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Pod Rejvízem

U Mechového jezírka

Vstup do rezervace

Vstup k V. Mechovému jez.

REJVÍZ

Velké Mechové jezírko

NS Údolí stracených štol

Hornický skanzen
Zlatorudné mlýny

Náhon
Údolí ztracených štol

Údolí ztracených štol
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Rejvíz

Zlaté Hory

Zdroje:
trasa, časy, texty: www.mapy.cz

Dátum: 1.9.2015

� Tiesňové volanie:
112

Prevýšenie: 76 m
Dĺžka trasy: 4,4 km
Čas bez prestávok: 1:15 hod.

Prevýšenie: 46 m
Dĺžka trasy: 3,0 km
Čas bez prestávok: 0:50 hod.

Parametre trás:

Rejvíz

Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté hory
Akcia:     Jeseníky
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Rejvízské rašeliniště
Naučná stezka Rejvíz se nachází ve stejnojmenné
národní přírodní rezervaci rozprostírající se na
ploše 396,63 ha v severovýchodní části Hrubého
Jeseníku v masivu Orlík. Území je rozvodím Černé
Opavy a Vrchovištního potoka, které je položeno v
nadmořské výšce 750 až 790 m v široké, mělké
pánvi mírně skloněné k východu. Unikátnost
přírody této rezervace je podmíněna geologickou
minulostí a klimatem. Hranice rezervace jsou
vyznačeny na kmenech stromů dvěma červenými
pruhy a tabulkami se státním znakem. Okrajové
pásmo rezervace tvoří smrkový les o výměře 67,39
ha, jehož charakter se mění směrem ke středu
chráněného území v porosty s borovicí blatkou.
Lokalita je významným biotopem pro mnoho
vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů.
Zachované přírodní hodnoty rejvízského rašeliniště
jsou nejen objektem vědeckého výzkumu, ale i
velmi atraktivní z hlediska cestovního ruchu.
Naučná stezka Rejvíz - Mechové jezírko
Naučná stezka začíná u dřevěné chatky, kde si
turisté kromě vstupenky (20 Kč) mohou zakoupit
řadu suvenýrů. Po povalovém chodníku stezka
pokračuje k Velkému mechovému jezírku. Cestou
může každý pozorovat změnu, která probíhá v
rostlinné skladbě v závislosti na postupujícím
zrašelinění lokality - ustupující smrk a nástup
borovice blatky. Rejvízské rašeliniště patří k typu
rozvodnicového vrchovišté. Vzniklo v postglaciálni
době (před 6 - 7 tisici lety) diky vhodné konfiguraci
terénu, který umožňuje dostatečné nadržování
vody na nepropustném podloží, čímž byly dány
základní podmínky pro vznik rašeliniště. Puvodni
smrkový les vlivem silného zamokřent odumřel a
byl postupně nahrazen porosty borovice blatky.
která dorůstá do výšky 15 m při stáři maximálně do
200 let. Současně došlo v dalším vývoji k
intenzivnímu růstu rašeliníku a tvorbě rašeliny.
Zaoblený tvar vrchoviště vzniká odstředivým
růstem rašeliníkových trsů. Celý jeho povrch je
tvarové členěn na menší celky (mikroreliéf) -
vypouklé sušší bulty a jejich sníženiny obvykle
zalité vodou - šlenky. Rašelinná jezírka se nazývají

blanky a jejich silné zamokřelé okraje - lagg.
Celková hmota humolitu ve vrchovišti je
odhadována na 2,5 milionu m3. Velké mechové
jezírko se nachází ve středu západního jádra
rašeliniště. Vrstva rašeliny zde dosahuje výšky 300
cm. Okolí jezírka tvoří porosty borovice blatky
(Pinus uncinata) s podrostem mechu rašeliníku a
jiných typických rostlin. Vyskytuje se zde i drobná
masožravá rosnatka okrouhlolistá. Kromě rostlin
zde mají útočiště vzácné druhy živočichů, z nichž
např. žluťásek borůvkový a sídlo rašelinné jsou
glaciálni relikty. Až výzkumy z poslední doby
prokázaly, že rejvízské rašeliniště patří mezi
nejbohatší ve výskytu příliš oblíbené skupiny
živočichů - pavouků.

Tato budova se před druhou světovou válkou
nazývala Zum Seehirten (U jezerního pastýře)
nebo také Zum Seehirtenhov (Dvůr u jezerního
pastýře). Byla majetkem bratrů Braunerových
Jozefa a Alfréda. Část budovy, ve které je výčep
byla založena v roce 1795 a je nejstarší část areálu.
Za rozvoje turismu v roce 1919 byla vybudována
velká jídelna vedle výčepu a nad ní letní pokoje pro
hosty.

V roce 1931 byl postaven třípatrový hotel. Interiér
chaty byl začátkem 20. st. zdobený řezbářskými
pracemi obou bratrů, kteří přišli na unikátní nápad
vyřezávat židle s karikaturními podobami stálých
hostů. Pokud host chtěl mít svou podobu, musel si
výrobu židle zaplatit, ale kdykoliv do restaurace
přišel měl právo si na ni sednout. Je tam karikatura
písaře i lesního, bláznivě zpívající Bety i kostelníka,
kominíka a řezníka. Do této horské chaty mohli v
třicátých letech jen ti nejbohatší hosté.
V roce 1947 se chata stala rekreačním střediskem
ministerstva vnitra a dostala název Noskova chata,
podle ministra vnitra Václava Noska (1947-1953).
V té době se nejen z nevědomosti a z neúcty k
naivnímu selskému umění zničilo a ztratilo mnoho
řezbářských výtvorů bratrů Braunerů. Od roku
1962 byla chata převedena pod správu

Penzion Rejvíz

Revolučního odborového hnutí a tehdejší vedoucí
pan V. Fábera vytvořil z tzv. vinárničky malé
muzeum se stálou výstavou židlí a jiných
řezbářských prací.
Současný majitel penzionu "Rejvíz" pan Zdeněk
Adamec celou sbírku a vzácný mobiliář od
odborových organizací odkoupil a usiluje o další
rozšiřování sbírky řezbářských prací a mobiliáře
penzionu. Dále také rozšiřuje sbírku židlí
současných štamgastů, které si také můžete
nechat na zakázku vyrobit!

Tato naučná stezka měří kolem 2 km a je řešena
jako okruh s třemi možnými přístupovými místy. 10
informačních tabulí není číslováno. Úvodní panel
podává základní informace o naučné stezce a
přístupových návaznostech na turistické atraktivity
v okolí. Ostatní panely naučné stezky, jsou dále
popisovány od srubů ve směru hodinových ručiček.
Stezka prochází část rýžovišť a kolem vodního
kanálu. Přivede nás jednak k místu, kde voda teče
do kopce, ale i k funkční replice stoupy a rudného
mlýna. Nechybí zde informace o původu zdejšího
zlata, jeho zpracování, ale i místní přírodě.
Mezi parkovištěm u železničního přejezdu a mlýny
jsou vystavěny Zlatokopecké sruby, kde se konají
každoroční soutěže v rýžování zlata. V roce 2010
zde proběhlo i Mistrovství světa v této kategorii.

Jednotlivá zastavení:
- Údolí ztracených štol – naučná stezka
- Rýžoviště zlata
- Místo, kde voda teče do kopce…
- Zlatorudné mlýny
- Úpravna zlatonosné rudy drcením a mletím
- Kouzlo rostlin
- Lesní zastavení
- Původ zdejšího zlata
- Zlato v Údolí ztracených štol
- Historie a současnost, báňské školství v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku.

Naučná stezka v Údolí ztracených štol


