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naučná stezka

Tak moc se lidé nebáli ani bílé paní, která zde podle 
pověsti sídlí. Takovou hrůzu jim nenaháněli ani skřítci se 
svou zlatou kuželnou. Ty toužil naopak každý potkat. 
Toho, kdo skřítky hrající kuželky spatří a bude jim je 
stavět, čeká totiž bohatá odměna.

Raně gotický hrad z přelomu 13. a 14. století se pyšně 
vypíná na skalnatém výběžku ze Zámeckého vrchu (934 m). 

Patřil k systému kontrolních a strážních bodů a celních 
stanic. Střežil zemskou stezku mezi Zlatými Horami 

a Vrbnem ze strany vratislavského biskupa. Kobrštejn 
byl opuštěn zřejmě v důsledku vysoké ekonomické 

nákladnosti údržby. Podle jiné domněnky byl 
zničen nejpozději při tažení Matyáše Korvína do 

Slezska v roce 1474. Na rozdíl od 
blízkého Quinburku, který 
mu byl ve svých počátcích 

sokem, měl velkou 
strážní věž, ze které se 
zachovalo 9 metrů 

vysoké zdivo. 
Zachovány 

zůstaly rovněž 
hradní 

příkopy.  

LAPKOVÉ NA KOBRŠTEJNĚ 

Dávno zmizeli lupiči a lapkové. 
V lesích pod Kobrštejnem dnes 
vládne jiný hospodář. Zřícenina 
hradu Kobrštejn se nachází na 
pozemcích, k nimž mají právo 
hospodařit Lesy České republiky, 
s. p., Lesní správa Jeseník.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY

Lesnatost tohoto území je poměrně velká, dosahuje 58%. 
Lesní správa Jeseník obhospodařuje 17.817 hektarů 
lesních pozemků s celkovou zásobou dříví 

3v množství 5.058.839 m .

Každé „panství“ má své hranice, jižní hranici lesní 
správy tvoří hřeben Hrubého Jeseníku (Keprník, 
1424 m), severní je vedena po státní hranici mezi 
ČR a Polskem (řeka Bělá, 330 m).

KONTAKT:
Lesy České republiky, s. p., 
Lesní správa Jeseník
Zámecké náměstí 2, 
790 01 Jeseník
email: ls122@lesycr.cz

Dřevinná skladba je tvořena hlavně 
smrkem (77%) a bukem (15%). Ostatní 
dřeviny (jedle, modřín, borovice, javory, 
jasan, olše aj.) jsou zastoupeny méně. 
Z lesní zvěře žije v této oblasti hlavně 
jelen a srnec.

LAPKOVÉ NA KOBRŠTEJNĚ
Píše se začátek 17. století. Celý kraj se třese, na 
hradě se již dávno usadili lapkové a loupežníci. 
Ale od doby, kdy tam vládne strašný Waldemar, 
je vše ještě horší. Neunikne mu žádný kupecký 

vůz. Terorizuje široké okolí, přepadá 
obchodníky na cestách a se svou bandou 

napadá i vzdálenější kraje. Nedávno se 
strhla krvavá bitva na loukách k Hornímu 
údolí. Byl v ní zabit rytíř Hanuš, kterému 
Waldemar unesl dceru. Dívka se prý velmi 

trápí tím, že denně vidí násilnosti a smrt 
mnoha nevinných lidí, které loupežníci 

házejí z kobrštejnské skály do propasti. 
Není však už nikoho, kdo by ji zachránil.
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Projekt Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných 
krajinných oblastech ČR je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR.


