
 

 

Szlak Krajoznawczy Rejvíz 
karta dostępności  

Informacje podstawowe 

 

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 

Opis  

Ścieżka dydaktyczna znajduje się w narodowym rezerwacie przyrody Rejvíz z największym 
torfowiskiem na Morawach, które powstało około 7 tysięcy lat temu. Prowadzi po oznakowanym 
szlaku od Pensjonatu Rejvíz do Wielkiego Jeziorka Torfowego (Velké mechové jezírko) o powierzchni 
1693 m2). Ma długość około 3 km i obejmuje kilka przystanków z tablicami informacyjnymi 
przedstawiającymi tutejszą specyficzną faunę oraz florę, a także historię powstania torfowisk. Jest to 
szlak dla pieszych, ale można go pokonać również na rowerze lub z wózkiem dziecięcym. W okresie 
zimowym możliwość przejścia po trasie może być ograniczona. Wejście na ścieżkę dydaktyczną jest 
objęte symboliczną opłatą przeznaczoną na utrzymanie szlaku. Poza godzinami otwarcia kasy, ścieżka 
jest swobodnie dostępna.  

Dostępność  

Wejście  

 Wejście na ścieżkę jest pozbawione barier architektonicznych.  

 Ma ono szerokość min. 80 cm.  

 Dojście do kasy jest pozbawione barier architektonicznych. Kasa znajduje się w stacji terenowej 
straży przyrody przy wejściu do rezerwatu oraz na jeden z przystanków.  

Obszary zewnętrzne  

 Trasa prowadzi przez krajobraz naturalny po drewnianym chodniku. Nawierzchnia jest nierówna 
i miejscami nieutwardzona. Poręcze i barierki zapobiegające zjazdowi nie znajdują się na całym 
odcinku (na całej długości chodnika).  

 Trasa ma szerokość mniejszą niż 150 cm.  

 Prowadzi po równinnym lub lekko pofałdowanym terenie (z nachyleniem wzdłużnym do 6%), 
stopień jej trudności jest oceniany jako lekki. 

 Na trasie znajdują się tablice informacyjne, które odznaczają się dobrą czytelnością i 
zrozumiałością. 

 Trasa jest oznaczona symbolem ścieżek dydaktycznych (zielony pas na białym kwadracie).  

 Przy kasie i na trasie widokowej przy Wielkim Jeziorku Torfowym znajdują się siedziska 
odpoczynkowe (ławki). W innych punktach miejsc odpoczynkowych brak. 
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Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych 

 Brak dostępu do WC. 

Usługi i wyposażenie  

 Na trasie znajdują się: sklep z pamiątkami (w pomieszczeniach kasy, dostęp pozbawiony barier 
architektonicznych), drewniana platforma widokowa z altaną (przy jeziorze, dostęp bez barier 
architektonicznych). 

 Przejście ścieżką jest możliwe bez uprzedniej rezerwacji.  

 Możliwość wejścia z psem przewodnikiem/asystentem.  

 Specjalne materiały informacyjne dla dzieci.  

 Parking z wydzielonymi miejscami parkingowymi przy pensjonacie Rejvíz (na początku ścieżki 
dydaktycznej). 
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