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Moravská stezka je páteřní cyklistická trasa, která spojuje Jeseníky s jižní Moravou.
Na Střední Moravě stezka víceméně kopíruje tok řeky Moravy. Na trase vás nepřekvapí žádná výrazná převýšení, takže je
vhodná i pro nezkušené cyklisty nebo rodiny s dětmi. Vychutnáte si jízdu nádhernou
přírodou podél divoké Moravy v Litovelském Pomoraví, budete se kochat nádhernými výhledy do typické hanácké krajiny.
K zastávce na dobré jídlo vás pozvou města a obce na trase – nejen v Olomouci si
můžete vybrat z restaurací, které jsou zapojeny do projektu Ochutnej Hanou. Výlet
po stezce doporučujeme zpestřit několika
odbočkami na turisticky atraktivní místa
v okolí stezky, jako jsou hrady, zámky či
technické památky.
,
Stastnou cestu!
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Moravská stezka
na Střední Moravě
2

Střední Morava,
cyklistický ráj!
1

Z HRABOVÉ DO LITOVLE
Úsek Moravské stezky z Hrabové do Litovle je většinou veden po asfaltových cestách II. a III. třídy.
Z Mohelnice do Moravičan vede trasa po cyklostezce, která je vybavena u mostu přes Újezdku odpočívadlem a mapou.

3

Z Hrabové do Litovle můžete využít i alternativní
trasu 6026 přes Dubicko do Úsova. U odpočívadla
v Králové pokračujte trasou 6051 až do Nových mlýnů, kde se dáte směrem na Nové Zámky a pak do
Litovle.
V Moravičanech doporučujeme odbočku do Loštic po cyklotrase 6036 . Z Loštic pokračujte po cyklotrase 6204 do Bílé Lhoty a odtud po silnici do Mladče. Z Mladče jeďte po místních komunikacích
přes Sobáčov do Litovle nebo se do Litovle vydejte
z Mladče trasou 6033 přes Nové Zámky.

PROFIL TRASY

Délka úseku: 24 km
Náročnost: nízká
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3 Levandulový statek

Vydáte-li se z Hrabové do Litovle přes Úsov, nabízí se vám v Polici odbočka do Bezděkova u Úsova.
Nezaměnitelná vůně levandule vás zavede na Levandulový statek Bezděkov. Jeho majitelé s pěstováním levandule začali v roce 2014 a dnes už obhospodařují více než 2 hektary levandulových polí.
Krásou voňavé byliny se můžete kochat v malých altánech okolo políček a přímo na poli můžete
ochutnat ve venkovní kuchyni levandulové menu. Pro poučení zajděte do Levandulové expozice
v centru obce.
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2 Morava camp Mohelnice
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Okolo Polického rybníka vás stezka zavede do Úsova, který stojí za další zastávku. Na náměstí v Úsově nemůžete minout Levandulové bistro s nabídkou voňavých a sladkých pochutin.
Dominantou obce je ale především krásný zámek Úsov. Do původního hradu s oblými věžemi
a silnými obrannými zdmi ve stylu francouzských kastelů ze 13. století byl koncem 17. století
vestavěn barokní zámek podle projektu slavného Domenica Martinelliho. V zámku navštivte
ojedinělé lesnické a lovecké muzeum. V interiéru je vystaveno několik tisíc loveckých a přírodovědných exponátů z lichtenštejnských panství a loveckých výprav. Součástí muzea je i historická
expozice s modelem nejstarší podoby hradu nebo černá hradní kuchyně.

24 km
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Putování
po Moravské stezce na území Střední Moravy začínáme v Hrabové. V místní
části
obce
Třeština - Háj odbočte doprava a nenechte si ujít architektonicky cennou
250
hydroelektrárnu. Vedle stojí unikátní Plhákova vila z roku 1921, kterou stejně jako ne200
daleko
stojící elektrárnu postavili podle projektu architektů Bohuslava Fuchse a Josefa
Štěpánka,
žáků Jana Kotěry. K vile přiléhá i zahrada, kde se žízniví cyklisté mohou ob150
čerstvit.
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Po návratu na stezku si další zastávku udělejte až v Mohelnici. Malebnému náměstí
vévodí
350 m n. m. barokní morový sloup a klasicistní litinová kašna se sochou Hygie. Nepřehlédnutelná je čtyřhranná věž kostela svatého Tomáše z Canterbury. Zájemci o historii mo300
hou
navštívit nedaleké Muzeum Mohelnice, které sídlí v historické budově bývalé fary.
V
250krásných prostorách se můžete poučit o dějinách města Mohelnice. Nezapomeňte
navštívit také novou expozici Pravěk Mohelnicka, která je doplněná velkoplošnou pro200
jekcí
a interaktivní hernou.
150 Mohelnici se můžete klidně zdržet delší dobu. V Morava camp Mohelnice se lze
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ubytovat v motelu, v chatkách nebo ve stanu. Osvěžit se můžete ve venkovním koupališti, v areálu campu je restaurace a několik stánků s občerstvením. Půjčí vám také
350 m n. m.
sportovní
vybavení, na koupališti si můžete zahrát minigolf.

