
Podrobný popis – modrá trasa č. 4 Javorná – Rejvíz 

orientační 
délka úseku (m) označení popis 

250 1C – Z asfaltovaná cesta v Javorné 
souběh s pěší trasou modré barvy 

1500 2B lesní cesta 
souběh s pěší trasou modré barvy 

1000 2C – Z, K zpevněný úsek; prochází Ondřejovicemi 
(součást obce Zlaté Hory) 
stále souběh s modrou pěší trasou 

500 1B – S mírný svah mezi loukami 
možnost projet v klusu 

500 1A mírný svah 
špatně viditelná modrá pěší značka 
možnost projet ve cvalu 
úsek může být omezen ohradou 
z elektrického ohradníku (chov skotu) 

500 1C kamenitá cesta 
osada s expozicí zlatorudných mlýnů 
(hornický skanzen) 
dále lesní cesta, souběh s pěší trasou žluté 
barvy 
kořeny, větve 
v závěru přechází úsek přes silnici 2. třídy 

2000 1B – S, K úsek je ve velmi mírném svahu v okolí 
Lysého vrchu 
doporučen klus, místy také cval 
souběh s cyklotrasou 

250 1A před mírným stoupáním do sedla zvaného 
„Zlodějské louky“ možnost cvalu 

4500 1B – S mírný svah, travnatý středový pás 
úsek končí v sedle označovaném jako 
„Prameny Opavice“ 

1000 2C – S, K kameny (průměr 5 – 10 cm) 
doporučen krok 

750 1B – S mírný svah 
souběh s cyklotrasou až na křižovatku 
„Nad horním údolím“ 

4750 1C – S, K souběh s pěší trasou modré barvy 
kamenitá cesta 
u Lurdské jeskyně dochází k rozdělení trasy – 
modrá trasa vede k jihu, žlutá jezdecká stezka 
je spojovacím článkem s osadou Rejvíz 
úsek dále v souběhu s pěší trasou červené 
barvy; 



 1C – Z na křižovatce „Pod Kobrštejnem“ se úsek 
napojuje na cyklotrasu a pokračuje 
po asfaltované silnici; 
před odbočením na lesní cestu se úsek 
rozděluje na modrou a zelenou větev 
modrá větev pokračuje směrem na Kobrštejn, 
zelená jezdecká stezka obchází vrch Přední 
Jestřábí a napojuje se zpět na modrou větev; 
modrá trasa pokračuje po lesní cestě 
s travnatým středovým pásem, místy 
kamenité; 
vede pod Zámeckým vrchem se zříceninou 
hradu Kobrštejn (nevhodný pro koně kvůli 
velkému sklonu svahů) 

1750 1B – S mírně zvlněný terén 
doporučen klus 
cesta s dřevěnými odvodňovacími kanály 
souběh s pěší trasou zelené barvy 

1500 1C – Z, K asfaltovaná cesta, mírný svah 
nedaleko je ruský hřbitov 
závěr úseku je v souběhu se žlutou pěší 
trasou (k oddělení od této trasy dochází až 
u Bublavého pramene) 

250 1B – S krátký úsek před rozcestím u Jestřábí chaty – 
vhodný pro klus 

1000 3C před vrcholem Kazatelny je přibližně 50 
metrů dlouhé kamenné moře – nelze jej 
obejít, vhodné pouze pro podkované koně 
doporučeno projít s koněm na ruce 
není nebezpečné, pouze obtížné 

2000 2B lesní cesta, místy větve, kameny či bláto; 
v zimě jsou zde vedeny lyžařské trasy; 
úsek končí křižovatkou u Bublavého 
pramene 

3000 1C – Z úsek v souběhu s cyklotrasou 
hranice NPR Rejvíz 

 


