stádo na pastvu zakrslý hrbatý pasák dobytka, který měl na mučení kazatele obzvláštní podíl. 

Všiml si, že si zapomněl vzít máslo na polední chléb. To ho rozzlobilo a švihl do chleba, který 

hodil na zem, svým bičem; mezitím si povšiml zakrváceného těla k smrti umučeného 

kazatele, ležícího v trávě. Netvor nechal chléb chlebem a začal šlehat do těla. To se náhle 

pomalu vztyčilo, jako by ho zvedala neviditelná ruka, a zatímco upíralo skelný pohled na 

hrůzou ztuhlého darebáka, zvedlo zkrvavenou pravici k hříšnému městu. Tu se v poledne 

setmělo, jako by byla půlnoc, blesky šlehaly, hrom rachotil, jako by nastal konec světa a silné 

zemětřesení třáslo horami a skalami. Poté vše opět ztichlo a zesvětlalo, ale Hunstadt zmizel. 

Na jeho místě se rozprostíralo klidné tmavé jezero, na jehož lesklé hladině se zrcadlilo slunce. 

Bezbožný pastýř Gill byl za své nepravosti odsouzen věčným soudcem bloudit až do 

soudného dne jako duch rašeliništěm. Často zaznívá půlnočním lesem jeho táhlé: 

„Holahooo!“. Poté ten, kdo to slyší, říká: „Jezerní pastýř volá“. Celý kraj má pochmurný a při 

pošmourné obloze hrozivý ráz. K jezírkům se nejlépe dostanete, když použijete značenou 

cestu za hostincem U Jezerního pastýře. Silnice z Rejvízu vede přes Dětřichov do Frývaldova. 

Z Vrbna do Rejvízu trvá cesta 3 hodiny. Od hostince U Jezerního pastýře až k jezírku 20 

minut. S touto částí spojíme také návštěvu Horního Gruntu a Staré hackelsberské štoly (Alt-

Hackelsberg). 

Abychom se dostali do Horního Gruntu, využijeme silnici vedoucí z Rejvízu přes Horní Grunt 

do Heřmanovic. (Viz ukazatel v Rejvízu, který je umístěný u rozcestí). 

Použijeme stejný úsek silnice, kterým jsme šli od Wurzelova mlýna do Rejvízu. Poté, co nyní 

půjdeme nazpět, necháme cestu k Wurzelovu mlýnu po pravé straně a vydáme se na silnici 

vlevo. Projdeme lesem na planinu u Horního Gruntu, poté na vrchol Vídeňského kopce, 

odkud jsou krásné výhledy na pruskou část Slezska; zde se silnice vine v mnoha ohybech dolů 

do údolí do Horního Gruntu. Cesta z Rejvízu do Horního Gruntu trvá hodinu. 
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Horní Grunt. Stará hackelsberská štola (Alt-Hackelsberg). 

Horní grunt je stará hornická vesnice u Staré hackelsberské štoly, zvané také Kverberg 

(Querberg). Od kdy Horní Grunt a zdejší doly existují, k tomu nám chybějí jakékoliv listiny, 

zřejmě vody prýštící z hor prozradily vzácný obsah svých útrob. Ještě dnes lze nalézt stopy 

starých rýžovišť zlata, takzvané zejfy, které můžete pozorovat u Nisy. Pravděpodobně se se 

zdejším dolováním začalo kolem roku 1000, neboť již v 11. století se zde nacházely vysoce 

výtěžné jámy v majetku vratislavského biskupství; toto biskupství založil kolem roku 1000 

polský kníže Boleslav I.
56

 Biskupové provozovali doly prostřednictvím německých 

přistěhovalců, kteří zpočátku osidlovali lesy a pusté osady, aby je zúrodnili. Vévoda Jindřich 

I.
57

 z nich učinil osadníky země. 

V roce 1223 markrabě moravský
58

 vratislavským biskupům zlaté doly odebral. Biskup podal 

žalobu papeži Honoriovi,
59

 který poslal dopis českému králi s prosbou, aby král markraběte 

přinutil doly biskupovi zase vrátit. Přes všechny prosby a výhrůžky se markrabě nenechal 

pohnout k tomu, aby bohatá naleziště drahého kovu biskupovi předal zpět. Proto papež 

ustanovil krakovského biskupa ještě s několika preláty jako posly, kteří měli v této záležitosti 

zajistit pořádek. 