4 Zámek Úsov

5 Moravičanské jezero

Než se vydáte z Úsova po cyklostezce do Litovle krásnou přírodou Litovelského Pomoraví, zajeďte si ještě k Moravičanskému jezeru. Jeho víc jak sto hektarová plocha se rozkládá mezi Úsovem
a Mohelnicí. Jezero vzniklo těžbou štěrkopísku a jeho hloubka dosahuje až patnácti metrů. Na
jezeře jsou ideální podmínky pro koupání, vodní sporty a rybaření. Na své si přijdou i milovníci
přírody. Jezero je totiž i významnou ornitologickou přírodní rezervací. Na březích jezera hnízdí
70 druhů ptáků, z toho cca 10 druhů je ohrožených a chráněných.
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www.vila-haj.cz
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www.moravacamp.cz
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www.muzeum-sumperk.cz

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
tel.: +420 721 850 509

Levandulový statek Bezděkov

www.levandulovakavarna.cz

tel.: +420 604 744 534

tel.: +420 775 111 721

Levandulové bistro Úsov

www.levandulovakavarna.cz

tel.: +420 728 521 360

tel.: +420 583 430 693

Zámek Úsov

www.muzeum-sumperk.cz

tel.: +420 583 435 111

3

Z LITOVLE DO OLOMOUCE
Z Litovle až do Horky nad Moravou pojedete po cyk350 m n. m. Z Horky do Olomouce je trasa stezky vedelostezce.
na300po místních komunikacích II. a III. třídy.

9

6 Tvarůžková cukrárna

6 Muzeum olomouckých tvarůžků A. W.

Milovníci tvarůžek nemohou minout v Moravičanech odbočku na Loštice. V tomto malebném
městečku se aromatický sýr s typickou vůní vyrábí. Přímo v areálu výrobny najdete Muzeum
olomouckých tvarůžků A. W., které dokumentuje historii výroby tvarůžků. V Tvarůžkové cukrárně můžete ochutnat netradiční moučníky, v Restauraci u Coufalů ochutnejte tvarůžkové
speciality, které mají ve stálé nabídce. V létě se můžete svlažit na koupališti, které je ukryto
v údolí říčky Třebůvky na okraji Loštic.
Z Loštic vás zavede trasa č. 6204 na cyklostezku do Palonína. Odtud do Trpína a pak do Bílé
Lhoty se známým arboretem. Za zastávku ale rozhodně stojí Mladečské jeskyně, ke kterým
se dostanete z Bílé Lhoty po značených místních komunikacích. Podzemní prostory jsou nejstarším a největším objeveným sídlištěm cromagnonského člověka ve střední Evropě. V Dómu
mrtvých byly nalezeny zbytky ohnišť a kostí pravěkých zvířat. Ohromí vás ale také krápníková
výzdoba. Dominantou a symbolem jeskyní je přes dva metry vysoký stalagmit nazývaný Mumie.

Ze Lhoty nad Moravou můžete využít alternativní
250
5056 přes Náklo do Příkaz. Odtud pokračujte
trasu
6027 přes Skrbeň až k rozcestníku U tří mostrasou
200
tů. Po Moravské stezce pokračujte až do Olomouce.
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Příjemně ochlazeni z podzemních prostor se můžete trasou č. 6033 vydat do Nových Zámků.
Předtím si ale zajeďte do Sobáčova na občerstvení do Penzionu Sobáčov s restaurací, který se
pyšní certiﬁkátem Ochutnejte Hanou. Přestože je ze Sobáčova jen kousek do Litovle, doporučujeme se vrátit zpátky přes Mladeč do Nových Zámků.
Novozámecký barokní zámek s neporušenými empírovými fasádami v minulosti sloužil jako
lazaret. Dnes v něm sídlí ústav sociální péče. Protější areál Dvůr Nové zámky je rájem milovníků
jezdeckého sportu. V areálu s jízdárnami a stájemi se můžete ubytovat a také občerstvit. Ve Dvoře Nové zámky pořádají komentované prohlídky novozámeckého areálu. Prohlídku je ale nutné
si předem objednat. Kdo si nestihl komentovanou prohlídku objednat, nemusí litovat. Blízká
Litovel, v které výlet zakončíme, potěší každého zájemce o historii a architekturu. Před vjezdem
do Litovle si ještě udělejte zastávku u studánky Svatá voda Čerlinka. Pramen je známým poutním místem, které zdobí socha Panny Marie.
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9 Svatojánský most
350 m n. m.

