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2. Cestičkou  

za krásami a historií Města Andělská Hora 
 

 

Příjemná okružní procházka starou, v minulosti obchodní a vojenskou cestou  

a rozkvetlými podhorskými lukami, mírně do kopce a z kopce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délka trasy:  4,2 km celkem 

 

 Celý okruh z velké části navazuje na místní, velmi hezky zpracovanou 

naučnou stezku se spoustou zajímavých informací 

 Start na náměstí u kostela Narození Panny Marie, cíl tamtéž 

 Auto můžete zaparkovat na parkovišti vedle kostela 

 Dopravit se sem lze také autobusem (zastávka Andělská Hora, aktuální 

dopravní spojení na www.idos.cz) 

 

 

 na náměstí – krásné měšťanské domy z 18. století, kostel Narození Panny 

Marie, socha sv. Jana Nepomuckého a Kříž z r. 1815 (je zde i malé dětské 

hřiště a malá prodejna Hruška) 

 nádherné výhledy na okolní podhorskou krajinu 

 přírodní tělocvična okolo rybníka 

 

 

 Hotel Anděl (u hlavní cesty, naproti kostelu) 

 dozásobit se před výletem můžete také v prodejně Hruška (hlavní náměstí) 

 výborné lesní jahody podél cesty na Annaberg 

 na samém konci obce ve směru na Vrbno pod Pradědem si můžete zakoupit 

čerstvé ryby na večerní grilovačku  

 Správné odpovědi ke kvízu: 1)c, 2)a, 3)c 
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Kudy kam:   

 

 od kostela na hlavním náměstí se vydejte kolem prodejny Hruška k vedlejší cestě (vedoucí 

z Andělské Hory do nedaleké Suché Rudné) a po ní vzhůru do kopce, těsně před koncem 

obce pak odbočte vpravo po opravené původně staré obchodní a vojenské cestě, kdysi 

spojující Andělskou Horu právě se Suchou Rudnou (je tam ukazatel na kostel sv. Anny) 

 čekají vás nádherné výhledy na Andělskou Horu a okolí a sladké lesní jahody a třešně cestou 

 za malou zastávku stojí určitě studánka, kterou najdete ve stínu lip po levé straně, její vodou 

se již bohužel sice neosvěžíte, ale místo na svačinku ideální  

 

 když dorazíte až k rozcestníku Alej k Anenskému vrchu, máte několik možností, jak dál 

a) buďto budete dál pokračovat ve směru naplánované cestičky (čili rovně, dál po silnici 

po zelené turistické značce) 

b) nebo si můžete dnešní cestičku prodloužit 0,5km „výstupem“ krásnou alejí na 

Anenský vrch (kde se nachází poutní kostel sv. Anny a odkud je také hezký výhled do 

okolí), poté stejnou cestou zpět k rozcestníku a pak dál po naplánované trase cestičky 

(po zelené turistické značce směr rybník) 

c) pokud byste si naopak chtěli cestu zpět do Andělské Hory zkrátit, můžete se od 

rozcestníku pustit vzrostlou alejí dolů po červené turistické značce 

 

 

a) 

b) 

c) 
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Věděli jste, že Jeřáb ptačí není jen tak ledajaký strom… 
 

 Jeřabiny jsou jako většina červených plodů bohaté na vitaminy,  

zejména vitamin C. Jsou tedy vhodným přírodním lékem při jeho nedostatku, při chřipce a 

nachlazení, při paradontóze.  

 Velmi dobře působí při revmatických potížích - tlumí bolesti kloubů a díky močopudným 

schopnostem a síle rozpouštět drobné močové a ledvinové kamínky čistí organismus.  

 Podobně jako borůvka regulují činnost zažívacího traktu a pomáhají při zácpách i průjmech. 

 

Ale POZOR!  

Plody jsou jedlé až po přemrznutí nebo usušení a následném přelití horkou vodou, či jako 

kompot, kdy ztrácejí svoji trpkou chuť. Zasyrova byste si moc nepochutnali  

 

To ale není vše! 
 

 Jeřáb byl už od starověku posvátným a magickým stromem, který chrání před zlými duchy 

 Křížek z jeřábu, vyrobený ze dvou větévek svázaných červenou nití, se věšel v domě pro jeho 

bezpečí, věřilo se, že je to také nejlepší ochrana před úderem bleskem 

 Plody a listy se sušily a zapalovaly k volání duchů a domácích skřítků 

 Dřevo jeřábu se i v současnosti používá na hůlky, hole, amulety, kouzla i talismany a vidlice  

z větve jeřábu údajně může pomoci najít vodu 

 

Na závěr ještě malá nápověda, abyste si Jeřáb (a) náhodou nespletli s Jasanem (b) 

 

 

 

               

               a)                                                                            b) 

 

 

 

 

MALÝ KVÍZ, JAK POZORNÍ JSTE CESTOU BYLI 
 

1) Které 3 druhy dřevin byly v r. 2014 vysázeny podél cesty na Anenský vrch? 

a) kaštan, lípa, jasan b) lípa, jeřáb, dub  c) javor, jeřáb, lípa 

 

2) K jakým účelům původně sloužila studánka na louce pod Anenským vrchem? 

a) pro občerstvení sedláků pracujících na poli   b) jako zdroj vody pro dobytek   c) na okrasu 

 

3) Jakého povolání byl Eduard Schön Engelsberg, významný rodák z Andělské Hory? 

a) horník    b) farář   c) hudební skladatel  

 

 
     Správnost svých odpovědí si můžete ověřit na první stránce   