Mezitím markrabě zemřel, aniž církev dosáhla navrácení dolů. A zlaté doly u Horního Gruntu 

přešly spolu s opavským krajem na tehdejšího českého krále Přemysla Otakara II., který je ale 

biskupovi opět vrátil. 

Vpád divokých tatarských kmenů, Mongolů, do Slezska
60

 zcela zničil dolování zlata 

v Horním Gruntu. Část horníků bylo povoláno k vojsku vévody Jindřicha II.
61

 a padli se svým 

hrdinným vojevůdcem v bitvě u Lehnice. Druhá část byla divokými hordami, které táhly 

celým Slezskem, kde vraždily a vypalovaly místo od místa, přepadena a zavražděna v Horním 

Gruntu. Po mongolském vpádu přivedl vratislavský biskup Tomáš spolu s olomouckým 

biskupem Brunem
62

 a českým králem Přemyslem Otakarem II. znovu do Horního Gruntu 

německé horníky, aby opět zprovoznili zpustlé doly; jednalo se obzvláště o Sasy, které nechal 

Bruno přivést ze své vlasti. V roce 1263 udělil vratislavský biskup Tomáš synům Sigfrieda a 

Vitiga za jejich zásluhy při zakládání německých osad v okolí Otmuchova, Cygenhalsu a 

                                                           

56
 Boleslav I. Chrabrý (967-1025), v letech 992-1025 polský kníže, těsně před smrtí se stal prvním polským 

králem, v letech 1003-1004 vládl v Čechách. 
57

 Jindřich I. Bradatý (1165/1170-1238), vratislavský a opolský kníže z rodu Piastovců. Podporoval zakládání 

měst a německou kolonizaci Slezska, čímž přispěl k jeho hospodářskému rozvoji. 
58

 Datum je nesprávné, protože tímto markrabětem byl Vladislav Jindřich (1160/1165-1222, markrabětem 

moravským 1197-1222), který doly vojensky obsadil v roce 1222. 
59

 Papež Honorius III. (papežem 1216-1227). 
60

 Vpád mongolských kmenů do Evropy se uskutečnil v letech 1237-1242. V roce 1241 postupovali Mongolové 

do Uher a Polska, po bitvě u Lehnice pustošili také Moravu. jejich postup byl zastaven v roce 1242. 
61

 Jindřich II. Pobožný (1196/1207-1241), syn Jindřicha I. Bradatého, slezský kníže z rodu Piastovců, sjednotitel 

Polska. Padl v bitvě u Lehnice 9. dubna 1241.  
62

 Bruno ze Schaumburku (1205-1281), v letech 1245-1281 olomoucký biskup, rádce a diplomat českých králů 

Václava I. a Přemysla Otakara II. 
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Cukmantlu v léno doly v Horním Gruntu a propůjčil jim také právo vykonávat zde soudní 

moc.  

Po roce 1337 vévoda Mikuláš II.
63

 násilně doly odebral biskupu Nankerovi
64

 a městu 

Cukmantl – tehdy podle hradu Edelštejnu nazvaným Edelstadt; ale již v roce 1339 byl nucen 

je postoupit opět českému králi Janovi.
65

 Janův nástupce, císař Karel IV., vrátil majetek opět 

vévodovi. 

Na počátku 15. století za vlády krále Václava IV., který při dělení říše Karlem IV. obdržel 

kromě Čech také Slezsko, vlastnil doly opět vratislavský biskup. Když rozhazovačný král 

dostal zprávu o bohatých dolech, přinutil biskupa, aby mu jejich výtěžek odevzdával. Na to 

biskup reagoval zastavením těžby, doly si pronajal rod Fuggerů ve spojení s Thurzy
66

 a 

dosahovali vysokých výnosů. 

V době husitských válek v roce 1428 vtrhl divoký dav táboritů do Cukmantlu a zpustošil a 

vyplenil také Horní Grunt. Biskupem Tomášem založené město Erlitz u Staré hackelsberské 

štoly bylo zničeno a srovnáno se zemí. Po válkách se opět obnovily i doly. 

