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13. Cestičkou  

za krásami údolí Ludvíkova 
 

 

Příjemná procházka obcí Ludvíkov a nádherným bukovým lesem údolí Bradloch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délka trasy:  6,4 km celkem 

 

 Start i cíl na prostorném parkovišti u restaurace Koliba ve spodní části 

Ludvíkova ve směru na Vrbno pod Pradědem (parkování zdarma) 

 Dopravit se sem lze také autobusem (zastávka Ludvíkov – Koliba, aktuální 

dopravní spojení na www.idos.cz) 

 Celá trasa je vhodná i pro kočárky, kromě cca 150 metrů dlouhého 

strmého stoupání strání (cca v polovině výletu) - tento úsek však lze zdolat 

přenesením kočárku ve dvou lidech 

 

 ALTERNATIVA - cestičku si také můžete doplnit o asi 2,7 km dlouhý 

okruh přes Zámecký vrch a zříceninu hradu Fürstenwalde - z naučných 

tabulí se dozvíte  

jednak něco  

zajímavého o  

historii místa, z  

vrcholu je také  

nádherný výhled  

do okolí (alterna- 

tivní okruh je na 

mapce zaznačen 

červenou přeru- 

šovanou čarou, na okruh se napojíte odbočením vlevo po místním 

červeném turistickém značení, téměř před odbočením zpět ke Kolibě) 
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 Cestička z části navazuje na Naučnou stezku Muzeum Wide Web a 

Naučnou stezku Historický chodník na Zámecký vrch 

 Základní informace o vsi Ludvíkov i místních památkách si můžete 

přečíst z naučné tabule hned na parkovišti u Koliby (v jeho horní části) 

 

 

 Dřívější Wilhelmovu huť (dnes dřevo-  

zpracujicí firma Mader) (1) 

 Barokní kostelík Narození Panny Marie (2)  

z konce 18. stol., na hřbitově na ním jsou k  

vidění původní litinové kříže pocházející z                                           1 

dnes již zaniklých ludvíkovských železáren)                                2 

 Dětské hřiště (3)                                                                            3,4 

 Hned vedle dětského hřiště můžete vidět         

novorenesanční vilu zdejší dřívější vý- 

znamné průmyslnické rodiny Gaidoschů (4) 

 Nejstarší dům obce - č.p. 30 - příklad                              5       6 

východosudetské architektury 18. stol. (5) 

 Za návštěvu určitě stojí dřevěná kaple padlým bojovníkům 1. světové války 

z r. 1923 (mírně od cesty) (6) 

 studánku s osvěžující vodou (u lesní cesty v údolí Bradloch, kterým 

projdete) 

 krásnou vyhlídku (a místo pro odpočinek) ze skal podél cesty nad 

Ludvíkovem 

 V případě rozšíření cestičky o okruh Zámeckým vrchem také zříceninu 

hradu Fürstenwalde a nádherné výhledy do okolí 

 

 Na dobrý oběd si můžete zajít třeba do hospůdky U Jiřího (s dětským 

hřištěm na zahrádce), penzionu Grizzly (interiér vyzdobený preparacemi 

ulovené zvěře) či penzionu Singer – vše v Ludvíkově přímo u hlavní silnice 

 Dozásobit se před výletem můžete v Penny Marketu či Albertu ve Vrbně 

pod Pradědem 

 Maliny a lesní jahody cestou 

 
 
              Takto vypadala původní Wilhelmova huť ...              ... a takto vypadá sídlo firmy Mader Lesnická firma dnes. 

 
        

 

 

 

 
Wilhelmova huť patřila k nejstarším hutím v Ludvíkově. Vystavěna byla zřejmě na konci 60. let 19. století. Vyráběly se zde kanóny, 

železné mříže, litinové kotle či hřbitovní kříže. Původní hutní závod byl později přestavěn na dřevozpracujicí továrnu na výrobu 

dřevěného zboží, sudů, kádí a nábytku. Dnes zde má sídlo firma Mader, vyrábějící peletky a finální výrobky ze dřeva. 
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Kudy kam:   

 

 z parkoviště u restaurace Koliba (téměř na konci Ludvíkova směrem na Vrbno pod 

Pradědem) se vydejte po chodníku podél silnice (ve směru na Karlovu Studánku)  

 cca 200 metrů poté, co minete budovu místního obecního úřadu odbočte z hlavní silnice 

vpravo (u této odbočky je i zelená cedulka naučné stezky Muzeum Wide Web) 

 naučná stezka Muzeum Wide Web vás nyní bude doprovázet téměř až k zpět k vašemu cíli 

na parkovišti u restaurace Koliba 

 po odbočení z hlavní silnice v Ludvíkově běžte po vedlejší cestě, po cca 750 metrech 

odbočte znovu vpravo (lesní pěšinou přes horský potůček a vzhůru po kamenité stráni), po 

cca 150 metrech stoupání do svahu se napojíte na lesní pěšinu a ta (později již v podobě 

zpevněné cesty) dovede až k asfaltové silnici, odkud se vydejte buďto vlevo (v případě, že 

si dnešní výlet chcete rozšířit i o výstup na Zámecký vrch a zříceninu hradu Fürstenwalde) 

nebo dál rovně a po cca 600 metrech odbočením vpravo zpět na parkoviště u Koliby 

 

Další tipy v okolí: 

 

 Museum v protorách obecního úřadu Ludvíkov (historie, dobové pohlednice, 

archiválie, výrobky z litiny atd. ) 

 Horské Lázně Karlova Studánka (nádherná architektura, útulné kavárny a vnitřní 

bazén se saunou a párou) 

 Bobová Dráha Vrbno pod Pradědem (celoroční provoz) 

 

 

Věděli jste, že buk lesní… 

 
 poznáte na první pohled podle hladké, olovově šedé kůry s typickými  

očky na kmenu – stopami po starších větvích.  

 jeho hladká kůra jako by lákala k psaní a rytí, z čehož údajně pochází  

i jméno buku. Slovanské i germánské jazyky totiž strom označovaly  

podle názvu písmene – bukva, buchstabe. 

 bukové dřevo se dnes používá především v truhlářství a nábytkářství, kde  

se využívá jeho ohebnosti po napaření  

 ceněn je taktéž jako výborné topivo, pro svou výhřevnost 

 výživná semena (bukvice) neslouží jen jako potrava lesní zvěři, ale pražené mohou 

nahradit i kávu, nebo se z nich lisuje olej jako náhražka olivového oleje. 

 na rozšíření buku lesního se podílejí různá zvířata, zejména veverky a sojky obecné, které 

tyto plody na podzim sbírají, ve svých zásobárnách ukrývají a pak na ně zapomenou. 

 od pradávna působil i jako indikátor zimy: 

  Když z něj sedlák utnul třísku, byla-li suchá, měla být zima tuhá, v opačném případě 

  pranostika předpovídá časté srážky. 

             Tak jaká bude zima letos? 


