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Na konci cesty si v Karlovicích či ve Vrbně 
můžete prohlédnout místní zajímavosti 
a občerstvit se. Pro zpáteční cestu mezi 
Vrbnem a Karlovicemi můžete využít 
autobus či vlak.

Pod koniec drogi możesz zobaczyć lokalne 
atrakcje i zjeść jakiś smaczny posiłek 
w Karlovicích lub Vrbně. W drodze 
powrotnej możesz skorzystać z autobusu 
lub pociągu.

Stezka se skládá ze 3 úseků, na nichž je celkem 
10 trochu naučných a spousta zábavných 
zastavení. Lze ji projít celou najednou v jeden den 
nebo si jednotlivé části vychutnat samostatně.

Ścieżka złożona jest z 3 odcinków, na 
których znajduje się łącznie 10 przystanków 
edukacyjnych i mnóstwo rozrywkowych. Możesz 
przejść całą ścieżke w ciągu jednego dnia lub 
cieszyć się pojedyńczymi częściami osobno.

Stezka je značená modrou vlnkou.
Ścieżka jest oznakowana niebieską 
falą.

Vrbno pod Pradědem má ve znaku 
lišku z dávných časů.
Vrbno pod Pradědem ma w godle 
lisa z dawnych czasów.

Namalujte si svoji lišku.
Namaluj sobie swego liska.

 WSTĘP

Znaky upomínají na hornickou 
a hutnickou minulost.
Znaky upomínají na hornickou 
a hutnickou minulost.

Znak Karlovic.
Znak Karlovic.

ŚCIEŻKA KOŁO WODY
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HRA GRA

Plňte úkoly a sbírejte obrázky zvířátek, 
které pomocí tužky obkreslíte z reliéfů do 
políček v hrací kartě.

Wykonaj zadania na stanowiskach i znajdź 
obrazek - plastykową płaskorzeźbę, którą 
przerysujesz ołówkiem.

Vyzvedněte si za odměnu pexeso 
Cesta kolem vody. Bude se vám 
určitě líbit. Zúčastněte se také 
slosování o exkurzi po Jeseníkách 
s výkladem.

Jako nagrode wybierz grę 
MEMORY Ścieżka koło wody. Na 
pewno ci się spodoba. Weź również 
udział w loterii o wycieczkę 
z komentarzem w Jesníkách.

Nezapomeňte si tužku!
Nie zapomnij ołówka!

Hrací kartu najdete uprostřed 
brožury. Hrací karty navíc si 
můžete stáhnout na
www.cestakolemvody.cz

Plan gry znajdziesz w środku 
broszury. Dodatkowe plany gry 
można uzyskać na
www.cestakolemvody.cz

Slosovací lístek najdete uprostřed 
brožury. Podmínkou zařazení do 
slosování je zodpovězení otázky 
a obkreslení alespoň 1 obrázku (reliéfu) 
z každé části stezky. Na 1 lístek se 
exkurze mohou zúčastnit 2 osoby.

Los znajdziesz w środku broszury. 
Warunkiem udziału w konkursie 
jest odpowiedź na pytanie i rysunek 
przynajmniej jednego reliefu z każdego 
odcinka szlaku. Na jeden bilet mogą 
wziąć udział w wycieczce dwie osoby.

Na cestě by se vám mohl hodit šátek!
Po drodze możesz potrzebować chusteczkę!

Projděte si stezku 
s pohádkovou liškou 
Eliškou z okolních lesů 
a zvířecími kamarády,

Wybierz się na 
spacer z bajkowym 
liskiem Eliskiem 
i jego przyjaciółmi 
z okolicznych lasów.

ŚCIEŻKA KOŁO WODYCESTA KOLEM VODY
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VRBNO 
POD PRADĚDEM 

KARLOVICE

Po splnění všech úkolů vyplňte 
a odevzdejte slosovací lístek uprostřed. 
Slosování proběhne vždy na začátku 
září. Bude vylosováno 10 výherců.

Po wykonaniu wszystkich zadań 
wypełnij i prześlij los z środka do 
loterii. Losowanie odbędzie sie zawsze 
na początku września. Wylosowanych 
zostanie 10 zwycięzców.

Vyhrajte exkurzi po zajímavých místech Jeseníků s průvodcem!
Wygraj wycieczkę do ciekawych miejsc w Jeseníkách z przewodnikiem!

Soutěže budou zatím probíhat každý rok. 
Aktuální informace získáte na webových 
stránkách www.cestakolemvody.cz

Loteria będzie na razie odbywała się co 
roku. Aktualne informacje można uzyskać 
na stronie www.cestakolemvody.cz

Zde si vyzvedněte malou odměnu a odevzdejte slosovací lístek:
Tutaj odbierz małą nagrodę i oddaj los do loterii:

Turistické informační centrum Vrbno pod Pradědem (TIC)
kontakt

Vzdělávací a informační centrum VÍCE Ve mlýně Karlovice
kontakt

Mimo otvírací hodiny můžete lístek vhodit do schránky TIC ve Vrbně nebo 
Vzdělávacího centra VÍCE Ve mlýně Karlovice.
Otvírací dobu si předem zjistěte na www.vrbnopp.cz nebo www.actaea.cz???

Poza godzinami otwarcia los można wrzucić do skrzynki TIC w Vrbně lub 
Vzdělávacího centra VÍCE Ve mlýně Karlovice.