Za vlády krále Jiřího z Poděbrad se doly dostaly do rukou českého hejtmana na hradě 

Edelštejn u Cukmantlu rytíře Jana ze Žerotína (1464). Tento rytíř vkládal velké naděje ve 

vysoké výnosy dolů u Staré štoly, když však horníci vedení jedním starým předákem chtěli 

nenáviděného hejtmana oklamat a pracovali pouze v těch chodbách a úsecích, které dávaly 

jen malý nebo žádný výtěžek, přemýšlel Jan ze Žerotína o jiných prostředcích, jak si obstarat 

peníze. Za značnou sumu zradil hrad Edelštejn, který mu byl svěřen, vratislavskému biskupu 

Joštovi
67

 a zatímco Jan ze Žerotína odcestoval do Prahy na rytířský turnaj pořádaný králem u 

příležitosti svatby jeho dcery, předal Žerotínův purkrabí podle dohody hrad biskupským 

jezdcům. Biskup nechal hrad, o nějž se stále bojovalo, vypálit a zničit. Zrada Jana ze Žerotína 

vyšla najevo a král se o ní dozvěděl dříve, než se hejtmanovi podařilo opustit Prahu. 

Rozhněvaný král nechal zrádce doživotně internovat na jednom pevném hradu. Tak se stal 

hrad Edelštejn zříceninou a dolování přešlo opět do rukou vratislavského biskupa. 

Nejvyšších výnosů zlata dosahovaly doly v Horním Gruntu za vlády biskupa Ondřeje Jerina. 

Tento duchovní nešetřil námahou ani výdaji, aby se dolování co nejvíce rozvíjelo. Byly 

vyraženy nové štoly a šachty a k dopravě vody z dutin starých dolů bylo zřízeno takzvané 

mihadlové čerpadlo; protože ale v Horním Gruntu nebyl dostatek vody k pohonu vodního 

                                                           

63
 Mikuláš II. Opavský (1288-1365), vnuk českého krále Přemysla Otakara II., od roku 1318 opavský a od roku 

1337 ratibořský kníže. 
64

 Nanker z Oxy (1265/1270-1341), krakovský a vratislavský biskup a niský kníže. 
65

 Král Jan Lucemburský. 
66

 Fuggerové byli německým bankéřským rodem, který získal bohatství obchodem s drahými kovy, díky svým 

stykům později ovlivňovali i politické dění. Thurzové byli německým kupeckým rodem žijícím v Uhrách. Zde 

uvedené spojení pronájmu dolů těmito rody s dobou panování Václava IV. je zřejmě omylem, neboť oba rody 

začaly v dolování a obchodu s drahými kovy podnikat až v 2. polovině 15. století. 
67

 Jošt II. z Rožmberka (1430-1467), vratislavský biskup (1456-1467), niský kníže a generální převor řádu 

johanitů v Čechách. Odpůrce krále Jiřího z Poděbrad. 
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kola, které pohybovalo táhly k čerpací šachtě nahoře v horách, byla do Horního Gruntu 

přivedena korytem z Rejvízu voda z Černé Opavy; stopy tohoto koryta jsou ještě dnes patrné 

na polích u Horního Gruntu a v lese u Rejvízu. Do těchto dob spadají oba velkolepé nálezy 

přírodního zlata ve stěnách starého dolu. Dne 5. srpna 1590 byl v křemenci nalezen valoun 

zlata o váze 3½ libry
68

 a 20. května 1591 podobný o váze 9 liber.
69

 Biskup daroval druhý 

z valounů císaři Rudolfu II. do jeho vídeňské kunstkomory (kabinetu kuriozit). 

V průběhu třicetileté války těžba v Horním Gruntu zcela zanikla; množství jam bylo 

zasypáno, na zlato tolik bohaté doly zaplnila voda a v tomto stavu zůstaly dodnes; zkoušelo se 

zprovoznění jedné štoly, takzvané Dědičné (Erbstolle), ale podnikání bylo bez výsledků 

přerušeno kvůli vysokým nákladům. Ovšem po třicetileté válce se provoz částečně obnovil, 

ale znalosti a zkušenosti, které jsou nutné k úspěšnému provozu, zničilo dlouhé období války 

a tak často přerušované dolování živořilo. Sice se zlato dolovalo ještě v roce 1784, ale výtěžek 

kovu pokryl sotva náklady na provoz. V roce 1787 biskup dolování zcela ukončil a opuštěné 

doly zůstaly až do roku 1844 mimo provoz. Tehdy říšský hrabě Karl Octavius zu Lippe-