Litovli se díky několika ramenům řeky
Moravy přezdívá Hanácké Benátky. Jedno
300
z nich, zvané Nečíz, protéká pod hlavním náměstím a pod radniční věží, která se tyčí
250
do výšky 65, 4 metrů. Dominantou náměstí
je barokní morový sloup, jehož autorem
je Václav Render. K významným památkám
města
patří také sedmiobloukový Svato200
jánský most, který pochází z roku 1592 a patří k nejkrásnějším stavbám ve městě. Jde
o nejstarší kamenný most na Moravě a150třetí nejstarší v České republice.
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V Městském muzeu určitě navštivte expozici o slavném zápasníkovi Gustavu Frištenském, který si vzal dceru litovelského sládka a strávil zde většinu života. Socha na
jeho počest stojí u sokolovny ve Smetanových sadech. Litovli dodávají působivý vzhled
i parky a dva rybníky, Uničovský a Olomoucký, mezi nimž vede i Moravská stezka.

7 Mladečské jeskyně

Než opustíte Litovel, nezapomeňte se zastavit v Café restaurantu Záložna. Sídlí v secesní historické budově na náměstí a v nabídce mají i tvarůžkové speciality. Čepují tu
místní pivo, a to můžete ochutnat i přímo v Pivovaru Litovel, který pořádá prohlídky
svého areálu. Po zážitku pro chuťové buňky si dopřejte i zážitek, který osvěží vaše tělo.
Litovelské biotopové koupaliště kombinuje výhody moderního bazénu s přírodním
koupáním v čisté vodě bez chemie.

8 Zámek Nové Zámky

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
Muzeum olomouckých tvarůžků A. W.

www.tvaruzky.cz

tel.: +420 583 401 217

Koupaliště Loštice

www.mu-lostice.cz

tel.: +420 603 779 309

Restaurace U Coufalů

www.ucoufalu.com

tel.: +420 583 445 191

Mladečské jeskyně

www.caves.cz/jeskyne/
mladecske-jeskyne

tel.: +420 585 347 148

Dvůr Nové zámky

www.dvurnovezamky.cz

tel.: +420 724 234 605
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ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
Městské muzeum

www.muzeumlitovel.cz

tel.: +420 585 341 465

Café restaurant Záložna

www.zalozna-litovel.cz

tel.: +420 730 172 839

Pivovar Litovel

www.litovel.cz

tel.: +420 724 776 392

Městské koupaliště Litovel

www.litovel.eu

tel.: +420 585 342 374

5

9 Litovel

10 Šargoun

13 Sluňákov

Z Litovle vás povede stezka na příjemnou projížďku Litovelským Pomoravím. První zastávku
si udělejte v informačních středisku CHKO Litovelského Pomoraví Šargoun. V místě bývalé
hájovny je vybudovaná živá expozice o historii včelařství, která ukazuje život člověka v sepětí
s přírodou v dobách minulých. Na zahradě bylo nově vysázeno několik starých odrůd ovocných
stromů a prohlédnout si můžete ukázky historických včelínů. Trasa pokračuje krajinou lužních
lesů a je totožná s naučnou stezkou Luhy Litovelského Pomoraví. Podél cyklostezky jsou instalovány informační panely, které vás seznámí s přírodovědnými a historickými zajímavostmi.
Příjemnou projížďku si můžete zpestřit koupáním v oblíbené štěrkovně Náklo. Zavede vás
k ní trasa č. 6056 z rozcestníku ve Lhotě nad Moravou. Stále se tu aktivně těží štěrk, ale část štěrkovny je využívána jako přírodní koupaliště a zbytek je ponechán přírodě, původním živočichům
a rostlinám. Zastavují se zde například ptáci na tahu k odpočinku a za potravou.

