
TAJEMNÝ REJVÍZ     
POVĚST O PASTÝŘI GILLOVI
Končí se naše pouť územím Lapků 
z Drakova. Až sem sahala 
jejich moc, až sem 
pronásledovali nebohé 
poutníky, aby je připravili 
o jejich poklady, zboží 
a často také o život. Až 
sem, na území tajemného 
pastýře Gilla, který od 
dávných dob bloudí po 
rašeliništích na Rejvíze. 

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE REJVÍZ
Dnes najdeme na místě, kde stávalo hříšné město Hunohrad, 
největší vrchovištní rašeliniště na Moravě a ve Slezsku. Národní 
přírodní rezervace Rejvíz, která byla vyhlášena roku 1955, má 
celkovou rozlohu 325 ha. Celkový objem rašeliny se odhaduje na  

32,5 milionů m , největší naměřená hloubka rašeliny je 6,6 m. 

Velké mechové jezírko, k němuž vede po povalovém chodníku 
naučná stezka, se nachází v západní části rašeliniště. Druhým 
jádrem rezervace je Malé mechové jezírko v její východní části. 
To je však veřejnosti nepřístupné.

PROČ VZNIKLO RAŠELINIŠTĚ 
PRÁVĚ NA TOMTO MÍSTĚ? 

Příhodný tvar území – mělká 
pánev s nepropustným podložím 

a vhodné klimatické podmínky 
jako vysoké srážky, nízká 

průměrná teplota a časté mlhy 
byly příčinou vzniku rozsáhlého 

mokřadu. Odumřelá těla rostlin, 
hlavně mechu rašeliníku, suchopýrů a ostřic se ve zdejších 

podmínkách velmi pomalu rozkládala a jejich hromaděním začala 
vrstva rašeliny přirůstat.
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naučná stezka

Jaké rostliny vlastně mohou růst v takových 
podmínkách, na hluboké rašelině a v prostředí trvale 

nasyceném vodou? Na nejmokřejších místech najdeme 
velké plochy, na kterých rostou jen mechy rašeliníky, 

některé trávy a ostřice nebo nenáročné rostliny 
a keříky, které snášejí trvalé zamokření.

Teprve v příznivějších podmínkách s menší vlhkostí 
rostou stromy, blatkový bor nebo rašelinná březina, na 

sušších okrajích rašeliniště pak rašelinná smrčina.

Na unikátní 
podmínky rejvízského 
rašeliniště je vázán 
výskyt řady vzácných, 
ohrožených 
a chráněných druhů 
rostlin a živočichů. 
Z rostlin je to např. 
celostátně kriticky 
ohrožená blatnice 

bahenní, dále korálice trojklanná, masožravá 
rosnatka okrouhlolistá, bazanovec kytkokvětý či 
kyhanka sivolistá, z obojživelníků např. skokan 
rašelinný a čolek karpatský, z ptáků sýc rousný 
a bekasína otavní, z hmyzu např. arktické vážky – 
šídlo rašelinné a lesklice severská.

NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM LAPKŮ Z DRAKOVA
Projekt zabezpečila ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu a spolek Přátelé Vrbenska ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky, LČR s.p. Lesní správa M. Albrechtice, Jeseník 
a Karlovice, Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku, Spolkem pro rozvoj Rejvízu a Klubem přátel Zlaté Hory.
Texty: Kateřina Kočí, Karel Michalus, Taťána Schmidtová, Milan Košulič, Jindřich Chlapek, Martin Kočí, Petr Kučák |Foto: Karel Michalus, Kateřina Kočí, Martin Kočí, Jindřich 
Chlapek, Milan Košulič, Petr Kučák, archiv Actaea, archiv spolku Přátelé Vrbenska, archiv Správy CHKO Jeseníky, archiv LČR |Design: sumec+ryskova |Výroba: Velkoplošný tisk

spolek Přátelé Vrbenska

Projekt Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných 
krajinných oblastech ČR je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR.