Weissenfels znovu zahájil těžbu, ale bez výsledků. Po něm hrabě Larisch,
70

 ale také jen na 

krátkou dobu. Nyní vlastní již řadu let doly Mořic Richter z Vrbna, který v nich těží nejen 

zlato, nýbrž také pyrit, který zpracovává ve své chemické továrně ve Vrbně na anglickou 

kyselinu sírovou; z rudy asi pan Richter občas získá i zlato a měď. 

Ústí starých jam Modré štoly (blaue Stollen), Olověného dolu (Bleigrube), Žebračky 

(Bettelstollen), zavalené Dědičné štoly (Erbstollen), stejně jako Zvukové šachty 

(Klingschachte) a v současné době provozovaného dolu u Häckelsteinu vedou do dutin 

obrovských rozměrů; do nitra hory vedou doslova labyrinty štol, důlních chodeb, 

nadpatrových i podpatrových děl. Nejdůležitějšími nerosty, které byly v dolech Staré 

hackelberské štoly nalezeny, jsou: zlato v křemeni a zlatitém pyritu, stříbro v galenitu 

z Olověné štoly, magnetový kyz (magnetopyrit), měděný kyz (chalkopyrit), paví ruda (bornit), 

leštěnec olověný (galenit), leštěnec zinkový (sfalerit), olovec dvojhranolový (cerusit), pak 

vzácný allofan, který tmavomodrou vrstvou pokrývá důlní horninu Modré štoly a díky němu 

získala štola své jméno. Dále se zde nachází ještě magnetovec (magnetit), železovec klencový 

(siderit), krevel (hematit) a hnědel (limonit), různé pyritové a arsenikové rudy. V jílovité 

břidlici se také spolu s vápencem (kalcitem) nacházejí černé slídovité nerosty nazývané 

stilpnomelan; kromě Horního Gruntu je známo pouze jedno naleziště tohoto nerostu – 

Glockner. 

Poloha Horního Gruntu je velmi romantická, mezi horami a strmými skalními stěnami. 

V obou zdejších hostincích najdou turisti vždy přátelské přijetí a péči. Obzvláště doporučit 
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 Asi 1,75 kg. 

69
 Asi 4,5 kg. 

70
 Zřejmě hrabě Jan Larisch-Mönnich (1821-1884) nechal v letech 1870-1878 těžit pyrit v dolech Jan a Fanny. 
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můžeme Langerův hostinec nad kostelem. Se stavbou tohoto kostela se začalo v roce 1886 a 

v roce 1888 bude zřejmě dokončen. Předchozí, přes tři sta let starý, pouze ze dřeva postavený 

kostel stojí před novým kostelem u silnice. (Měl by ale být zbořen). 

Ke Staré hackelsberské štole se vydáme následující cestou. Půjdeme od Langerova hostince 

ještě kousek nahoru obcí a poté uvidíme vlevo kapli Olivetské hory vytesanou ve skále, kolem 

níž vede značená cesta na Hackelsberg. Zde silnici opustíme a dáme se touto cestou. Po 

nějaké době stoupání dojdeme ke dvěma kaplím a poustevně obývané dvěma poustevníky. 

Malá kaple je někdejší hornickou kaplí, kde se modlili horníci před spuštěním do dolu. Ve 

větší Anenské kapli se nachází vyřezávaný reliéf Matky Boží od sochaře Kutzera
71

 z Horního 

údolí; reliéf donesl zbožný poutník do Říma, kde ho posvětil papež. Pamětní listina se nachází 

ve farním kostele v Horním Gruntu. Vpravo od této kaple je vstup do starého dolu, u něhož se 

nachází havírna; voda z dolu obsahuje oxid železitý, který se sráží ve třech rybníčcích a 

zpracovává na okrové barvivo. Odtud vede cesta dále nahoru až k poutnímu místu Panny 

Marie Pomocné (Maria-Hilf) u Cukmantlu. K hojně navštěvovanému poutnímu místu se 

dostaneme přibližně za hodinu. 

