
LOUPEŽNICKÉ LOUKY 

PILY NA ČERNÉ OPAVĚ
Voda v podhorských řekách a říčkách 
má ohromnou sílu. Té je třeba využít. 

Pily, hamry, vše poháněno vodou. 
Na Černé Opavě v úseku mezi Rejvízem 

a Vrbnem jich bylo několik. Zbor 
Würzelovy pily (1. pila) najdete po 

necelém kilometru při červené 
turistické značce (odsud směrem na Rejvíz). Druhá pila Kobermühle 
se nacházela při cestě na Drakov. Třetí byla Brendrelova pila a dále 

po proudu nad Mnichovem stávala tzv. Beránkova pila.

Třeste se a střezte dobře své majetky. 
Před lapky a loupežníky se není kam 
schovat. Již ani na loukách, na otevřeném 
prostoru, není před nimi bezpečno. Zlaté 
časy loupežničení a časté výpady lapků 
z nedalekého Kobrštejna připomíná 
německý název Reibwiesen – Loupežnické 
louky z roku 1687.

JAKÝ VLASTNĚ BYL PŮVODNÍ NÁZEV TOHOTO DNES 
TAK ROMANTICKÉHO MÍSTA?
Dlouhá řada luk. V ranním slunci se lesknou kosy 
i zpocená záda sekáčů. Jdou v řadě za sebou a kosy 
zpívají svou píseň. Nepřestanou až do slunce západu. 
A zítra znovu. 
Dlouhá řada luk či louky v řadě, německy 
Reihwiesen. Původní název je starší než obec. 
Pravděpodobně vznikl ve 14. až 15. století, kdy 
Jesenicko osídlovali němečtí kolonisté. Je uveden na 
knížecí mapě z roku 1736 na místě, kde stojí Starý 
Rejvíz. Podle něj vznikl i název pro první domky, 
které zde byly postaveny.

Na počátku budování obce se název ustaloval a často 
měnil. Na změny mělo vliv hornoslezské německé nářečí 
i nové skutečnosti. 

1687 – Reibwiesen – Loupežnické louky
1736 – Reihwiesen – Louky v řadě
1805 – Reichwiesen – Bohaté louky
1836 – Reiwiesen – Srnčí louky 
1850–1948 – Reihwiesen – Louky v řadě

Mezitím byly používány jiné podobné názvy, v období 
sklárny ve Filipově údolí také Glasswiesen. Slovo Rejvíz 
nemá v češtině vlastní význam, vzniklo počeštěním 
německého názvu. Dvojjazyčné přejmenovaní obce bylo 
provedeno v roce 1918 a potvrzeno v roce 1948, kdy se 
zrušila německá obměna názvu. 

SKLÁRNA VE FILIPOVĚ ÚDOLÍ
Stála asi sto padesát metrů pod dnešním Ruským hřbitovem. 
Dodnes je zde možno zhlédnout zbytky sklářské pece. Nejvíce 
se ve sklárně vyrábělo tabulové sklo (okenní), sklenice a láhve 
a také sklo křídové, tzv. český křišťál. Sklárna byla pro špatné 
hospodaření a dluhy v polovině 18. století opuštěna.
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naučná stezka

NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM LAPKŮ Z DRAKOVA
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Projekt Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných 
krajinných oblastech ČR je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR.