13 Sluňákov

Cesta lužními lesy Litovelského Pomoraví končí v ekologickém středisku Sluňákov na okraji
Horky nad Moravou. Centrem areálu je unikátní Dům přírody Litovelského Pomoraví, který
je obklopen volně přístupnou galerií v přírodě. Na rozlehlém pozemku můžete prozkoumávat
malebná zákoutí s netradičními herními prvky nebo si jen tak rozjímejte v Rajské zahradě, na
Sluneční hoře snů či v Lesním chrámu.
Poznávat hanáckou krajinu může nejen ze sedla kola. Nezapomenutelným zážitkem je jízda
na formanském voze. Dříve se ve vozech tažených koňmi převáželo zboří do blízkých i dalekých
míst, za každého počasí. Dnes slouží pro poučení a zábavu. Jízda na formanském voze není tak
rychlá, ale o to více si můžete vychutnat krásu hanáckých luk, řek a jezer, včetně interaktivního programu, který zažijete přímo ve voze. Projížďku formanským vozem si je nutné objednat
předem.

Když budete pokračovat alternativní trasou přes Náklo do Příkaz, nenechejte si ujít Hanácké
muzeum v přírodě. Kompletní hanácký statek se stodolami a zahradou, je jedinečným příkladem lidového hanáckého stavitelství. Uvidíte ale také dobové zemědělské nářadí, sbírku dětských hraček nebo ukázky řemesel. Pravidelně se tu pořádají tematické pořady a folklórní slavnosti. Ukázkou typické hanácké vesnice jsou i samotné Příkazy, kde najdete mnoho historických
selských staveb. Další hanáckou vesnicí, kterou budete projíždět, je Skrbeň. Doporučujeme vám
zastávku v hospodě Na statku s venkovním posezením, udírnou a dětským koutkem. Hospoda
je součástí projektu Ochutnejte Hanou.

Olomouc byla vojenským městem a první připomínku císařsko-královské pevnosti budete
míjet cestou Řepčínem. Stačí jen odbočit doprava a za pouhých pár set metrů se před vámi
objeví malá pevnůstka – fort XX v Křelově. Místní značení vás přes obec Křelov zavede i k druhému fortu č. XVII, který je přístupný veřejnosti. Opevnění bylo součástí fortového systému,
vybudovaného kolem barokní Olomoucké pevnosti v polovině 19. století. Po krátkém zastavení
už vám nic nebrání ukončit výlet v hanácké metropoli Olomouc.

11 Náklo

14 Fort XVII v Křelově

12 Hanácké muzeum v přírodě - Příkazy

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE

15 Formanské vozy

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE

IC Šargoun

www.slunakov.cz

tel.: +420 585 154 711

Sluňákov – centrum ekologicfkých aktivit

www.slunakov.cz

tel.: +420 585 378 345

Hospoda Na statku

Hlavní 19, Skrbeň

tel.: +420 773 615 361

Formanské vozy

www.formanskevozy.cz

tel.: +420 603 779 309

Hanácké muzeum v přírodě

www.nmvp.cz/prikazy

tel.: +420 585 967 310

Fort XVII Křelov

www.forty.cz

tel.: +420 603 444 010
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Město
Olomouc protíná nejen Moravská stezka. Uli300
ce hanácké metropole křižují různé značené trasy
a250cyklostezky. Mezi nejkrásnější patří cyklostezky ve
Smetanových, Čechových a Bezručových sadech.
200
Moravskou stezkou objedete centrum města a přes
Nové
sady a Nemilany dorazíte až na okraj města.
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16 Lovecká chata

17 Chomoutovské jezero

22
20

Na rozcestníku U tří mostů si můžete zvolit cestu do Olomouce po trase č. 6027. Nejprve vás
cesta zavede k Lovecké chatě, která je oblíbeným výletním místem. Stylová restaurace má v nabídce staročeská, moravská i zvěřinová jídla. Výlet na kole si zde můžete zpestřit jízdou na koni
do blízkého okolí za doprovodu instruktora. Kdo si netroufá na koně, může si zahrát minigolf
nebo jen tak posedět s oblíbeným nápojem na terase restaurace.
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19 Radnice

Historické centrum města nezvládnete projít za
jeden den. Přímo v širším centru města se proto
můžete ubytovat v hotelech se službami pro cyklisty - hotel Central Park Flora nebo Hotel Trinity.
Olomouc je oblíbeným místem výletů i pro milovníky gastronomie. V centru stále vznikají nové kavárny a restaurace. Mnohé jsou zapojeny do projektu Ochutnejte Hanou. V restauraci Riegrovka
vás překvapí steaky v BIO kvalitě a pivem podle
vlastní receptury. Restaurant Morgan‘s sídlí v historickém objektu Vodních kasáren a potěší vás
i nabídkou receptů ze staročeské kuchyně.