Po cestě, kterou jsme šli dosud, půjdeme ještě kousek nad starým dolem, kde ji opustíme a 

vydáme se jinou cestou, která odtud odbočuje vlevo a vede k Olověnému dolu. Od haldy 

tohoto dolu půjdeme přímo nahoru na kopec a dostaneme se ke druhé haldě, ta patří 

k Olověné šachtě; prohlubeň uprostřed haldy označuje místo, kde ústí dřevem překrytá a 

trochu sutí zasypaná šachta. Není vůbec dobré se kolem ní potulovat. Od Olověné šachty 

půjdeme trochu vyšlapanou stezkou krátce doleva a dojdeme k Táboru (Tabor), zde si 

užijeme takový výhled na Pruské Slezsko a okolí Cukmantlu, že stěží najdeme druhý 

podobný. Schody vedou nahoru k vyhlídce ozdobené obrazem Proměnění Páně. Vpravo od 

Tábora ve směru, kterým jsme přišli, dojdeme za několik minut trochu vyšlapanou pěšinou 

kolem Olověného dolu na hřeben kopce k tzv. pinkám,
72

 obrovským trychtýřovitým 

prohlubním, které pravděpodobně vznikly starými povrchovými doly a probořením 

poddolované hory; nepohybujte se v blízkosti těchto propastí. Krátce předtím, než dojdeme 

k pinkám, postřehneme lesem přeťatou linii, takzvaný Lovecký kratiknot (Jagdschneutze), 

který se stejným směrem táhne přes kopec. Málo používanou stezkou, která se v něm nachází, 

dojdeme zakrátko ke zřícenině Edelštejn a k Anenskému kostelíku. Když půjdeme dále 

k pinkám, dojdeme po nějaké době znovu na cestu, která se táhne doprava k poutnímu místu 

Panny Marie Pomocné. Zde stojí u cesty památník zvaný Přátelská pyramida (Freundschafts-

Pyramide); na tomto místě mělo stát město Erlitz, v jehož zdech stál krvavý balvan a svatý 

tajný soud, zahalený tajemnou temnotou, vynášel své rozsudky. 
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 Bernard Kutzer (1794-1864), viz poznámka 3. 

72
 Pinka – propadlina, reliéfní útvar vzniklý hornickou činností. 
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Po této cestě dojdeme opět dolů do Horního Gruntu. Na zpáteční cestě z Horního Gruntu do 

Vrbna projdeme přes Heřmanovice. Zákruty silnice přetíná na obou stranách stezka pro pěší. 

Na vrcholu kopce je krásný výhled. Z Horního Gruntu dojdeme přibližně za půl hodiny na 

horní konec velké vesnice Heřmanovice, kde sestoupíme dolů na silnici vedoucí z Vrbna do 

Cukmantlu, po které půjdeme vpravo dále do Vrbna. Heřmanovic se dotkneme jen zčásti; 

velká obec se rozkládá dál směrem do údolí. Silnice, kterou použijeme z Horního Gruntu do 

Heřmanovic, vede dále přes obec do Albrechtic. 

Heřmanovice mohly být již před mongolským vpádem do Slezska městem, byly ale Mongoly 

zničeny; ze sutin a trosek později povstala vesnice. Na poli, nad několika vápencovými lomy, 

stojí osaměle kostelík bez věže;
73

 je to poslední zbytek někdejšího kláštera postaveného 

v dřívějších staletích, který byl zničen za Sedmileté války během bitvy, jež se zde odehrála. 

Na stěnách a stropu kostela se ještě nacházejí malby, které na tuto bitvu odkazují. 

Půjdeme dál po hlavní silnici a po nějaké době dojdeme na vyvýšeninu mezi Heřmanovicemi 

a Mnichovem, takzvaný Štafetový vršek (Staffettekoppe), jenž své jméno dostal proto, že zde 

byly za Sedmileté války rozestaveny předsunuté hlídky Rakušanů i Prusů, které se nazývaly 

štafety.
74

 Zde stojí malá kaple zčernalá počasím. Jak vypráví pověst, nechal ji postavit Jan 

z Vrbna jako připomínku šťastné záchrany své dcery z rukou loupeživého rytíře Koberštejna. 

