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naUčná stezka krajem rychlebských hor
Ścieżką dydaktyczną przez kraj rychlebskich Gór
osada lesní čtvrť a vody rychlebských hor / osada „lesní čtvrť” i wody Gór rychlebskich 

Nejmenším ze všech drobných sídlišť Vápenné je Lesní Čtvrť. Leží na jihovýchodě obce při říčce Vidnavce  
u hlavního silničního tahu z Vápenné do Jeseníku před stoupáním silnice do sedla Na Pomezí. Právě zde získává 
říčka Vidnavka svůj název, až po Lesní Čtvrť se potok jmenuje Obloučník. V roce 1930 měla pouhých 5 domů  

a 41 obyvatel. O jejím založení nejsou konkrétní zprávy, ale s největší pravděpodobností byla osazena rovněž v 80. letech 
18. století v rámci biskupského prodeje půdy v okolí Vápenné. 

Za zmínku stojí fakt, že toto nejmenší sídliště Vápenné nepostihlo vysídlení německého obyvatelstva natolik, aby se přiřadilo 
k zaniklým osadám na Jesenicku. Souvislost je třeba hledat v dobré dopravní dostupnosti Lesní Čtvrti, jejíž obyvatelé díky 
tomu nacházejí pracovní uplatnění i v nepříliš vzdáleném Jeseníku.

Lesní Čtvrť leží při vstupu do Ztraceného údolí a je také výchozím bodem k výstupu na Žulový vrch se zatopeným lomem 
„Brankopy“.

Vodopis Rychlebských hor
Hlavní hřeben od Kladského sedla po horu Smrk tvoří hlavní evropské rozvodí Odra – Dunaj, které ze Smrku pokračuje  
k jihovýchodu přes Klín (983,2 m) na Ramzovské sedlo, které tvoří hranici s Hrubým Jeseníkem. Jihozápad je tedy odvodňován 
do Moravy řekami Krupou (a jejími přítoky Kunčickým potokem, Telčavou a Bystřinou) a Černým potokem. V severní 
a východní části Rychlebských hor patří všechny toky do povodí Kladské Nisy. Největší a nejvodnatější z nich je Bělá, 
odvodňující kromě jihovýchodní části Rychlebských hor i část Hrubého Jeseníku. Druhým nejvodnatějším tokem je Vid-
návka, pramenící pod Studničným vrchem a odvodňující velkou část Rychlebských hor a Žulovské pahorkatiny. Největším 
levostranným přítokem Vidnávky je Stříbrný potok s vodopády na horním toku a největším pravostranným přítokem Černý 
potok, který se krátce před ústím v Malé Kraši stéká s Červeným potokem. Další přítoky Kladské Nisy z Rychlebských hor 
mají všechny podobný ráz: pramení v centrální části pohoří a tečou hluboce zaříznutými údolími kolmo k jeho okraji, ve 
Vidnavské nížině se jejich spád prudce snižuje a zhruba stejným směrem pokračují až ke Kladské Nise. Jejich průtoky jsou 
vzhledem k jejich délce nízké. Největší z nich je Studená voda, pramenící jako Vojtovický potok na Hraničkách, protékající 
Bernarticemi a v Polsku přibírající ještě Lánský potok, tekoucí přes Uhelnou. O něco menší je Račí potok, pramenící pod 
Koníčkem a protékající Račím údolím, který na polském území posiluje Javornický potok. Dalšími přímými přítoky Kladské 
Nisy jsou Hoštický potok a Bílá Voda. 

Lesní Čtvrť jest najmniejszym ze wszystkich niewielkich osiedli Vápennej. Leży na południowym wschodzie 
miejscowości nad rzeczką Vidnavką przy głównej drodze z Vápennej do Jeseníka przed miejscem, gdzie droga zac-
zyna się wznosić do przełęczy Na Pomezí. Właśnie tutaj rzeczka Vidnavka zyskuje swoją nazwę; aż do osady Lesní 
Čtvrť potok nazywa się Obloučník. W 1930 roku osada liczyła zaledwie 5 domów i 41 mieszkańców. O jej założeniu 

nie ma konkretnych informacji, ale z największym prawdopodobieństwem została zasiedlona w latach 80. XVIII wieku w 
ramach sprzedaży ziemi biskupiej w okolicy Vápennej. 

Warto wspomnieć, że tej najmniejszej osady Vápennej wysiedlenie ludności niemieckiej nie objęło w takim stopniu, by 
jak inne podobne osady zniknęła z mapy Jesenicka. Przyczyn trzeba szukać w dobrym dojeździe do Lesnej Čtvrti, której 
mieszkańcy znajdują dzięki temu pracę także w niezbyt odległym Jeseníku.

Lesní Čtvrť leży przy wejściu do doliny Ztracené údolí i jest także punktem wypadowym do podejścia na Žulový vrch  
z zatopionym kamieniołomem „Brankopy“.

Opis toków wodnych Gór Rychlebskich
Główny grzebień Przełęczy Płoszczyńskiej /Kladské sedno/ po górę Smrk tworzy główną europejską drogę wodną Odra – 
Dunaj, która dalej biegnie ze Smrku na południowy wschód przez Klín (983,2 m) do Przełęczy Ramzowskiej, ta z kolei stano-
wi granicę z Wysokim Jesionkiem. Wody z części południowo-zachodniej spływają za pośrednictwem rzeki Krupa (oraz jej 
dopływów  Kunčický potok, Telčava i Bystřina) do rzeki Morawa i Czarnego Potoka. W północnej i wschodniej części Gór 
Rychlebskich wszystkie toki wodne spływają do dorzecza Nysy Kłodzkiej  Największa rzeka z największą ilością wody to 
Bělá, odprowadzająca wodę nie tylko z części południowo-wschodniej Gór Rychlebskich, ale również z części Wysokiego 
Jesionika.  Drugą rzeką pod względem ilości wody jest Vidnávka, ze źródłem pod górą „Studničný vrch”. Odprowadza wodą 
z dużej części Gór Rychlebskich oraz podgórza Żulowskiego. Największym lewobrzeżnym dopływem Vidnávky jest Srebrny 
Potok z wodospadami na górnym toku, natomiast największym prawobrzeżnym dopływem jest Czarny Potok, który krótko 
przed ujściem do rzeki Malá Kraš spływa się razem z Czerwonym Potokiem. Pozostałe dopływy Nysy Kłodzkiej z Gór Rych-
lebskich mają podobny charakter: źródła w centralnej części podgórza i spływają głęboko wciętą doliną prostopadle na 
skraj, w Nizinie Widnawskiej ich spad nagle się  zmniejsza i miej więcej w tym samym kierunku kontynuują swój bieg aż 
do Nysy Kłodzkiej.  Ich strumyki ze względu na długość rzek są małe. Największym z nich Studená voda ze źródłem jako 
Vojtovicki Potok na Hraničkach, przepływający przez Bernartice i w Polsce przybierający jeszcze Potok Łański płynący 
przez miejscowość Uhelnou. Trochę mniejszy jest Raczy Potok ze źródłem pod Koníčkiem i przepływający przez Dolinę 
Raczą, który po polskiej stronie zasilany jest Potokiem Jawornickim. Kolejnymi bezpośrednimi dopływami Nysy Kłodzkiej są 
Hošticki Potok i Biała Woda. 
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Osada Lesní čtvrť
Osada Lesní čtvrť

Řeka Bělá
Rzeka Bělá

Jesenný potok
Potok Jesenný

Kladský Nisa
Nysa Kłodzka

Nýznerovské vodopády
Wodospady nýznerowskie