SLOSOVÁNÍ O EXKURZI VRBNO POD PRADĚDEM – BIOCENTRUM PONAD STAWAMI 

1
2

3

4
5

VÍTEJTE
liška Eliška
WITAJCIE
lisek Elisek

řeka Opava

STROM JAKO DŮM
puštík Matěj
DRZEWO JAKO DOM  
puszczyk Maciej

RYBÍ KRÁLOVSTVÍ
vydra Pepina
KRÓLESTWO RYB 
wydra Pepina

VEVERČÍ DRÁHA
veverka Julča
Z WIEWIÓRKĄ NA PRZESZKODACH
wiewiórka Julka

VOR
čáp Dave a ropušák Metjů
TRATWA
bocian Dejw i ropucha Metju

č.1

č.2

č.3

č.4

č.5

PRŮVODCE STEZKOU – PRZEWODNIK NA SZLAKU

Stezka začíná u velkého panelu ve Vrbně pod Pradědem. Povede vás kolem stromového 
a rybího zastavení k rybníkům. Tam se nachází Biocentrum – místo pro čistou vodu, 
rostliny a živočichy, se kterými se můžete seznámit. Zahrajete si na veverky na nízkých 
lanových překážkách a zažijete dobrodružnou plavbu na voru.

Droga rozpoczyna się przy dużym panelu w Vrbně pod Pradědem. Poprowadzi Cię do 
stawów wokół stanowiska z drzewami i rybami. Znajduje się tu Biocentrum - miejsce 
czystej wody, roślin i zwierząt, które można tu poznać. Będziesz bawił się na wiewiórki 
na niskich przeszkodach linowych i przeżyjesz rozrywkową przejażdżkę tratwą.

ŚCIEŻKA KOŁO WODY 1CESTA KOLEM VODY
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VRBNO 
POD PRADĚDEM 

KARLOVICE

NS Cesta kolem vody

VÍTEJTE VE VRBNĚ POD PRADĚDEM WITAJCIE W VRBNĚ POD PRADĚDEM

Proč se lidé před staletími vydávali do 
tohoto kraje? Co hledali v hlubokých 
lesích, v divokých hvozdech kolem řek 
a potoků?

Dlaczego ludzie przyjeżdżali do 
tego regionu przed wiekami? Czego 
szukali w głębokich lasach wokół rzek 
i strumieni?

TIP NA VÝLET
Zábavu, ponaučení a zříceniny hradů můžete 
najít také na naučných stezkách Údolím Lapků 
z Drakova a Zámecký vrch.

PROPOZYCJA NA WYCIECZKĘ
Rozrywkę, pouczenie i ruiny zamków można 
znaleźć również na ścieżkach edukacyjnych 
Údolím Lapků z Drakova i Zámecký vrch.

Za prvními hledači a prospektory přicházeli 
hutníci, řemeslníci. Podél toků se stavěly 
hamry, milíře, pily…
Co jim pomáhalo pohánět tato zařízení?

Za pierwszymi poszukiwaczami 
i prospektorami przybywali hutnicy 
i rzemieślnicy. Wzdłuż strumieni budowali 
młoty, mielerze, tartaki… 
Co pomagało im w napędzaniu tych urządzeń?

Obkreslete si plastický reliéf  1
do hrací karty uprostřed brožury.

Narysuj plastikowy relief  1
na karcie do gry z środka broszury.

ŚCIEŻKA KOŁO WODY 1CESTA KOLEM VODY 1
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STROM JAKO DŮM DRZEWO JAKO DOM 

Bydlím ve stejném stromě jako liška 
Eliška. Ona má svou noru v jeho 
kořenech a já hnízdo v dutině.
K čemu jsou ještě zvířatům stromy?
A jaký mají význam pro vás lidi?

Mieszkam na tym samym drzewie 
co lisek Elisek. On ma swoją norę w 
korzeniach, ja mam gniazdo w dziupli.
Do czego służą drzewa zwiętom? 
A jakie znaczenie mają dla ludzi?

Puštík Matěj
Puszczyk Maciej

Napište k obrázkům jména živočichů, 
jejichž stín vidíte na stromě.

Napisz pod obrazki imiona zwierząt, 
których cień widzisz na drzewie.

Jak se jmenuje strom před vámi?
Jak nazywa się drzewo przed tobą?

Kolik má kmenů?
Ile ma pni?

Kolik by vás muselo být, abyste jeho kmeny 
objali?
Ile was musi być, żebyście objęli wszystkie 
jego pnie?

Kolikrát strom oběhnete, než zazpíváte 
písničku Prší, prší, jen se leje?
Ile razy obiegniesz drzewo zanim zaśpiewasz 
piosenkę Ćwierkają wróbelki?

TIP NA VÝLET
Až budete mít čas, zajděte se podívat na 
zajímavosti o stromech na Stezku stromů pod 
Mirkovým pramenem.

PROPOZYCJA NA WYCIECZKĘ
Kiedy będziesz miał czas, wybierz się obejrzeć 
ciekawostki związane z drzewami na Stezce 
stromů pod Mirkovým pramenem.

Obkreslete si plastický reliéf  2
do hrací karty uprostřed brožury.

Narysuj plastikowy relief  2
na karcie do gry w środku broszury.

ŚCIEŻKA KOŁO WODY 1CESTA KOLEM VODY 1
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RYBÍ KRÁLOVSTVÍ KRÓLESTWO RYB 

Podívejte se, jaké ryby žijí ve zdejších 
vodách a doplňte si k nim jejich názvy.

Zobacz, jakie ryby żyją w lokalnych 
wodach i dodaj do nich ich nazwy.

Obkreslete si plastický reliéf  3
do hrací karty uprostřed brožury.

Narysuj plastikowy relief  3
na karcie do gry w środku broszury.

Chytím si v řece rybu nebo nechytím? 
To by mne asi místní rybáři hnali, 
raději se posunu níž po proudu. 
Co myslíte, mám se rozdělit s liškou 
Eliškou?

Złapię sobie rybę w rzece, czy nie? 
Wolę raczej ruszyć w dół rzeki. 
Jak myślisz, czym mam się podzielić 
z liskiem Eliskiem?

Jak se nazývá rybí pásmo v tomto úseku řeky?
Jak nazywa się kraina rybna na tym odcinku rzeki?