Půjdeme ještě kousek mezi poli a lesy a silnice začíná pozvolna klesat, načež se brzy 

dostaneme do Dlouhého Vrchu a Mnichova, odkud vede hlavní silnice do Vrbna. 

Tato část z Vrbna do Rejvízu, z Rejvízu do Horního Gruntu a odtud přes Heřmanovice zpět 

do Vrbna vydá na celodenní výlet od brzkého rána do pozdního večera, když nespěcháte, 

protáhne se na dva dny s přenocováním v Rejvízu nebo Horním Gruntu. Z Horního Gruntu 

k návštěvě Staré hackelsberské štoly si raději vezměte spolehlivého průvodce, je možné se na 

něj doptat v hostinci v Horním Gruntu. 
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 Jedná se o kapli sv. Jeronýma. 

74
 Jednalo se o rychlé jízdní kurýry, kteří měli doručovat zprávy. 



[- 71 -] 

 

 

 

 

Poutní místo Panny Marie Pomocné (Maria-Hilf) 

V této části můžeme místo zpáteční cesty dojít opět do Horního Gruntu a odtud do 

Heřmanovic a pokračovat po značené cestě vedoucí k Panně Marii Pomocné, hojně 

navštěvovanému a půvabnému poutnímu místu. Milostný obraz Madony s Ježíškem má 

pocházet ze staré poustevnické kaple u Mnichova. Z pustnoucí kaple ho odnesl zbožný 

poutník a přinesl do Cukmantlu, proto se mu dříve říkalo také Panna Marie Pomocná 

z Mnichova. Podle pověsti byl obraz v průběhu švédských válek, aby byl zachráněn před 

zničením Švédy, odvezen z farního kostela v Cukmantlu a zakopán v lese na místě, kde nyní 

stojí poutní kostel. Počátkem minulého století měl být ale zázrakem opět nalezen pod 

stromem. 

V roce 1745 byla pro obraz, dosud umístěný na kmeni stromu, postavena dřevěná kaple a 

v roce 1834 byl položen základní kámen k dosud existujícímu kostelu, sice jednoduchému, ale 

postavenému v ušlechtilém stylu. Stavba začala s nepatrnými prostředky, které byly posbírány 

ze zbožných obětí poutníků; trvala sedm let. V roce 1841 byl kostel vysvěcen. Poutní kostel 

se vypíná na skalním srázu, obemknutý blízkým lesem a ze všech stran obklopený menšími a 

většími kaplemi. Hned vedle kostela hledíme do děsivé hlubiny, z níž vyrůstají vysoké smrky 

a jedle, stejně jako nízké křoviny. V blízkosti je mnoho starých uzavřených důlních děl. Před 

kostelem se nachází prostorné prostranství, vpravo a vlevo obklopené kramářskými boudami 

a ozdobené kamenným křížem. 

Interiér kostela je světlý a vkusně vybavený a vzbuzuje zbožnost. V čase poutí panuje v celém 

v poutním místě čilý ruch. Stranou od kostela se nachází hostinec. Severním směrem vede 
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dobrá silnice, po níž se asi za půl hodiny dostaneme na hlavní silnici, která jde nad domy 

Forvízu (část Heřmanovic) vpravo dále do Horních Heřmanovic, Mnichova a Vrbna. Vlevo se 

vine dolů v několika zákrutech zemská silnice z Forvízu lesem do Cukmantlu. Od poutního 

místa do Vrbna to trvá 3 ½ hodiny. Poutní místo můžete navštívit také vozem z Vrbna; 

použijete zemskou silnici přes Mnichov až do Heřmanovic-Forvízu, kde vlevo odbočuje 

silnice k Panně Marii Pomocné. V Heřmanovicích se u hlavní silnice nachází několik dobrých 

hostinců. Pěší si mohou cestu zkrátit asi o půl hodiny, když se dají z Mnichova za Štafetovým 

vrškem, kde jsou nejprve vidět v údolí ležící Heřmanovice, cestou vpravo od silnice dolů 

k obci a poté nad kostelem cestou stoupající k Forvízu. 

 

 

 

Překlad Romana Rosová, 2021 

 

 

 

 

 

J. J. Olbrich - 1888 



[- 73 -] 

 

   

       


