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naUčná stezka krajem rychlebských hor
Ścieżką dydaktyczną przez kraj rychlebskich Gór
lví hora a lesy rychlebských hor (1040 m n.m.) / lwia Góra i lasy Gór rychlebskich (1040 m n.p.m.) 

Nacházíme se na vrcholu zvaném Lví hora (dříve též Löwen koppe), ve výši 1040,1 m n.m. Jedná se o devá-
tou nejvyšší horu Rychlebských hor, která je součástí jejich podcelku zvaného Hornolipovská hornatina. 
Vrcholem samotným probíhá hranice územních obvodů obce Vápenné a Lipová-lázně a rovněž rozvodí mezi 

povodím řeky Vidnávky, která odvodňuje severozápadní část Rychlebských hor a povodím Staříče, kam odtékají 
vody z východní části Hornolipovské hornatiny. U vrcholu můžeme pozorovat menší skalní útvary, na svazích se 
nacházejí pozůstatky přirozených horských bučin s významnou květenou.

Lesy Rychlebských hor
V současnosti je převážná část území Rychlebských hor zalesněná. Jedná se o rozsáhlý komplex zachovalých, přírodě 
blízkých listnatých a jehličnatých lesů. Význam území spočívá v zachovalosti unikátních lesních porostů, často 
pralesovitého charakteru. K nejcennějším paří rozsáhlé acidofilní bučiny na nejstrmějších svazích, které zde tvoří 
nejzachovalejší porosty svého typu v rámci celé republiky. Velmi cenná jsou také společenstva montánního a sub-
montánního stupně, která jsou v území poměrně hojná. Především zbytky horských smrčin s fragmenty rašelinných 
a podmáčených smrčin v hraničním pásmu Travná hora-Smrk.

Stejně jako v případě ostatních sudetských pohoří se výměra lesů od minulosti mírně zvětšila, zejména z důvodu 
vylidnění celé oblasti po II. světové válce a s tím spojeným zánikem řady horských obcí. To bylo příčinou menší in-
tenzity ve využívání půdy jako polí, luk a pastvin – tak byla v 50. letech 20. století zalesněna celá řada bývalých polí, 
což je patrné dodnes podle pečlivě vysbíraných kamenů naskládaných do valů a hald na okrajích pozemků a rovněž 
podle již postupně odrůstajících vysázených uniformních smrkových monokultur. V současnosti jsou tedy lesy Rych-
lebských hor tvořeny z převážné části kulturními smrčinami, plošně významné jsou také smíšené porosty s menším 
podílem buku a 23 % výměry lesů tvoří bučiny. Žádný z porostů nebyl zcela nikdy mimo vliv lesního hospodaření, 
přesto jsou dodnes patrné pralesovité lesní celky, a to zejména na řadě extrémních stanovišť (např. v Račím údolí, 
kde z tohoto důvodu byla zřízena Přírodní rezervace). Na místech nejteplejších a nejsušších se nacházejí vřesové 
doubravy přecházející do suchomilných borových bučin. Při úpatí pohoří, v jeho teplejší severní části se k buku 
přidává i dub zimní a lípa srdčitá.

Znajdujemy się na szczycie góry zwanej Lwia Góra (czes. Lví hora, dawniej również Löwen Koppe) na wysokości 
1040,1 m n.p.m. Jest to dziewiąty w kolejności najwyższy szczyt Gór Rychlebskich, który stanowi część tzw. 
wyżyny Górnolipowskiej. Na szczycie przebiega granica terytorialna pomiędzy gminami Vápenná i Lipová-lázně, 
jak również dział wodny pomiędzy dorzeczem rzeki Vidnávki, która przepływa przez północnozachodnią część 

Gór Rychlebskich, a dorzeczem rzeki Staříč, do której wpływają rzeki ze wschodniej części wyżyny Górnolipowskiej. Blisko 
szczytu zauważyć możemy mniejsze formacje skalne, na zboczach góry znajdują się pozostałości po naturalnych buczynach  
z bogatą florą.

Lasy Gór Rychlebskich
Obecnie większa część terenów Gór Rychlebskich jest zalesiona. Jest to rozległy kompleks dobrze zachowanych natu-
ralnych lasów liściastych i iglastych. Znaczenie tego terenu tkwi w zachowaniu unikalnych lasów często o charakterze 
pierwotnym. Do najcenniejszych należą rozległe acydofilne lasy bukowe znajdujące się na najbardziej stromych stokach, 
które tworzą najbardziej zachowaną szatę roślinną w ramach całej Republiki Czeskiej. Bardzo cenne jest również bogata 
biocenoza roślinna piętra regla dolnego i górnego. Przede wszystkim chodzi o pozostałości górskich lasów świerkowych  
z fragmentem torfowych i podmokłych lasów świerkowych w pasie przygranicznym Travná hora - Smrk. 

Podobnie jak w wypadku innych pasm górskich znajdujących się w Sudetach całkowity wymiar zalesionych terenów  
z czasem nieznacznie zwiększył się, a to głównie z powodu wyludnienia tego terenu po II wojnie światowej i związanym 
z tym zanikiem wielu miejscowości górskich. Z tego właśnie powodu doszło do zmniejszenia intensywność użytkowania 
ziemi jako pól uprawnych, łąk i pastwisk, w związku z czym w latach 50. XX wieku doszło do zalesienia wielu dawnych pól, 
co widoczne jest do dnia dzisiejszego dzięki starannie ułożonym kamieniom, które były niegdyś zbierane i układane w wały 
i hałdy na granicach gruntów, jak również dzięki stopniowo rosnącej jednolitej monokulturze świerkowej. W chwili obecnej 
lasy Gór Rychlebskich tworzone są w dużej mierze przez kulturowe lasy świerkowe, dużą część terenu pokrywają również 
lasy mieszane, natomiast 23% terenów pokrywają lasy bukowe. Żaden z terenów leśnych nigdy nie pozostał całkowicie 
poza wpływem gospodarki leśnej, mimo to wciąż zauważalne są obszary lasów pierwotnych, szczególnie na terenie wielu 
ekstremalnych siedlisk (np. Dolina Raka - czes. Račí údolí), w której z tego właśnie powodu założony został Rezerwat Przy-
rody). W miejscach cieplejszych i bardziej suchych znajdują się lasy wrzosowe przechodzące w sucholubne lasy sosnowe. 
U podnóża gór w najcieplejszej północnej części do buków dochodzą również dąb bezszypułkowy i lipa drobnolistna.
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DETaIL STEZKy
PRZyBLIŻENIE śCIEŻKI

ZDE SE NaCHáZíTE
 JESTEś TUTaJ7

Lví hora a Kopřivná z úbočí Smrku
Lwia Góra i Kopřivná ze zboczu Smrku

masív Šeráku z úbočí Lví hory
masyw Šerák ze zboczu Lwiej Góry

Bučina na svahu Lví hory v pozadí s horou Smrk
Buczyna na zboczu Lwiej Góry na tle z górą Smrk

Bučina na svahu Jesenného
Buczyna na zboczu góry Jesenné


