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Přírodní park Údolí Bystřice se nachází v širším okolí řeky Bystřice, která se hluboko zařezala do 

plošiny Domašovské vrchoviny. Řeka vytvořila hluboké skalnaté údolí s řadou kaňonů, skalních 

ostrohů, sutí a kamenných moří. Přírodním parkem prochází naučná stezka Údolím Bystřice, po 

které se dnes vydáme. Cestou poznáme i dvě přírodní památky Kamenné proudy u Domašova a 

Hrubovodské sutě.  

Z náměstí v Domašově se vydáme po modré turistické značce, která nás  Domašovem, zavede  k 

železničním kolejím, kde opustíme asfaltovou cestu a jdeme po pěšině pár metrů od kolejí. Značka 

nás zavede pod železniční most,  za kterým vcházíme do lesa a do přírodní památky Kamenné 

proudy u Domašova.  Předmětem ochrany jsou v Nízkém Jeseníku ojedinělé kamenné proudy a 

mrazové sruby. Nachází se zde 12 kamenných proudů jejichž šířka dosahuje až 16 m a délka až 

165 m. Pokračujeme  po lesní cestě podél Bystřice. Později začneme stoupat ke skalnímu útvaru 

Malý Rabštýn. Z jeho vrcholu jsou nádherné výhledy na okolní krajinu. Když se pokocháme 

výhledem, sejdeme na úroveň Bystřice a pokračujeme dále po modré značce. Projdeme kolem 

Magdalenského mlýna, kde je školící a výcvikové středisko armády ČR až dojdeme k Panskému 

mlýnu. Odtud modrá značka kopíruje hranici Vojenského újezdu Libavá, kde probíhá vojenský 

výcvik po celý rok, není zde možnost volného pohybu osob. Značka nás přivede k rozcestníku 

Smilov,  železniční stanice. Zde začíná přírodní rezervace Hroubovodské sutě, kterou tvoří 

typický suťový les, vyvinutý na příkrých východně orientovaných svazích údolí řeky Bystřice. 

Suťový les je les vyskytující se na strmých svazích a obsahuje mnoho balvanů, nebo suti. Místní 

svahy s častými skalními výchozy dosahují sklonu až 30 stupňů.  Cestou projdeme kolem 

památného stromu. Jedná se o Javor klen, výška 31m, šířka koruny 30m, obvod kmene 394 cm, 

stáří 250-300 let.  Pokračujeme stále po  modré značce. Před Hrubou vodu se k nám připojí žlutá 

značka a společně  nás přivedou přes rozcestník Hrubá Voda pod hájovnou do obce  Hrubá Voda.  

Zde je možnost občerstvení v hotelu Hluboký dvůr, nebo v hospůdce Park sport.  

Kdo bude mít zájem, může vyzkoušet  nějakou atrakci v Resortu Hrubá voda.  (bobová dráha, 

Hrubíkovu naučnou stezku, Kamzíkovu stezku v korunách stromů, dětský park skřítka Hrubíka).  

Pokud budete, chtít poznat okolí můžete se vydat cca 2,2 km po naučné stezce „Hrubá Voda-živá 

voda“. Naučná stezka vám  ukáže Hrubou Vodu jako zajímavou lokalitu, kde není jen sportovní 

resort. Nenáročná vycházka vás zavede například i na zříceninu hradu Hluboký. 

Kdo bude chtít, může ještě pokračovat po cyklotrase 6009 do Hluboček, kde je možné navštívit 

korytovou bobovou dráhu a  posedět v restauraci.  

Odjezd autobusu: 

 17:00 hodin od hotelu Akademie,     (cca 1,5 km od Resortu Hrubá voda, po modré značce).  

 17:05 zastávka Hlubočky obecní úřad.  

 

Kontaktní telefon na pořadatele v případě nouze: 603 489 387 

 

Město Napajedla podporuje činnost oddílu Azimut 1403 a KČT, odbor Napajedla 

 

 

Připravované akce:   28.9.2020 Svatováclavský pochod - Velká Javorina 

                                 10.10.2020 Podzimními Chřiby 

 

 



 

 

 

 