Vydra Pepina
Wydra Pepina

Kdo v řece loví ryby?
Kto może łowić ryby 
w rzece?

ŚCIEŻKA KOŁO WODY 1CESTA KOLEM VODY 1
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Cesta kolem vody 
Vrbno pod Pradědem 

Cesta kolem vody Karlovice

VEVERČÍ HNÍZDO
GNIAZDO WIEWIÓRKI

VOR (strana 21–23)
TRATWA (strana 21–23)

BLUDIŠTĚ (strana 26–27)
LABIRYNT (strana 26–27)

KAMENNÁ SPIRÁLA (strana 28)
KAMIENNA SPIRALA (strana 28)

ŘEKA OPAVA
RZEKA OPAWA

Ropušák Metjů
Ropucha Metju

Čáp Dejv
Bocian Dejw

Krtek Jirka
Kret Jurek

Jezevec Péťa
Borsuk Piotruś

BIOCENTRUM RYBNÍKY BIOCENTRUM STAWY

VEVERČÍ DRÁHA (strana 18–20)
TOR WIEWIÓRKI (strana 18–20)

Taky se můžete naučit 
šplhat jako já. Trénujte to 
na zdejší veverčí dráze!

Możesz nauczyć się 
wspinać tak jak ja. Trenuj 
to na miejscowym torze 
wiewiórek!

Jak se dostanete 
přes rybník?

Jak przejdziecie 
przez staw?

Hele, postavili pro 
vás vor, abyste si 
nenamočili boty!

Słuchaj, zbudowali 
dla ciebie tratwę, 
żebyś nie zamoczył 
butów!

Řeka kameny splavila 
v průběhu staletí, některé 
až z vrcholků hor.

Rzeka w przebiegu stuleci 
zaniesła te kamienie aż 
ze szczytów gór.

Víte, jak vypadá můj 
hrad? Je to spousta chodeb 
v podzemí, hotové bludiště.

Wiesz jak wyglą moja 
nora? Jest to mnóstwo 
podziemnych korytarzy, 
gotowy labirynt.

Veverka Julča
Wiewiórka Julka

ŚCIEŻKA KOŁO WODY 1CESTA KOLEM VODY 1
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BIOCENTRUM  RYBNÍKY BIOCENTRUM STAWY

U rybníka je vždycky veselo a živo. 
Nevěříte? Najdete tu spoustu rostlin 
a živočichů, kteří žijí ve vodě nebo u ní. 
Jo, jo, vodu ke svému životu zkrátka 
potřebují. A teď už se musím schovat, 
aby mne Eliška nesežrala.

Przy stawie jest zawsze wesoło i żywo. 
Nie wierzysz? Znajdziesz tu wiele 
roślin i zwierząt żyjących w wodzie lub 
w jej pobliżu. A teraz muszę się skryć, 
żeby Elisek mnie nie zjadł.

Rejsec Kája
Rzeszorek Karolek

Čáp ví, že mám v kůži jed,
jinak by mne snědl hned.
Bocian wie, że mam pod skórą 
truciznę, inaczej by mnie zaraz zjadł.

Když přijde můj svatební den, 
oranžovou barvou na břiše 
jsem ozdoben.
Kiedy nadchodzi dzień mojego 
ślubu, jestem pomarańczowy 
na brzuchu.

Krovky mé jsou hnědé barvy, 
potápím se, lovím larvy.
Moje pokrywy są brązowe, 
nurkuję, poluję na larwy.

A já do své bubliny,
přináším vzduch z hladiny.
Ja wnoszę powietrze 
z powierzchni do mojej bańki.

Hladiny chytím se zespodu nohou, kornoutkem 
dýchat pak plíce mé mohou. V bahně je to fakt 
zábava! Jo, a ulita se mi točí doprava.
Trzymam powierzchni wody z odwrotnej strony 
nogą, moje płuca mogą oddychać przez rożek.
W błocie jest naprawdę fajnie! Muszla jest 
skręcona prawoskrętnie.

Věřte, dobrý plavec jsem, 
kormidluji ocáskem.
Čenich skrčím, dobře cítím, 
rybu, žábu snadno chytím.
Jestem dobrym pływakiem, 
steruję ogonkiem.
Ryjek zmarszczę, dobrze węcham 
rybę, żabę łatwo złapię.

Víte, kde zvířátka bydlí? Najděte 
je na tabuli, napište k nim jméno 
a nakreslete šipku k jejich domečku.

Czy wiesz, gdzie mieszkają 
zwierzęta? Znajdź je na tablicy, 
napisz ich imię i narysuj strzałkę do 
ich domu.

ŚCIEŻKA KOŁO WODY 1CESTA KOLEM VODY 1
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ŘEKA OPAVA RZEKA OPAVA

Chrostík Rostík
Chruścik Sławek

Mám rád čistou vodu horských potoků 
a řek. Na dně si stavím schránky z různého 
materiálu. Ani liška Eliška mi nechtěla věřit, 
že moji rodiče jsou motýlci. Vyprávěla mi pak 
příběh o zdejší řece. Poslechněte si ho taky.

Lubię czystą wodę górskich strumieni i rzek. 
Na dnie buduję domki z różnych materiałów. 
Nawet Elisek nie chciał uwierzyć, że moi 
rodzice to motyle. Opowiedział mi potem 
opowieść o miejscowej rzece. Posłuchnij ją też.

JAK VZNIKLA ŘEKA OPAVA?
Kdysi žily v Jeseníkách tři sestry. Jedna měla bílé, druhá zlaté a třetí 
černé vlasy. Jednoho dne se vydaly do hor hledat vzácné byliny. Kouzlo 
hor zavedlo každou do jiného údolí. Bylo tak mocné, že zatoužily s horami 
navěky splynout. Zároveň si však přály se znovu setkat. Rozpustily tedy své 
krásné vlasy a z jejich pramínků se staly řeky – Bílá, Zlatá a Černá Opava. 
Proudy jejich vlasů se setkaly, jak si sestry přály. Setkaly se na místě, kde 
se dnes nachází město Vrbno pod Pradědem.

