
 

 

Naučná stezka Rejvíz  

karta přístupnosti   

Základní informace 

 

Osada Rejvíz, Zlaté Hory, 793 76 

GPS: N 50.224503, E 17.288486  

 +420 606 418 460 

 tichopadovar@seznam.cz  

 http://www.jeseniky.net/naucna-stezka-

rejviz-mechove-jezirko 

Popis  

Naučná stezka se nachází v národní přírodní rezervaci Rejvíz s největším rašeliništěm na Moravě, 

které vzniklo zhruba před 7 tisíci lety. Vede po značené trase od Penzionu Rejvíz k Velkému 

mechovému jezírku (plocha 1 693 m2). Je dlouhá cca 3 km a obsahuje několik zastavení 

s informačními tabulemi o zdejší specifické fauně a floře a o vzniku rašelinišť. Jedná se o stezku pro 

pěší, ale dá se absolvovat také na kole nebo s kočárkem. V zimním období může být schůdnost stezky 

omezena. Naučná stezka je zpoplatněna symbolickou částkou určenou na údržbu stezky. Mimo 

provozní dobu pokladny je stezka volně přístupná.  

Přístupnost  

Vstup  

❖ Vstup na stezku je bez bariér.  

❖ Vstup je široký min. 80 cm.   

❖ Přístup k pokladně je bez bariér. Pokladna je umístěna v terénní stanici stráže přírody u vstupu 

do rezervace a jednoho ze zastavení.   

Vnější prostory  

❖ Trasa vede přírodní krajinou po dřevěném chodníku. Povrch je nerovný a místy nezpevněný. 

Zábradlí a zábrany proti sjetí nejsou na celém úseku (po celé délce chodníku).   

❖ Trasa je užší než 150 cm.  

❖ Trasa vede po rovině až mírně zvlněném terénu (s podélným sklonem do 6 %) a její obtížnost je 

hodnocena jako lehká. 

❖ Na trase se vyskytují informační tabule, které jsou dobře čitelné a srozumitelné. 

❖ Trasa je značena symbolem pro naučné stezky (zelený pruh na bílém čtverci).  

❖ U pokladny a na vyhlídkové terase u Velkého mechového jezírka se nacházejí odpočinková místa 

k sezení (lavičky). Jinde na trase odpočinková místa k sezení nejsou. 

Bezbariérová toaleta  

❖ K dispozici není žádné WC. 
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Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

Služby a vybavení  

❖ Na trase se nachází: obchod se suvenýry (v prostorách pokladny, bezbariérový přístup), dřevěná 

vyhlídková plošina s altánkem (u jezera, bezbariérový přístup). 

❖ Návštěva stezky je možná bez předchozí rezervace.  

❖ Možnost vstupu s vodícím/asistenčním psem.  

❖ Speciální informační materiály pro děti.  

❖ Parkoviště s vyhrazenými parkovacími místy u penzionu Rejvíz (na začátku naučné stezky). 

Datum zpracování: 11/2022 


