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Ztracený potok na svých necelých 5 km délky začíná jako horská bystřina v bučinách pod studeným 
vrchem v nadmořské výšce přibližně 750 m n. m. V osadě Polka se již začíná podobat „běžnému“ potoku  
a jeho koryto končí vyústěním do řeky Vidnávky, během cesty k ní sbírá vodu z 8 bezejmenných přítoků.

V čistých horských potocích Rychlebských hor se na hojných larvách hmyzu živí pstruzi potoční, vranky obecné  
a střevle potoční. Ve Ztraceném potoce to není vždy jednoduché nějakého živočicha zastihnout - svůj název dostal 
podle toho, že ve většině ročních období se jeho vody ztrácejí v krasových ponorech (Více informací o tomto jevu 
viz. tabule “Polka a její podzemní vody” Latzelovy stezky krasem Rychlebských hor). 

na začátku jara je v něm ovšem dost vláhy pro jarní rostliny v jeho okolí (sněženka jarní, křivatec žlutý, prvosen-
ka vyšší, devětsil bílý). název posledně jmenovaného devětsilu se odvozuje od toho, že se mu v dřívějších dobách 
přisuzovala velká léčivá moc.

Poté co Ztracený potok opustí lesy (převážně kyselomilné bučiny), klikatí se už doprovázen jednotlivými stro-
my (bukem, dubem, lískou, jasanem, javorem mléčem). V jeho okolí také roste pozoruhodný keř klokoč zpeřený, 
používaný dříve k výrobě růženců.

Přímo v korytě potoka lze nalézt v krátkém období jara hojné listy česneku medvědího. medvědí je zván údajně pro-
to, že ho spásají medvědi. I my lidé v něm můžeme na začátku jara najít potřebné vitamíny, minerály a prostředek 
na dezinfekci trávicího traktu.

konkurence od medvědů se zatím není třeba v Rychlebských horách bát, jen výjimečně se zde na přelomu století 
zatoulala jedna medvědice.

Ztracený potok, czyli Zagubiony Potok, liczący niecałych 5 km długości, zaczyna się jako górska bystrzyna 
w lasach bukowych pod studenym vrchem na wysokości 750 m nad poziomem morza. W osadzie Polka 
zaczyna już przypominać „zwykły” potok, a jego koryto kończy się ujściem do rzeki Vidnavki, po drodze do 
niej zbiera wodę z 8 bezimiennych dopływów.

W czystych górskich potokach Gór Złotych (czes. Rychlebské hory) obficie tu występującymi larwami owadów żywią 
się pstrągi potokowe, głowacze białopłetwe i strzeble potokowe. W Ztracenym potoku nie zawsze łatwo jest jednak 
zauważyć jakieś zwierzę – swoją nazwę potok zawdzięcza temu, że przez większą część roku jego wody gubią się w 
krasowych ponorach (Więcej informacji o tym zjawisku, zob.  tablica „Polka i jej wody podziemne” Ścieżką Latzelów 
przez kras Gór Złotych). 

na początku wiosny jest w nim jednak dość wody dla wiosennych roślin rosnących w jego pobliżu (śnieżyczka 
przebiśnieg, złoć żółta, pierwiosnek wyniosły, lepiężnik biały). nazwa wymienionego na ostatnim miejscu lepiężnika, 
zwanego też dziewięćsiłem, jest związana z przypisywaną mu w dawniejszych czasach wielką siłą leczniczą.

Gdy Ztracený potok opuszcza lasy (przeważnie kwasolubne buczyny), wije się już miedzy pojedynczymi drzewa-
mi (buki, dęby, leszczyny, jesiony, klony) W jego okolicy rośnie także godny uwagi krzew kłokoczka południowa, 
wykorzystywana wcześniej do wytwarzania różańców.

Bezpośrednio w korycie potoku można w krótkim okresie wiosny znaleźć obficie tu występujące liście czosnku 
niedźwiedziego. niedźwiedzim nazywany jest zapewne dlatego, że karmią się nim niedźwiedzie. także my, ludzie, 
możemy w nim na przednówku znaleźć potrzebne witaminy, minerały i środek do dezynfekcji układu trawiennego.

na razie jednak w Górach Złotych nie trzeba się bać konkurencji ze strony niedźwiedzi, tylko wyjątkowo na 
przełomie stuleci zabłąkała się tu jedna niedźwiedzica.
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Devětsil bílý
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