Radnice

www.tourism.olomouc.eu

tel.: +420 585 513 385

Sloup Nejsvětější Trojice

www.tourism.olomouc.eu

tel.: +420 585 513 385

Hotel Central Park Flora

www.hotelﬂora.cz

tel.: +420 585 422 200

Hotel Trinity

www.hotel-trinity.cz

tel.: +420 581 830 811

Lovecká chata

www.naloveckou.cz

tel.: +420 585 378 070

Riegrovka

www.riegrovka.eu

tel.: +420 608 305 850

Jezero Poděbrady

www.olomouckepodebrady.cz

tel.: +420 734 384 635

Restaurant Morgan‘s

www.morgansrestaurant.cz

tel.: +420 727 971 117
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Seznam světového kulturního dědictví UNESCO
byl zapsán v roce 2000 díky své výšce (32 m) a ojedinělé sochařské výzdobě. Nádherný pohled nejen na centrum město se vám otevře z věže nedalekého chrámu svatého Mořice. Monumentální
trojlodní gotický kostel patří k nejvzácnějším stavbám období pozdní gotiky na Moravě.

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
18 Přírodní koupaliště Poděbrady

1

Kdo chce poznat Olomouc, musí začít na Hor350 m n. m.
ním náměstí. Vévodí mu starobylá radnice s věží
(75
300 m) a orlojem, jehož novodobou mozaikovou
podobu vytvořil Karel Svolinský. Původně gotická
250
radnice prošla v 16. a 17. století renesanční přestavbou.
200

Trasa dále pokračuje do okrajové části Horky nad Moravou a pak do Chomoutova. Než zamíříte k Olomouci, udělejte si krátkou zajížďku k Chomoutovskému jezeru, které vzniklo těžbou
štěrkopísku. Skládá se ze dvou vodních ploch. Na větším jezeře jsou dva zalesněné ostrovy. Jezero s blízkým okolím bylo vyhlášeno přírodní rezervací. Zarostlé břehy jsou obydlené mnoha
druhy ptáků, v mokřadech u břehů hnízdí rackové. Z ornitologické pozorovatelny můžete sledovat třeba kormorány, volavky, potápky, či labutě. Když budete mít štěstí, zahlédnete i ledňáčka
nebo jiné menší druhy ptáků.
Po cestě do Olomouce budete projíždět okolo přírodního koupaliště Poděbrady. Je to oblíbené výletní místo obyvatel krajského města. Udržované travnaté plochy a písčité pláže u jezera
s čistou vodou zvou k letnímu osvěžení. Místo je ale oblíbené i rybáři a slouží jako cíl pro vycházky nebo vyjížďky na kole. V areálu je opravená restaurace Terasa a k dispozici je i půjčovna lodí.
Trasa č. 6027 se na mostě u Hejčínských luk s in-line stezkami spojuje s Moravskou stezkou
a pokračuje do centra Olomouce.
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21 Arcidiecézní muzeum

22 Vlastivědné muzeum

Pro cestu na Michalské návrší je dobrým výchozím bodem Náměstí republiky s krásnou kašnou Tritonů. Sídlí zde i Vlastivědné muzeum, kde se mimo jiné dozvíte i podrobnosti o životě
největšího historicky známého Hanáka, „obra“ Josefa Drásala.
Ještě na náměstí Republiky navštivte monumentální barokní stavbu jezuitského kostela. Původně klášterní kostel má bohatě sochami ozdobené průčelí se dvěma věžemi. Ty patří
k významným prvkům panoramatu města. Interiér kostela Panny Marie Sněžné vyzdobila celá
řada umělců. Průčelí a schodiště je dílem Václava Rendera.
Malebnou Univerzitní uličkou pomalu vystoupáte na Michalské návrší s kostelem svatého
Michala. Jeho tři zelené kopule neodmyslitelně patří k panoramatu města. Barokní podobu
kostelu, který dominuje Michalskému návrší, vtiskli významní italští architekti G. P. Tencalla
a D. Martinelli. Z přelomu 14. a 15. století se zachovala gotická křížová chodba kolem rajského
dvora, která byla jádrem bývalého dominikánského kláštera.
20 Sloup Nejsvětější Trojice

Chcete-li být blíže ruchu centra města, sejděte Mahlerovou ulicí k Hornímu náměstí. K posezení s dobrým jídlem zve hned na jeho okraji restaurace Potrefená husa.