Dopište do plánku názvy míst 
podle mapy na tabuli.

Napisz nazwy miejsc do karty 
zgodnie z mapą na tablicy.

JAK POWSTAŁA RZEKA OPAWA?
W Jeseníkách żyły kiedyś trzy siostry. Jedna 
miała białe włosy, druga złote, a trzecia czarne. 
Pewnego dnia poszły w góry szukać rzadkich 
ziół. Magia gór zaprowadziła każdą z sióstr do 
innej doliny. Magia była tak mocna, że pragnęły 
na zawsze spłynąć z górami. Jednocześnie 
zapragnęły spotkać się razem. Rozpuściły więc 
swoje piękne włosy a z tych pasemek stały 
się rzeki - Bílá, Zlatá a Černá Opava. Pasemka 
ich włosów spotkały się, tak jak sobie życzyły 
siostry. Spotkały się w miejscu, w którym dziś 
znajduje się miasto Vrbno pod Pradědem.

POHÁDKA

POHÁDKA

ŚCIEŻKA KOŁO WODY 1CESTA KOLEM VODY 1
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VEVERČÍ DRÁHA Z WIEWIÓRKĄ NA PRZESZKODACH

Veverka Julča
Wiewiórka JulkaPo stromech šplhám opravdu dobře. Naštěstí 

se na nich mohu před liškou Eliškou vždycky 
schovat. Taky se můžete naučit šplhat jako já. 
Trénujte to na zdejší veverčí dráze!

Bardzo dobrze wspinam się na drzewa. Na 
szczęście zawsze mogę się na nich ukryć 
przed liskiem Eliskiem. Możesz też nauczyć się 
wspinać tak jak ja. Wytrenuj to na lokalnej 
drodze z przeszkodami dla wiewiórek!

Hnízdím v dutinách, vstupní otvor si často 
zmenšuji blátem. Jako jediný umím šplhat 
spirálovitě po stromě i hlavou dolů!
Gniazdko mam w dziupli, często zmniejszam 
otwór wlotowy błotem. Jestem jedynym 
ptakiem, który może po spirali wspiąć się na 
drzewo albo chodzić głową w doł!

Na veverčí dráze hledejte živočichy, kteří 
bydlí na stromech nebo ve stromech.

Na drodze wiewiórki szukaj zwierzęta 
żyjące na drzewach lub w drzewach.

 
Spočítejte, kolik oříšků si 
Julča schovala na zimu.

Policz, ile orzechów Julka
ukryła na zimę.

Hnízdím v dutinách stromů. Jsem malý, 
ale v noci se lidé mého houkání bojí. 
Vůbec to nechápu!
Gniazduję w dziuplach drzew. Jestem 
mały, ale w nocy ludzie boją się mojego 
hukania. W ogóle tego nie rozumiem!

Jsem docela velký a hlasitý černý pták. 
Stavím si hnízda z větví stromů. Někdy si 
větve ukradu z hnízda u sousedů.
Jestem całkiem dużym i głośnym czarnym 
ptakiem. Buduję gniazda z gałęzi drzew. 
Czasami kradnę gałęzie z gniazda 
sąsiadów.

Mám dlouhá tykadla, zelené krovky a voním 
po pižmu. Moje larvičky si rády pochutnají na 
dřevě starých stromů.
Mam długie czułki, zielone pokrywy 
i wydzielam silny zapach piżma. Moje larwy 
lubią zjadać drewno starych drzew.

Samičky žijí v koloniích v dutinách 
stromů. Lovíme pomocí zvuku, 
který vy ale neuslyšíte.
Samice żyją kolonijnie w dziuplach 
drzew. Polują przy pomocy 
dźwięku, którego nie usłyszysz.

Jsem nejmenší evropský pták. Na hlavě mám 
oranžovou čepičku s černými okraji. Samičky 
mají čepičku žlutou.
Jestem najmniejszym ptakiem w Europie. Mam 
na głowie pomarańczowy kapelusz z czarnymi 
brzegami. Samice mają żółtą czapeczkę.

POKRAČUJTE V HLEDÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ
KONTYNUUJ NA NASTĘPNEJ STRONICY

ŚCIEŻKA KOŁO WODY 1CESTA KOLEM VODY 1
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VEVERČÍ DRÁHA TRATWA

Jsem veliká sova, jsem větší než káně lesní. 
Na hlavě mám z peříček výrazné pohyblivé 
chvostky připomínající ouška.
Jestem wielką sową, większą niż myszołów. 
Na głowie mam charakterystyczne ruchome 
ogonki z pióreczek, przypominające uszy.

Hnízdo si stavím na stromě nebo na zemi. 
Mám moc rád hmyz, ale živím se i semeny 
a plody lesních dřevin.
Buduję gniazdo na drzewie lub na ziemi. 
Bardzo lubię owady, ale odżywiam się 
również nasionami i owocami drzew leśnych.

Jsem velký nenápadně zbarvený motýl a už nic 
nejím, zato moje housenky jsou krásně červené 
s černým pruhem na hřbetě. Měří až 10 cm a jsou 
docela hladové.
Jestem dużym, skromnego zbarwienia motylem 
i już nic nie jem, ale moje gąsienice są pięknie 
czerwone z czarnym paskiem na plecach. Mają do 
10 cm długości i są bardzo głodne.

Najděte a obkreslete si plastický 
reliéf  4 do hrací karty uprostřed 
brožury.

Znajdź i narysuj plastikowy relief  4 
na karcie do gry w środku broszury.

Ropušák Metjů
Ropucha Metju

Jak se říká, vítejte u rybníka. Už jste 
poznali některé živočichy, kteří tady bydlí, 
ale zdaleka ne všechny. Já osobně si tedy 
potrpím hlavně na žáby.

