
Motivační zájezd – Rejvíz - 5.–7.11.2021 
POKYNY Rejvíz, Jeseníky 

IMPULSY 
Stmelení kolektivu. Kulturně poznávací část. 

STRAVOVÁNÍ 
Zajištěna je plná penze -  Pá večeře – Ne oběd 

UBYTOVÁNÍ 
Ubytování na postelích. Penzion Rejvíz. GPS 50.2291775N, 
17.2978953E. Na ubytování je bazén a sauna. Nezapomeňte 
si PLAVKY do bazénu. 

PROGRAM 
Pá Več. Regenerace (bazén), přednáška a beseda s 

reprezentanty 

So Dop. Výběh (turistika) – Zlatý Chlum 
Odp. Regenerace (bazén, sauna) 
Več. Prezentace o MED a JMS 2021 

Ne Dop. Mapový trénink 
Odp. Odjezd domů 

DOPRAVA 
Individuální 

DŮLEŽITÉ ČASY 
05.11.21  17:00 – příjezd - bazén 
05.11.21  18:00 – večeře 
05.11.21  19:00 – Přednáška a beseda s reprezentanty 
Zbytek programu upřesníme na místě. 

KPČ 
Rejvíz 
Na místě Rejvízu byly až do 18. století jen louky zvané 
"Sklářské" (Glasswiese). Vedla tudy ovšem cesta ze Zlatých 
Hor podél Černé Opavy směrem na Vrbno pod Pradědem, a 
na ní zřídil roku 1768 Kajetan Beer hostinec, kolem nějž 
vznikla malá osada (roku 1791 tři domy) zvaná Reihwiesen 

(řada luk).  Nyní se 
tato část vsi, 
jihovýchodně od 
jejího centra, 
označuje jako Starý 
Rejvíz (něm. Alt-
Reihwiesen). Osídlení 
v nynějším středisku 

osady vzniklo až roku 1794 v rámci kolonizační akce 
vratislavského biskupa Philippa Gottfrieda von 
Schaffgotsche, který zde levně rozprodal panské pozemky k 
osazení. Řada osadníků pocházela z česky mluvících oblastí a 
jen pozvolna se vesnice zcela poněmčila. Patřila od počátku 
k cukmantelskému panství vratislavských biskupů. Na rozdíl 
od jiných osad na tomto panství tedy nevznikl Rejvíz v 
souvislosti s hornictvím, ale jako osada pastevecká a 
dřevařská (i když i část dosavadních luk byla přeměněna na 
horská políčka). 
 

 
Penzion Rejvíz – naše ubytování 
Penzion Rejvíz (dříve Braunerova, pak Noskova chata), lidová 

celodřevěná stavba z 19. 
století. 
Penzion poskytuje výborné 
zázemí pro odpočinek po  
celodenních výšlapech do 
okolí. Můžete využít krytý 

bazén s teplotou vody okolo 29° C nebo „Leknínové jezero na 
penzionu“ ke koupání. Po celodenní aktivitě Vás určitě vrátí 
do formy vířivka nebo tělo 
omlazující sauna. 
Venkovní sauna je takový 
bonus… ze sauny rovnou do 
jezera. Je až pro 12 osob.  
 
Zlatý chlum 
Zlatý chlum, často psaný též Zlatý 
Chlum (německy Goldkoppe; 891 m 
n. m.) je vrchol v České republice 
ležící v Zlatohorské vrchovině. Často 
uváděná výška 875 m se týká kóty 
při rozhledně. Vlastní vrchol hory se 
však nalézá od věže asi 200 m 
jihovýchodně. 
Poblíž vrcholu se nachází rozhledna, 
otevřená roku 1899, s výhledem na 
Jeseníky a do Polska. Okolo Zlatého 
chlumu vede Hornická naučná stezka. 
 
Velké mechové jezírko 
Velké mechové jezírko je rašelinné jezero, které se nachází v 
rašeliništi v národní přírodní rezervaci Rejvíz v okrese Jeseník 

v Jeseníkách. Leží 1,5 km jihozápadně 
od osady Rejvíz. Jezírko má  rozlohu 
1692 m². Je dlouhé 68,5 m a široké 41 
m. Dosahuje hloubky 2,95 m. Jeho 
celkový objem je 4048,6 m³. Leží v 

nadmořské výšce 769 m. 
Vede k němu naučná stezka (vstupné 30 Kč) z Rejvízu. Ta 
vede nejprve zároveň s modrou turistickou značkou do 
Dětřichova a po 2 km z ní odbočuje povalový chodník k 
jezírku. 
K jezeru se váže jedna místní pověst. Kdysi dávno tu stálo 
hunské město Hunohrad, jenomže jeho obyvatelé byli hříšní, 
a tak se celé město za trest propadlo do zdejších močálů. Při 
jasném slunečném počasí je prý ještě dnes možné v obou 
mechových jezírkách spatřit zdi a věž zdejšího kostela. Jde v 
podstatě o obdobu příběhu o Sodomě a Gomoře. Nedaleko 
odsud byl však opravdu nalezen hunský pohřební hrnec. 
A ve Velkém mechovém jezírku by se měl nalézat poklad 
tohoto města, který hlídá tajuplná postava pastýře Gilla, ke 
kterému se váže ještě několik místních pověstí. 