Nejstarší historie Olomouce se odehrávala na Dómském návrší, kde byly nalezeny pozůstatky osídlení dokonce až z doby kamenné. Místo, které svými stavbami názorně ilustruje dějiny,
stálo často v centru důležitého dění. Mimo jiné tu byl v roce 1306 zavražděn král Václav III. Už
v roce 1107 byla na tomto místě zahájena stavba biskupského sídelního chrámu, který po mnoha přestavbách a dostavbách vyrostl do své dnešní monumentální podoby. Katedrála svatého
Václava od roku 1995 patří mezi národní kulturní památky a její 100,65 m vysoká hlavní věž je
druhou nejvyšší kostelní věží v České republice.
Arcidiecézní muzeum se řadí k institucím evropského významu. Jediné muzeum svého druhu v České republice sídlí v bývalé rezidenci olomouckých kapitulních děkanů a dalších budovách, v místech tzv. Přemyslovského hradu. Součástí prohlídky je také románský biskupský
palác a kaple svaté Barbory. Stálá expozice mapuje duchovní kulturu olomoucké arcidiecéze
včetně významných malířských děl, shromažďovaných olomouckými biskupy od 16. století.
K svatováclavské tradici se hlásí i nedaleký pivovar se stylovou restaurací a pivními lázněmi. K Svatováclavskému pivovaru si udělejte příjemnou procházku přes Biskupské náměstí.
Odměněni budete sedmi druhy piv a domácí kuchyní. Chcete-li si cestou za gurmánským zážitkem trochu zarelaxovat, doporučujeme restauraci Jízdárna na Lazcích. Cesta k ní vede přes
romantický park pod hradbami dómského návrší.
23 Katedrála sv. Václava

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE

24 Interiér sv. Michala

Katedrála svatého Václava

www.katedralaolomouc.cz

tel.: +420 731 402 036

Arcidiecézní muzeum

www.muo.cz/arcidiecezni-muzeum-olomouc

tel.: +420 585 514 190

Svatováclavský pivovar

www.svatovaclavsky-pivovar.cz

tel.: +420 585 207 517

Kostel svatého Michala

www.svatymichal.cz

tel.: +420 603 282 975

Restaurace Jízdárna

www.restaurant-jizdarna.cz

tel.: +420 588 881 000

Restaurace Potrefená husa

www.husa-olomouc.cz

tel.: +420 585 412 700
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28 Smetanovy sady
25 Kaple sv. Jana Sarkandera

26 Dolní náměstí

Při toulkách po Michalském návrší se nezapomeňte zastavit u kaple světce, kterého v roce
1995 svatořečil přímo v Olomouci papež Jan Pavel II. Novobarokní stavba kaple svatého Jana
Sarkandera je postavená na místě bývalé městské věznice. Ukrývá v podzemí skřipec, na němž
byl útrpným právem vyslýchán holešovický farář Jan Sarkander, který tu mučení podlehl. Před
kaplí je fontána Pramen živé vody svatého Jana Sarkandera od sochaře Otmara Olivy.
V Univerzitní ulici budete procházet kolem Hotelu Arigone, který zaujme nejen úrovní služeb,
ale také originálním a citlivým architektonickým řešením rekonstrukce a dostavby. Panskou
ulicí projdete na Dolní náměstí, kterému vévodí nádherný renesanční Hauenschildův palác.
Z předzahrádky Hanácké hospody, která sídlí v tomto domě, se můžete kochat pohledem na
Jupiterovu a Neptunovu kašnu. Patří k unikátnímu souboru šesti barokních kašen evropského
významu.
Další kašny Herkulovu a Caesarovu můžete obdivovat na Horním náměstí. Merkurova kašna
svou historickou krásou vytváří zajímavý kontrast k moderní stavbě Galerie Moritz. Kašna Tritonů, která je odborníky nejvíce ceněná se nachází na náměstí Republiky.

