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5. Cestičkou  

z Hvězdy přes Morgenland na Novou Rudnou 
 

 

Pohodová procházka lesem a krásnou podhorskou krajinou s krásnými výhledy do 

okolí; celá převážně mírně z kopce :-)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délka trasy:  7,2 km celkem 

 

 Moc hezká procházka,  spojená s 15 min. přesunem autobusem 

 Start na zastávce Nová Rudná (kam lze dojet autem – parkoviště přímo za 

zastávkou), odtud pak autobusem přejet na zastávku Karlova Studánka - 

Hvězda, cíl je poté opět na zastávce v Nové Rudné (u vašeho 

zaparkovaného auta) 

 Aktuální autobusové spojení na www.idos.cz 

 Cestička navazuje na hezky zpracovanou místní naučnou stezku 

 

 

 Krásné jesenické lesy a louky plné nádherného lučního kvítí 

 Dnes již zaniklou část Malé Morávky – Morgenland, neboli Rannou 

 

 

 Na oběd či zmrzlinový pohár si můžete zajít do restaurace na Hvězdě 

 V Nové Rudné se můžete občerstvit v penzionu Mariana  

 Borůvky, maliny a lesní jahody cestou 

 

 

 

 

Správné odpovědi ke kvízu: 1)b, 2)c, 3)a, 4)b, 5)c 

 

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

 

 od autobusové zastávky Karlova Studánka - Hvězda běžte, chvíli po vedlejší silnici ve směru 

Suchá Rudná, později stezkou vedoucí lesem, po červené turistické značce          

až k památnému jasanu na Ranné (dříve Morgenlandu) 

 odtud pak pokračujte loukami po červené lyžařské značce          zpět až do Nové Rudné 

 

Věděli jste, že Smrk ztepilý … 
 

 je aktuálně daleko nejrozšířenější (52,3 %) dřevinou našich lesů,  

a to původně zabíral pouze 11% plochy lesa! 

 se dožívá  200-300 let 

 kvete až ve stáří 60 let ve 4-5 letých intervalech, v horách dokonce  

každých 7-8 let 

 je naší hlavní hospodářskou dřevinou - zpracovává se na řezivo, papír,  

poskytuje dřevo stavební, truhlářské a také pro výrobu hudebních nástrojů 

 z mladých výhonků se vaří čaj, který skvěle pomáhá při nachlazení, kašli i rýmě 

 čerstvou, dosud nezatvrdlou pryskyřici lze použít jako žvýkačku – má silnější  

pryskyřičnou chuť, ale dává vonný dech 

 v severnějších zeměpisných šířkách má svou tradici dokonce i smrkové pivo 

 

A jak poznáme smrk od jedle?  

 

 Na smrku visí šišky dolů, zatímco na jedli jsou vzpřímené jako svíčičky.  

 Jehlice smrku jsou pichlavé, na průřezu kulaté. Jedlové jsou vždy ploché, s dvěma bílými 

proužky na rubu a jakoby useknuté, tupé. 

                                                                                                           Zkuste se schválně podívat! 

MALÝ KVÍZ, JAK POZORNÍ JSTE CESTOU BYLI 
 

1) Proč se už od 18. stol. říkalo sedlu mezi Malou Morávkou a Karlovou Studánkou Hvězda? 

a) podle názvu zde stojícího hostince  b) kvůli paprsčitému rozvětvení turistických cest   

c) z důvodu dobré možnosti pozorování hvězd na noční obloze 

 

2) Kudy vedla v 18. stol. takzvaná stará rudná cesta, po níž se převážela ruda i výrobky z místních hutí? 

a) z Malé Morávky do Bruntálu     b) z Karlovy Studánky do Suché Rudné 

c) z Javorového vrchu přes Morgenland do Rudné pod Pradědem 

 

3) Kdo je označovaný jako patronka horníků - její obrázek visíval i na památném Jasanu na Morgenlandu? 

a) sv. Barbora  b) sv. Anežka  c) sv. Ludmila  

 

4) Morgenland byla v minulosti především osada horníků okolních dolů. Co se zde především těžilo? 

a) zlato a stříbro b) železná ruda  c) měď a olovo 

 

5) Jak se jmenuje vrch, na kterém stávalo oblíbené turistické zastavení na cestě z Malé Morávky do 

Morgenlandu? 

a) Barbora  b) Praděd  c)  Skalisko 

 
     Správnost svých odpovědí si můžete ověřit na první stránce   