Jak to się mówi, witaj nad stawem. 
Zapoznałeś się już niektórymi zwierzętami, 
które tu żyją, lecz jeszcze nie z wszystkimi. 
Ja osobiście lubię głównie żaby.

Náhodou, mně je tu dobře. Můžete 
mi všichni vlézt na záda, hlídám 
tady vajíčka. A nesežere mne ani 
Dejv. Beztak bych mu nechutnal.

Przypadkowo mnie, tu sie podoba. 
Wszyscy mi dajcie spokój! Pilnuję 
tutaj jajek. Dejw napewno mnie 
nie zje. Niesmakowała bym mu.

Jak se dostanete přes 
rybník? Já ho přeletím.

Jak przejdziecie przez 
staw? Ja polecę nad nim.

Hele, postavili pro vás vor, abyste 
si nenamočili boty! To jsem 
zvědavý, jestli se vám podaří 
přitáhnout se až na druhý břeh.

Słuchaj, zbudowali dla ciebie 
tratwę, żebyś nie zamoczył butów! 
Zastanawiam się, czy dasz radę 
przejść na drugą stronę.

Víte, proč by Metjů Dejvovi nechutnal? 
Odpověď najdete na další stránce.

Czy wiesz, dlaczego by Metju nie 
smakował Dejwowi? Odpowiedź 
znajdziesz na następnej stronicy.

Čáp Dejv
Bocian Dejw

....................... .......................

Na veverčí dráze hledejte živočichy, kteří 
bydlí na stromech nebo ve stromech.

Na drodze wiewiórki szukaj zwierzęta 
żyjące na drzewach lub w drzewach.

ŚCIEŻKA KOŁO WODY 1CESTA KOLEM VODY 1
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VOR TRATWAŚCIEŻKA KOŁO WODY 1CESTA KOLEM VODY 1

Najděte na stojanech u voru živočichy podle 
popisu a napište si jejich jména. Popis 
spojte se správným obrázkem.

Znajdź zwierzęta na stojakach koło tratwi 
i zgodnie z opisem zapisz ich imiona. 
Połącz opis z poprawnym obrazkiem.

Dravec, který omračuje žahavými 
buňkami drobné korýše.
Drapieżnik, który ogłusza małe 
skorupiaki kłujacymi komórkami.

Má tzv. vymrštitelnou masku, kterou umí 
bleskurychle uchvátit kořist.
Ma tak zwaną wyrzucającą maskę, która 
w mgnieniu oka potrafi złapać zdobycz.

Ve vodě se vznáší pomocí dlouhých 
tykadel, která mají vějířovitý tvar.
Unosi się na wodzie za pomocą długich 
czułek, które mają kształt wachlarza.

Dýchá pomocí dýchací trubičky na konci 
zadečku, kterou má spojenou s vodní 
hladinou.
Oddycha przez rurkę oddechową na 
końcu tyłka, która jest połączona 
z powierzchnią wody.

Vajíčka roznášejí mezi rybníky 
a řekami ptáci na nohách.
Jaja są roznoszone między stawami 
i rzekami przez ptaki na nogach.

Larva žije zavěšená ze spodu 
na vodní hladině.
Larwa żyje zawieszona od 
dołu na powierzchni wody.

Dobře plave a umí se zdatně 
potápět, loví i pod vodní hladinou.
Dobrze pływa i potrafi dobrze 
nurkować, poluje nawet pod wodą.

Jeden z našich největších ptáků 
s rozpětím křídel okolo 2 m.
Jeden z naszych największych 
ptaków o rozpiętości skrzydeł 
około 2 m.

Její zpěv připomíná spíše hmyz, dlouhé 
minuty stále dokola vydává jednotvárný 
zvuk cececececececece.
Jej śpiew przypomina bardziej owada, 
przez długie minuty wciąż wydaje 
monotonny dźwięk cececececececece.

Klade vajíčka do dlouhých provazců, které zachytává na 
vodní rostliny. Silně bradavičnatá kůže vylučuje jedovaté 
bufotoxiny.
Składa jaja w długich sznurkach, które łapie na roślinach 
wodnych. Skóra silnie brodawkowata wydziela toksyczne 
bufotoksyny.

Obkreslete si plastický reliéf  5
do hrací karty uprostřed brožury.

Narysuj plastikowy relief  5
na karcie do gry w środku broszury.
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VRBNO 
POD PRADĚDEM 

KARLOVICE

OMALOVÁNKY

Vymalujte si nás!
Wykoloruj nas!

LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ
Vypadám jako létající tyrkysový drahokam. Lovím drobné rybky, 
které harpunuji svým zobáčkem. K hnízdění potřebuji obnažené 
hlinité říční stěny, které po regulaci řek mizí a tak mne tady skoro 
neuvidíte.

ZIMORODEK ZWYCZAJNY
Wyglądam jak latający turkusowy klejnot. Łowię małe ryby, które 
harpuję dziobem. Do gniazdowania potrzebuję odsłoniętych 
glinianych ścian rzeki, które znikają po regulacji rzek, więc 
prawie mnie tu nie widać.

SKOKAN HNĚDÝ
Na jaře se přemístíme k vodě, kde 
naklademe spoustu vajíček v kulovitých 
shlucích. Pak si lebedíme u vody a na 
podzim se vracíme zpět. Přezimujeme 
zahrabaní v bahně u vody nebo přímo 
v ní na dně.

ŻABA TRAWNA
Wiosną przenosimy się do bliskości 
wody, gdzie składamy dużo jaj 
w skupieniach kulistych. Następnie 
wędrujemy ponad wodą i wracamy 
jesienią. Zimujemy zakopani w błocie 
nad wodą.

Byl financován ...
Został finansowany.... 

