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9. Cestičkou  

krásnou lipovou alejí na Uhlířský vrch 
 

 

Příjemná vycházka starou lipovou alejí na dominantu Bruntálu - jednu z nejmladších 

českých sopek, Uhlířský vrch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délka trasy:  2,7 km celkem 

 

 Start i cíl na malém parkovišti pod Uhlířským vrchem (těsně za výjezdem z 

Bruntálu směr Moravskoslezský Kočov) 

 Cestičku doprovází naučná stezka Na Uhlířském vrchu u Bruntálu 

 

 Nádhernou lipovou alej z 18. stol. s obnovenou křížovou cestou 

 Barokní kostel Panny Marie Pomocné z 18. stol. na Uhlířském vrchu 

 Vyhaslou sopku a zřetelné pozůstatky těžby tufů (hornina ze sopečného 

popelu vyvrženého během sopečné erupce) 

 Krásné výhledy na město Bruntál 

 

 Na oběd na Farmu (Moravskoslezský Kočov 57)  

- stylová restaurace s venkovním dětským hřištěm,  

tenisovými kurty a bowlingem 

 V Bruntále pak např. Penzion U kata (Brothánkova 1,  

nedaleko Kobylího rybníka) nebo restaurace Affinity  

(Nádražní 24, naproti poliklinice) 

 Na kávu či zmrzlinu do jedné z kaváren v centru města,  

na náměstí Míru 

 Dozásobit se můžete v Bruntále, kde je několik supermarketů 

(Kaufland, Billa, Lidl, Tesco, Penny Market) 
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Kudy kam:   

 

 z parkoviště pod Uhlířským vrchem se vydejte po zelené turistické značce  (kolem 

barokního kostela, pak dolů a podél bývalého lomu až k hlavní silnici spojující Bruntál s 

Moravskoslezským Kočovem)  

 poté se podél hlavní silnice vydejte zpět na parkoviště pod Uhlířským vrchem 

 

 

 

 

 

 

 
 

Další tipy v Bruntále: 

 

 Zámek v Bruntále (kde kromě zámku samotného stojí za to navštívit i zámeckou 

zahradu, nebo např. expozici Řemeslo má zlaté dno) - otevřeno celoročně 

 Náměstí Míru se starobylými měšťanskými domy a nevšední kašnou 

 Wellness centrum (Můžete se těšit na 25 m dlouhý plavecký bazén s šesti dráhami, 

relaxační bazén s řadou masážních prvků, vířivky, divokou řeku a tobogán) 

 Dřevem vytápěná Sauna v areálu koupaliště (u parku), nenechte si ujít chlazené pivo 

a výborné grilované kuřátko v místním bufetu  

 Letní koupaliště se skluzavkami a brouzdalištěm pro nejmenší  

 Venkovní zimní stadion (možnost zapůjčení bruslí na místě) 

 Půjčovna Motokár  - vyzkoušejte dráhu, která je svým řešením jediná v Evropě - má 

mimoúrovňové překřížení jako trať v Suzuce, klopenou zatáčku jako v Indianopolis  

a tunel jako v Monte Carlu. Otevřeno denně 

 Divadlo či Kino 

 

Věděli jste, že Bruntál … 
 

 je nejstarším městem České republiky (založeno r. 1213) 

 má ve svém znaku horníka, protože před dávnými lety se zde lidé  

živili těžbou vzácných kovů (zlata, stříbra, mědi, olova, železa…) 

 získal své jméno zkomolením původně německého „Freudenthal“  

(Údolí Radosti) do češtiny 

 v r. 1650 měl díky morové epidemii pouhých 748 obyvatel (dnes jich zde žije 17tis.) 

 nebyl v minulosti ušetřen ničivých útoků Dánů, Švédů, mnoha požárů a válek 

 

Boje, rytíře v brnění, meče a zbraně odvál čas a centrum města má dnes krásné jméno - 

            Náměstí Míru 
 

Zkuste zde najít rodný dům Terezie Kronesové, svého času slavné vídeňské zpěvačky a nebo 

obdivuhodnou žulovou kouli, která, ač váží 3 tuny, je jako pírko nadnášena proudem vody. 