28 Smetanovy sady

Mezi nejkrásnější cyklistické trasy v Olomouci patří ty v parcích. Historie parků sahá do dvacátých let
19. století. Dnes památkově chráněné Bezručovy,
Smetanovy a Čechovy sady zabírají plochu 47 hektarů. Hlavním olomouckým parkem vede centrální
promenádní Rudolfova alej s úpravnými záhony
květin. Bezručovy sady lemují středověké hradby
a Mlýnský náhon. Několika schodišti se odtud dá
vyjít do centra města nebo navštívit botanickou zahradu a rozárium s oddechovými zónami.

Za zastavení v Bezručových sadech stojí i Korunní pevnůstka, která je posledním uceleným pozůstatkem barokní bastionové pevnosti z doby Marie Terezie. Sousedí s botanickou zahradou a rozáriem. V barokní prachárně je malé muzeum o historii olomouckého opevnění. V bývalém velkém
dělostřeleckém skladu je zřízeno science centrum Univerzity Palackého Pevnost poznání.
Centrum města Olomouce je plné městského ruchu. Okrajové části Olomouce jsou klidnější
a okouzlí vás svou vesnickou atmosférou. Než Moravská stezka opustí v Nemilanech Olomouc,
prochází i Slavonínem. Tam si udělejte zastávku na malém návrší u kostela svatého Ondřeje. Po
duchovním osvěžení načerpejte energii na další cestu v nedaleké restauraci Grill Pub Pod lipami.

27 Olomoucký orloj
29 Korunní pevnůstka

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
Kaple svatého Jana Sarkandera

www.svatymichal.cz

tel.: +420 603 282 975

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE

Olomoucké kašny

www.tourism.olomouc.eu

tel.: +420 585 513 385

Botanická zahrada a zahrada smyslů

www.ﬂora-ol.cz

Hotel Arigone

www.arigone.cz

tel.: +420 585 232 351

Korunní pevnůstka

www.pevnostolomouc.cz tel.: +420 605 570 593

Hanácká hospoda

www.hanackahospoda.com

tel.: +420 774 033 045

Grill Pub Pod lipami

www.podlipami.info
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tel.: +420 585 225 566
tel.: +420 585 415 483
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Olomouce pojedete až do Charvát po silnicích
II. a III. třídy. Z Charvát do Bolelouce pojedete po cyklostezce. V Lobodicích od rozcestníku pokračujte po
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trase 5040 až do Kojetína.
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Z Dubu nad Moravou do Tovačova pojedete přes Věrovany a okolo Hradeckého rybníka. U rozcestníku na konci rybníka odbočte do Tovačova. Město ležící v srdci úrodné Hané stojí za prohlídku.
Dominantou města je renesanční zámek Tovačov, jehož základy byly položeny už v polovině 11. století v bažinatém terénu na okraji města. Nad město se královsky tyčí jeho Spanilá věž, jejíž výška
dosahuje 96 metrů. Z věže je krásný výhled do celého okolí.
Město obklopují Tovačovská jezera, která jsou malebným rybářským revírem. Jezera vznikla
v 50. letech 20. století jako zatopené prostory po průmyslové těžbě štěrku. Svůj domov zde mají
sumci, candáti, kapří, štiky, líni a další sladkovodní ryby. Soustavu tvoří jezero Sever, Annín, Troubecké a Skašovské. Okolí je přívětivé i pro ptáky, žije zde přes 70 druhů.
Soustavu vodních ploch okolo Tovačova doplňují tovačovské rybníky: Hradecký, Křenovský, Náklo a rybník Kolečko nedaleko zámku. Rybníky založil Jan Tovačovský z Cimburka. V 18. století byly
vypuštěny a byly postupně obnovovány až po 2. světové válce. Každoročně v říjnu se konají pravidelné výlovy Hradeckého rybníka, kterých se účastní lidé z širokého okolí.

30 Chrám Očištění Panny Marie v Dubu nad Moravou
Z Olomouce vás vyvede trasa Moravské stezky po místních komunikacích II. a III.
třídy. Cesta hanáckou rovinou je pohodová a nenáročná, takže první zastávku si udělejte až v Bolelouci u odpočívadla s přístřeškem. Čeká na vás naučná stezka, která byla
vybudovaná na bývalé skládce. Okolo stezky jsou umístěny informační tabule o stromech a v areálu je i dětské hřiště.
K hanácké krajině patří i zemědělství a bylo by škoda minout Zlatou farmu ve Štětovicích. Majitelé chovají dojnice českých plemen a návštěvníci uvidí i telata, kozy a ovce.
Protože se tu mléko hned zpracovává, můžete si jejich produkty na místě koupit.
Občerstvit se můžete v kavárně. Je to trochu zajížďka, ale rozhodně se vyplatí. Stačí
v Blatci odbočit z Moravské stezky a po místních komunikacích dojet až do Štětovic.
Na stezku se vrátíte přes Hrdibořice a pak do Dubu nad Moravou nebo ze Štětovic po
neznačených polních cestách zpátky na stezku v Drahlově nebo Bolelouci.
Výraznou dominantou oblasti je chrám Očištění Panny Marie v Dubu nad Moravou,
který je vidět už zdaleka. Monumentální barokní kostel se dvěma 59 metrů vysokými
věžemi, pochází z první poloviny 18. století. Poutníci se sem přicházejí poklonit milostnému obrazu Panny Marie Dubské, která prý uzdravila mnoho lidí.