BIOCENTRUM STAWY – KARLOVICE 

PRŮVODCE STEZKOU – PRZEWODNIK NA SZLAKU

ledňáček
zimorodek

skokan
żaba

6

7
8

řeka Opava

PEXESO HOUBY
plch Tomáš
MEMORY GRZYBY
koszatka Tomek

BLUDIŠTĚ 
jezevec Péťa
LABIRYNT
borsuk Piotruś

LESNÍ PEXESO
kuna Jájinka
LEŚNE MEMORY
kuna Gosia

KAMENNÁ SPIRÁLA
krtek Jirka
KAMIENNA SPIRALA
kret Jurek

ZMIJÍN
užovka Káča
ŻMIJOWIEC
zaskroniec Kazio CHODNÍK BOSÝCH NOHOU

strakapoud Martin
CHODNIK BOSYCH NÓG
dzięciołek Marcin

ZLATOKOPECKÉ ZASTAVENÍ
divočák Tuček
POSZUKIWACZE ZŁOTA
dzik Grubasek

č.6

č.7

č.8

č.9

č.10

Stezka začíná v Biocentru u rybníků ve Vrbně pod Pradědem. Povede vás podél řeky 
Opavy kolem velkého bludiště, kamenné spirály, houpačky a zmijína k zastavení v lese 
u brodu a dále lesem, kde na vás čekají chodníčky bosých nohou. Končí u zastavení Zlato 
a zlatokopeckých splavů, kde si vyzkoušíte těžkou práci někdejších zlatokopů. Cestou 
potkáte další zvířátka a seznámíte se taky s místními houbami.

Ścieżka rozpoczyna się w Biocentrum przy stawach w Vrbně pod Pradědem. Zabierze 
cię wzdłuż rzeki Opavy wokół dużego labiryntu, kamiennej spirali, huśtawki i żmijowca 
do stanowiska w lesie przy brodzie i dalej przez las, gdzie czeka chodnik bosych nóg. 
Kończy się na stanowisku Poszukiwacze złota, gdzie możesz spróbować ciężkiej pracy 
byłych poszukiwaczy złota. W drodze poznasz następne zwierzęta i grzyby.

ŚCIEŻKA KOŁO WODY 2CESTA KOLEM VODY 1
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BLUDIŠTĚ LABIRYNT

Jezevec Péťa
Borsuk Piotruś

Víte, jak vypadá můj hrad? Je to spousta 
chodeb v podzemí, hotové bludiště. A někde 
v tom bludišti mám ložnici. Chcete ji vidět? 
Je přesně uprostřed. Běžte každý jiným 
vchodem. Schválně, kdo tam bude dřív?

Wiesz jak wygląda moje mieszkanie? Jest 
to dużo korytarzy w podziemiu, gotowy 
labirynt. I gdzieś w tym labiryncie mam 
sypialnię. Chcesz ją zobaczyć? Jest w samym 
środku. Idźcie każdy innym wejściem. Kto 
będzie tam pierwszy? Někdy u mne bydlí i liška 

Eliška. Ach jo, je to docela 
velká nepořádnice. A já 
jsem přitom tak čistotný.

Czasami mieszka ze mną 
lisek Elisek. Ach, jaki on 
jest bałaganiarz. I ja tak 
dbam o czystość.

V bludišti se schovává 5 zvířat. Napište si 
jejich jméno a písmena, která u nich najdete. 
Poskládejte z písmen slovo. Zjistíte tak, co 
zvířátka v noře mají.

W labiryncie kryje się 5 zwierząt. Zapisz 
ich imię i litery, które znajdziesz obok 
nich. Z literek złóż słowo. Dowiesz się, co 
zwierzęta mają w norze.

Můžete zvířátkům vymalovat pokojíčky 
stejnou barvou, jakou je mají 
vymalované na kartičkách v bludišti.

Możesz pomalować pokoje zwierząt 
w ten sam kolor, jaki mają na kartkach 
w labiryncie.

Vstup do mojí nory je často 
schovaný pod vodou.
Wstęp do mojej nory ukryty 
często bywa ukryty pod wodą.

Vyhrabávám si chodby a nory 
v březích vodních toků nebo 
rybníků. Umím dobře plavat!
Korytarze i nory kopię 
w brzegach rzek lub stawów. 
Umiem dobrze pływać!

Nežiju sice v noře, ale vyhledávám 
jeskyně, ve kterých se schovávám ve 
dne nebo přes zimu. Jeskynní chodby 
často tvoří bludiště.
Nie mieszkam w norze, ale szukam 
jaskinie, w których się ukrywam 
dniem lub w zimie. Korytarze 
jaskiniowe często tworzą labirynt.

Hnízdo si stavím v chodbách 
v hlinitých březích řek. Tady 
jich moc nemáte, tak se tu 
většinou jen proletím.
Gniazdo buduję w glinianych 
brzegach rzek. Tutaj nie ma 
ich wielu, więc tu sobie tylko 
latam.

Moje nory a chodbičky tvoří opravdu 
složité bludiště. Více se mi líbí 
v nížinách, ale tady mne už taky někdy 
potkáte.
Moje nory i korytarze stwarzają 
naprawdę skomplikowany labirynt. 
Bardziej podoba mi się w nizinach, ale 
tutaj mnie już też czasami spotkacie.

Obkreslete si plastický reliéf  6
do hrací karty uprostřed brožury.

Narysuj plastikowy relief  6
na karcie do gry w środku broszury.

ŚCIEŻKA KOŁO WODY 2CESTA KOLEM VODY 2
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KAMENNÁ SPIRÁLA

Krtek Jirka
Kret Jurek

Uf, to jsem si dal, než jsem se sem 
dostal. Půda je samý kámen. Řeka 
kameny splavila v průběhu staletí, 
některé až z vrcholků hor.

Uf, to była praca, zanim tu się 
pojawiem. Gleba jest sam kamień.
Rzeka w przebiegu stuleci zaniesła 
te kamienie aż ze szczytów gór.

