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10. Cestičkou 

 podél lesa z Vrbna pod Pradědem do Karlovic 
 

     

Pohodová procházka z Vrbna do Karlovic s nádhernými výhledy na okolní stráně 

spojená se zpáteční cestou motoráčkem 
 

 

 

 

 

 

 

                                                               
 

 
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Délka trasy:  7 km celkem 

 

 Start na parkovišti u kruhového objezdu v centru Vrbna pod Pradědem 

 Procházka končí na vlakovém nádraží v Karlovicích, odkud se vláčkem 

můžete vrátit zpět do Vrbna pod Pradědem (případně se dá svézt  

i autobusem, či se vydat zpátky pěšky ) 

 aktuální jízdní řád na vlak i autobus z Karlovic do Vrbna na www.idos.cz 

 v Zadní vsi (část Karlovic) se zčásti napojíte na místní naučnou stezku 

Historií a přírodou Karlovic 

 

 Podhorské, ve své době velmi průmyslové, městečko Vrbno pod Pradědem 

a okouzlující obec Karlovice 

 Kostel Sv. Jana Nepomuckého z 18. stol. s přilehlým tajemným 

evangelickým i katolickým hřbitovem 

 Nádherné budovy nádraží z konce 19. století a typický motoráček , jako  

za starých časů 

 

 Na oběd si můžete zajít do Hospůdky u rybníčku (naproti fotbalového 

hřiště v Karlovicích) 

 Na zmrzlinu či kafíčko do některé z cukráren ve Vrbně (u aut. zastávky 

v centru, kousek vedle České Spořitelny, nebo naproti vašeho parkoviště) 

nebo Karlovicích (cukrárna Pomněnka u muzea Kosárna) 

 Dozásobit před výletem se můžete v Albertu  

či Penny marketu (obojí v centru Vrbna pod Pradědem)  

 

 

http://www.idos.cz/
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Kudy kam: 
 

 z parkoviště u kruhového objezdu v centru Vrbna se vydejte směrem k řece po zelené 

turistické značce   (půjdete kolem rybníčku, přes řeku a pak po druhém břehu řeky 

Opavy podél místní chatařské oblasti a zahrádek dál až do Karlovic) 

 zelené turistické značení opustíte krátce potom, co minete kostel v Karlovicích, za ním se 

dejte první odbočkou vpravo z kopce dolů (kočárky mohou pokračovat dál po zpevněné 

cestě a zabočit o odbočku dál) 

 poté, co dorazíte k hlavní silnici spojující Vrbno a Širokou Nivu, běžte rovně kolem 

cukrárny Pomněnka dál až k mostu přes řeku 

 za mostem zahněte vpravo, po dalších cca 150 metrech pak do kopce vlevo a dorazíte  

k železniční stanici 

 z vlakového nádraží ve Vrbně se vydejte vpravo,  

podél hlavní silnice dorazíte až ke kruhovému objezdu  

a "vašemu parkovišti"  

 

 

Další tipy v Karlovicích: 

 

 Minigolf (za Slezským domem - u výjezdu z Karlovic směr Široká Niva) 

 Muzeum Kosárna s expozicemi venkovského bydlení a lesnictví (otevřeno mají od dubna 

do října od úterý do neděle 9:00 - 17:00, v ostatních měsících přes tel. objednávku na 554 744 077) 

 Koupání v řece (u splavu vedle prodejny Hruška) 

 

 

Věděli jste, že Zlatobýl kanadský, 
  kterého si nelze cestou nevšimnout… 

 
 pochází ze Severní Ameriky a k nám do Evropy  

se pravděpodobně dostal kdysi jako „černý pasažér“  

na některé z obchodních lodí 

 je významná léčivá bylina - působí protizánětlivě, rozpouští ledvinové i močové kaménky  

a navíc zlepšuje náladu.  

     Stačí si občas uvařit výborný čaj  

 

   A můžete s ním i čarovat. Tak například: 

 

 Chcete-li spatřit svou budoucí lásku, noste u sebe kousek zlatobýlu.  

Vytoužený partner se objeví následujícího dne. 

 Držíte-li zlatobýl v ruce, ukazuje květ směrem, kde jsou ukryté nebo 

ztracené předměty, či směrem, kde leží zakopaný poklad.    

 Často se používá také při kouzlech, která si kladou za cíl přivolat 

peníze. 

 

Ne nadarmo přísloví praví, že Zlatobýl je bylinka, kterou je možno zlatem vyvážit. 


