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naučná stezka ČERNÉ VLASY KRÁSNÉ PAVLY

ČERNÁ OPAVA
Pověst vypráví, že v řece se odráží černá barva vlasů 
krásné Pavly, která žila v tomto kraji za dávných časů na 
hradě svého otce. Pavla byla odvážná, silná a krásná. 
Odmítala však všechny nápadníky. Cizinci, kteří ji chtěli 
unést, zapálili hrad jejího otce. Pavla uprchla, ale brzy ji 
dohonili a obklíčili. Dívka tedy skočila do řeky. Černé 
Pavliny vlasy plavaly v proudu a všechna voda od nich 
ztmavěla, zčernala. A vždy, když po deštích řeka ztmavěla, 
vzpomínali lidé na statečnou Pavlu, vzpomínali 
a oplakávali ji. Na její paměť říčce dodnes říkáme 
Černá Opava.

Černá Opava je sycena vodou z více pramenů. 
K těm větším patří pramen pod Orlíkem 
(1204 m) a pod Bleskovcem (871 m).  
Přítok z tohoto pramene protéká mezi oběma 
jezírky vrchoviště na Rejvízu. Tmavá barva 
vody je způsobena organickými látkami, 
které vznikají při rozkladu rašeliníků na 
rejvízském vrchovišti. 
Řeka uhání dál, vstříc svým sestrám 
Střední a Bílé Opavě, se kterými se 
stéká ve Vrbně pod Pradědem.

PŘIROZENÉ TOKY
Přirozených vodních toků zůstalo 
po povodních roku 1997 
v Jeseníkách velice málo. Patří 
k nim právě i dobře zachovalý 
úsek Černé Opavy nad Vrbnem 
pod Pradědem. Řeka se zde 
nerušeně vine tmavým smrkovým 
lesem a zachovává si své 
přirozené koryto, téměř bez 
lidských zásahů. Větví se do 
ramen a vytváří říční ostrovy 
a lavice z naplaveného štěrku. 
Její břehy zpevňuje doprovodná 
lesní vegetace. V říčním korytě 
zůstává naplavené dřevo.

ZLATONOSNÁ ŘEKA
Zkřehlé ruce zlatokopů se znovu a znovu noří do studené vody 
Černé Opavy, snad dnes nebo nejpozději zítra vytáhnou z řeky 
veliký zlatý valoun a nastanou jim lepší časy. Rýžovací pánev 
již nestačí, účinnější jsou rýžovací splavy. Delší prkno 
s příčnými zářezy, ve kterých se hromadí těžké minerály se 

zlatem. Celé údolí protkaly vodní kanály, ze sníženého dna 
vystupují velké haldy hrubého, přerýžovaného materiálu. Četná 
rýžoviště se táhnou od Starého Rejvízu, přes Vrbno pod 
Pradědem, Karlovice, Pocheň, Širokou Nivu, Skrbovice až ke 
Kunovu. Nejvýše položená 
rýžoviště jsou zachována 
v sedle mezi Rejvízem 
a Horním Údolím.

POVODNĚ
Přirozené toky jsou čas od času modelovány povodněmi, 
které jsou nedílnou součástí přírodního dění. 
Představují významný krajinotvorný činitel, který se 
v různé intenzitě opakuje a vytváří hluboká horská údolí 
a plochá dna údolí podhorských - nivy. Povodně jsou 
důsledkem mimořádné povětrnostní situace, kdy 
v krátkém období spadne velké množství srážek. Velká 
voda unáší z hor značné množství půdy a štěrku, který 
je postupně ukládán v nivách toků v podhůří.

NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM LAPKŮ Z DRAKOVA
Projekt zabezpečila ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu a spolek Přátelé Vrbenska ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky, LČR s.p. Lesní správa M. Albrechtice, Jeseník 
a Karlovice, Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku, Spolkem pro rozvoj Rejvízu a Klubem přátel Zlaté Hory.
Texty: Kateřina Kočí, Karel Michalus, Taťána Schmidtová, Milan Košulič, Jindřich Chlapek, Martin Kočí, Petr Kučák |Foto: Karel Michalus, Kateřina Kočí, Martin Kočí, Jindřich 
Chlapek, Milan Košulič, Petr Kučák, archiv Actaea, archiv spolku Přátelé Vrbenska, archiv Správy CHKO Jeseníky, archiv LČR |Design: sumec+ryskova |Výroba: Velkoplošný tisk

spolek Přátelé Vrbenska

Projekt Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných 
krajinných oblastech ČR je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR.