Kamenná spirála nám připomíná, že Jeseníky 
mají opravdu pestrou geologickou stavbu. Na 
kamenech rádi odpočívají různí živočichové nebo 
je využívají jako úkryt. Některé z nich už jste 
viděli nebo je teprve na stezce potkáte. Víte, jak 
se jmenují?

Kamienna spirala przypomina nam, że 
Jeseníky mają naprawdę zróżnicowaną budowę 
geologiczną. Różne zwierzęta lubią odpoczywać 
na kamieniach, lub używają ich jako schronisko. 
Niektóre z nich na szlaku już spotkałeś, niektóre 
dopiero spotkasz. Znasz ich imiona?

ZASADY KONKURSU NIE TYLKO DLA RODZIN Z DZIEĆMI

Chcete se zúčastnit slosování o exkurzi 
po Jeseníkách s výkladem?
Na každý vylosovaný lístek se exkurze 
mohou zúčastnit 2 osoby.

Chcesz wziąć udział w naszym 
konkursie o wycieczkę po Jeseníkách 
z wykadem? Dwie osoby mogą wziąć 
udział w wycieczce na jednym bilecie.

Vyplňte formulář, odstřihněte ho a odevzdejte 
v TIC Vrbno pod Pradědem nebo ve Vzdělávacím 
centru VÍCE Ve mlýně Karlovice.
Mimo otvírací hodiny můžete lístek vhodit do 
schránky.

Wypełnij formularz, wytnij i oddaj w TIC Vrbno 
pod Pradědem lub w Vzdělávacím centru VÍCE
Ve mlýně Karlovice.
Poza godzinami otwarcia formularz można 
wrzucić do skrzynki.

Podmínkou zařazení slosovacího lístku 
do soutěže, je zodpovězení otázky 
a obkreslení alespoň 1 obrázku (reliéfu) 
z každé části stezky.

Warunkiem włączenia formularza 
konkursowego do loterii jest odpowiedź 
na pytanie i narysowanie co najmniej 
1 obrazku (reliefu) z każdej części 
ścieżki.

SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘ – FORMULARZ KONKURSOWY

ODPOVĚZTE NA OTÁZKY - ODPOWIEDZ NA PYTANIA:
Doporučili byste Cestu kolem vody kamarádům? Zakroužkujte  ANO – NE
Poleciłbyś Ścieżkę koło wody kolegom? Zaznacz kółkiem  TAK – NIE

Co se vám na ní nejvíce líbilo nebo naopak nelíbilo?
Co najbardziej Ci się podobało lub nie podobało?

Jméno (Imię):
E-mail: 
Telefon:

Liška Eliška
Lisek Elisek

ŚCIEŻKA KOŁO WODYCESTA KOLEM VODY 2
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BIOCENTRUM STAWYŚCIEŻKA KOŁO WODY 1

Sem můžete napsat vaši pohádku o zvířátkách nebo o tom, jak vznikla řeka Opava.
Nejlepší pohádky budou vždy v listopadu zveřejněny na stránkách www.cestakolemvody.cz

Tutaj możesz napisać swoją bajkę o zwierzętach lub o tym, jak powstała rzeka Opava.
Najlepsze bajki zawsze będą publikowane na stronie www.cestakolemvody.cz

SOUTĚŽNÍ LÍSTEK – LOS DO KONKURSU
Do políček obkreslete jedno vybrané zvířátko (reliéf) z každé části stezky.

Narysuj jedno wybrane zwierzę (relief) z każdej części szlaku w odpowiednim miejscu.

MÍSTO PRO VAŠI POHÁDKU – MIEJSCE NA TWOJĄ BAJKĘ

CESTA KOLEM VODY 1
BIOCENTRUM RYBNÍKY

ŚCIEŻKA KOŁO WODY 1
BIOCENTRUM, STAWY

CESTA KOLEM VODY 2
VRBNO POD PRADĚDEM

ŚCIEŻKA KOŁO WODY 2 
VRBNO POD PRADĚDEM

CESTA KOLEM VODY 3
KARLOVICE

ŚCIEŻKA KOŁO WODY 3 
KARLOVICE

Přiložte papír na kovový reliéf  zvířátka 
a obkreslete pastelkou.

Přiložte papír na kovový reliéf  zvířátka 
a obkreslete pastelkou.

