
Podrobný popis – zelená trasa č. 8 Vápenná – Kobylá nad Vidnavkou 

orientační 
délka úseku (m) označení popis 

300 2A souběh s pěší trasou modré barvy 
louka – měkký podklad 
mírný svah 
doporučen klus nebo cval 
v obci Vápenná křižuje železniční trať 
(železniční přejezd bez světelného 
zabezpečovacího zařízení; přehledné) 

2900 2C – Z, K most přes řeku Vidnávku 
přibližně 50 metrů po silnici 1. třídy 
souběh s modrou pěší trasou 
dále úsek pokračuje skrz osadu Polka – zde 
souběh s pěší trasou zelené barvy podél 
Ztraceného potoka; 
Latzelova stezka krasem Rychlebských hor 
pod vrcholem Na Vyhlídce se úsek odděluje 
od zelené pěší trasy 
konec na okraji lesa 

600 3C – Z asfaltovaná cesta 
prudké stoupání 

2500 3C – S, K za mostem přes Ztracený potok jezdecká 
stezka odbočuje na kamenitou lesní cestu 
doporučeno pouze pro podkované koně 
prudké stoupání 

1000 2B – S mírné klesání 
lesní cesta – kameny (5 – 10 cm) 
doporučena jízda v klusu 

3000 3C – Z, K asfaltovaný úsek, který končí v osadě 
Nýznerov; 
prudké klesání podél potoka 
trasa prochází kolem obory 

2800 2C – Z, K úsek vede osadou Nýznerov v souběhu s pěší 
trasou modré barvy a cyklotrasou k PP 
Vodopády Stříbrného potoka – odpočívadlo, 
naučné tabule 
od křižovatky u přírodní památky stezka 
pokračuje v souběhu se zelenou pěší trasou 
a cyklotrasou; 
asfaltovaná cesta 
mírné stoupání podél Stříbrného potoka 

1000 3C – S, K prudké stoupání 
kamenitá lesní cesta 
doporučen krok 



2000 2C – S, K mírné stoupání, kamenitá cesta 
místy vhodné pro jízdu v klusu 
úsek končí křižovatkou, na níž se napojuje 
na pěší trasu modré barvy 

350 3C lesní cesta – kameny, větve, bláto, těžba dřeva 
prudké stoupání v souběhu s pěší trasou 
modré barvy 

1250 2B – S vrstevnicová lesní cesta vedoucí do sedla 
pod vrcholem Chlum 
travnatý středový pás, místy kamemy či bláto 
mírně zvlněný terén, měkký podklad 

2000 3C – K prudké klesání až do Horních Skorošic 
(hájovna) 
kamenitá cesta 
po levé straně cesty se nachází Dračí vrch 
s řadou skalních útvarů; 
v závěru se úsek křižuje s pěší trasou červené 
barvy 

300 2C – S, K mírně klesající terén 
kamenitá cesta 
úsek se na konci napojuje na cyklotrasu, 
ve stejném místě se připojuje modrá jezdecká 
stezka 

3300 2C – Z, K úsek v souběhu s cyklotrasou 
prochází Petrovicemi po místní komunikaci – 
asfaltovaná cesta 
zemědělská oblast – chov skotu, koní 

750 1B – S polní cesta, zemědělská oblast 
doporučena jízda v klusu 

350 1C – Z, K asfaltovaná cesta 
pro jízdu vhodná krajnice 

2500 2C – Z, K asfaltovaná cesta 
v polovině délky úsek přechází přes silnici 
1. třídy; 
zemědělská oblast (chov skotu) 

250 2B polní cesta 
vhodná pro jízdu v klusu 
mírně zvlněný terén, místy kameny 

1500 2A – S louka 
po středovém travnatém pásu možná jízda 
ve cvalu; 
mírně zvlněný terén 
úsek se v závěru napojuje na cyklotrasu 



2200 1C – Z, K více než polovina úseku je v souběhu 
s cyklotrasou, následně od ní odbočuje vlevo; 
asfaltovaná cesta 
úsek končí napojením na červenou jezdeckou 
stezku v obci Kobylá nad Vidnavkou – odtud 
je možné pokračovat do Černé Vody 
či do Bernartic 

 