1 LIŠKA 
úvodní tabule NS v centru Vrbna

1 LISEK
tablica wstępna w centrum Vrbna

3 VYDRA – tabule NS 
Rybí království
3 VYDRA – tabule NS 
Rybí království

2 PUŠTÍK
tabule NS Strom jako dům

2 PUSZCZYK
tablica Drzewo jako dom

3 VYDRA
tabule NS Rybí království

3 WYDRA
tablica Królestwo ryb

4 VEVERKA
Veverčí dráha v Biocentru u rybníků

4 WIEWIÓRKA
Z wiewiórką na przeszkodach 
w Biocentrum przy stawach

5 ČÁP
stojan u voru

5 BOCIAN
tablica przy tratwi

HRACÍ KARTA – KARTA DO GRY
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VRBNO 
POD PRADĚDEM 

KARLOVICE
10

1
2

3

4

6

7
8 9

CESTA KOLEM VODY 1 – BIOCENTRUM RYBNÍKY
ŚCIEŻKA KOŁO WODY 1 – BIOCENTRUM STAWY

CESTA KOLEM VODY 2 – VRBNO POD PRADĚDEM
ŚCIEŻKA KOŁO WODY 2 – VRBNO POD PRADĚDEM

CESTA KOLEM VODY 3 – KARLOVICE
ŚCIEŻKA KOŁO WODY 3 – KARLOVICE

5

VÍTEJTE
liška Eliška
WITAJCIE
lisek Elisek

řeka Opava

řeka Opava

řeka Opava

STROM JAKO DŮM
puštík Matěj
DRZEWO JAKO DOM  
puszczyk Maciej

RYBÍ KRÁLOVSTVÍ
vydra Pepina
KRÓLESTWO RYB 
wydra Pepina

VEVERČÍ DRÁHA
veverka Julča
Z WIEWIÓRKĄ NA PRZESZKODACH
wiewiórka Julka VOR

čáp Dave a ropušák Metjů
TRATWA
bocian Dejw i ropucha Metju

PEXESO HOUBY
plch Tomáš
MEMORY GRZYBY
koszatka Tomek

BLUDIŠTĚ 
jezevec Péťa
LABIRYNT
borsuk Piotruś

LESNÍ PEXESO
kuna Jájinka
LEŚNE MEMORY
kuna Gosia

KAMENNÁ SPIRÁLA
krtek Jirka
KAMIENNA SPIRALA
kret Jurek

ZMIJÍN
užovka Káča
ŻMIJOWIEC
zaskroniec Kazio 

CHODNÍK BOSÝCH NOHOU
strakapoud Martin
CHODNIK BOSYCH NÓG
dzięciołek Marcin

ZLATOKOPECKÉ ZASTAVENÍ
divočák Tuček
POSZUKIWACZE ZŁOTA
dzik Grubasek

SPLAV 
komářice Mája
ŚLUZA 
komar Majo

SILUETY PTÁKŮ
poštolka Monča a sojka Evka
SYLWETKI PTASZKÓW
pustułka Monia i sójka Ewka

AREÁL U ŘEKY OPAVY
mravenec Ivka
AREAŁ PRZY RZECE OPAVĚ
mrówka Iwka

NAŠI SOUSEDI
netopýr Toník
NASI SĄSEDZI
nietoperz ANTONI

MLÝNY A PILY
bobr Štěpa
MŁYNY i PIŁY
bóbr Bolek

č.1

č.2

č.3

č.4

č.5

č.6

č.7

č.8

č.9

č.10

č.11

č.12

č.13

č.14

č.15

MAPA STEZKY MAPA ŚCIEŻKIŚCIEŻKA KOŁO WODYCESTA KOLEM VODY
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VRBNO POD PRADĚDEM KARLOVICEŚCIEŻKA KOŁO WODY 3CESTA KOLEM VODY 2

Přiložte papír na kovový reliéf  zvířátka 
a obkreslete pastelkou.

Přiložte papír na kovový reliéf  zvířátka 
a obkreslete pastelkou.

11 KOMÁR
začátek cyklostezky v Zadní Vsi

11 KOMAR
początek ścieżki rowerowej

3 VYDRA – tabule NS 
Rybí království
3 VYDRA – tabule NS 
Rybí království

12 POŠTOLKA
dřevěná lávka přes Uhlířský potok

12 PUSTUŁKA
drewniana ławka nad potokiem

13 MRAVENEC
přístřešek u Hrušky

13 MRÓWKA
schronienie przy Hrušce

14 NIETOPERZ
stojan u školy

14 NETOPÝR
tablica przy szkole

15 BOBR
stojan NS u Vzdělávacího centra Ve mlýně

15 BÓBR
tablica przy Vzdělávacím centru Ve mlýně

HRACÍ KARTA – KARTA DO GRY

Přiložte papír na kovový reliéf  zvířátka 
a obkreslete pastelkou.

Přiložte papír na kovový reliéf  zvířátka 
a obkreslete pastelkou.

8 PLCH
pexeso houby a lesní rostliny

8 KOSZATKA
memory grzyby i leśne rośliny

3 VYDRA – tabule NS 
Rybí království
3 VYDRA – tabule NS 
Rybí království

6 JEZEVEC
bludiště

6 BORSUK
labirynt

7 KUNA
Lesní zastavení NS u brodu

7 KUNA
Leśne stanowisko przy brodzie

9 STRAKAPOUD
tabule NS povodně

9 DZIĘCIOŁEK
tablica powódź

10 DIVOČÁK
fotopoint s divočákem

10 DZIK
fotopoint z dzikiem

HRACÍ KARTA – KARTA DO GRY
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ŻMIJOWIEC

Přirozená řeka se kroutí jako had, 
vytváří zátočiny a meandry. Spád 
je tu prudký, proud silný. Nechtělo 
by se mi přes ni plavat.

Rzeka naturalnie wije się jak wąż,
tworzy zatoki i meandry. Spad
jest bystry, prąd silny. Nie mam 
ochoty pływać przez nią.

Užovka Káča
Zaskroniec Kazio 

Zmije je velmi plachá a raději 
před vámi uteče.
Żmija jest bardzo płochliwa 
i woli uciec przed tobą.

ANO (TAK) NE (NIE)
Hadi dobře slyší.
Węże dobrze słyszą.

ANO (TAK) NE (NIE)

Ještěrka upadá do zimního 
spánku.
Jaszczurka upada do snu 
zimowego.

ANO (TAK) NE (NIE)

Užovka loví i pod vodní hladinou.
Zaskroniec poluje pod 
powierzchnią wody.

ANO (TAK) NE (NIE)

Slepýš je had. 
Padalec jest wąż.

ANO (TAK) NE (NIE)

Je to pravda nebo ne? Správné odpovědi 
najdete na tabulce u zmijína.
Doplňte jména živočichů.

Czy to prawda, czy też nie? Poprawne 
odpowiedzi znajdziesz na tablicy przy 
żmijowcu. Wpisz imiona zwierząt.

Mlok je plaz, který žije ve vodě.
Salamandra to płaz żyjący
w wodzie.

ANO (TAK) NE (NIE)Slepýš  chybí...

OMALOVÁNKY

Vymalujte si nás!
Wykoloruj nas!

ŚCIEŻKA KOŁO WODY 2CESTA KOLEM VODY 2