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
Zlatá farma

14

www.zlata-farma.cz

33 Zlatá farma

34 Zámek Tovačov

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
tel.: +420 731 188 765

Zámek Tovačov

www.zamek.tovacov.cz

tel.: +420 723 334 794
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DUBEN
Velikonoce ve Skanzenu, Příkazy
Olomoucké Velikonoce, Olomouc
Olomoucký tvarůžkový festival, Olomouc
Flora Olomouc – jarní etapa, Olomouc
Academia Film Olomouc, Olomouc
Zahájení zámecké sezóny + velikonoční jarmark, Tovačov
Pálení čarodějnic, Tovačov
Velikonoce na farmě, Zlatá farma, Štětovice

04

35 Tovačovská jezera

Jízda králů na Hané

Než v Lobodicích odbočíte na trasu č. 5040, pokračujte po Moravské stezce až za most. Vjedete do Národní přírodní rezervace Zástudánčí. Překvapí vás krása zachovalého lužního lesa
s charakteristickou ﬂórou a faunou podél neregulovaného toku Moravy. Můžete zde pozorovat
nejen teplomilnou květenu, byliny a stromy, ale také jedinečné druhy hmyzu. Oblast je i významným hnízdištěm ptáků.
Po přírodovědné zastávce se vraťte do Lobodic na trasu č. 5040, která vás povede až do Kojetína. U Uhřičic budete míjet křižovatku dvou řek - Sifon. Ojedinělá betonová stavba je zajímavá tím, že mohutnější mlýnský náhon podtéká pod dnem říčky Valová. K Sifonu se dostanete po
zelené značce od rozcestníku. Na druhé straně řeky Moravy láká ke koupání Pískáč, ke kterému
se dostanete přes nedaleký most pro pěší.
Okolo rybníka Na hrázi přijedete do centra hanáckého města Kojetín. Památky ve městě pocházejí většinou z období baroka, jiné připomínají existenci židovské komunity ve městě. Centru
města vévodí trojlodní barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie, barokní je i fara a morový
sloup. Původně barokní radnice byla později upravena v secesním stylu. V Kojetíně najdete jeden z nejstarších dochovaných židovských hřbitovů na Moravě s řadou gotických a renesančních náhrobků. V městském muzeu na Masarykově náměstí můžete navštívit národopisnou
expozici o Hané.

KVĚTEN
Velká cena Mohelnice Truck Trial, Mohelnice
Pohádky na Úsově (květen-červen), Úsov
Moravičanské hody, Moravičany
Pochod za Loštickým tvarůžkem, Loštice
Tradiční tesařské řemeslo – Skanzen, Příkazy
Dvořákova Olomouc, Olomouc
Divadelní Flora Olomouc, Olomouc
Májové oslavy, Tovačov
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ČERVEN
Pohádky na Úsově (květen-červen), Úsov
Loštické slavnosti hudby a tvarůžků, Loštice
Hanácké Benátky, Litovel
Svátky města Olomouce, Olomouc
Olomoucký ½ maraton, Olomouc
Den otevřených vrat, Zlatá farma, Štětovice
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ČERVENEC
Bezděkovský levandulový festival, Bezděkov
Olomoucké barokní slavnosti, Olomouc
Tovačovské léto (červenec-srpen), Tovačov
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SRPEN

dostavník, Mohelnice
08Mohelnický
Litovelský otvírák, Litovel

Koniny, Příkazy
Žně, Příkazy
Tovačovské léto (červenec-srpen), Tovačov
Kojetínské hody, Kojetín
ZÁŘÍ

paní a strašidla, Úsov
09Bílá
Litovelské slavnosti, Litovel

Hliněné stavitelství, Příkazy
Mezinárodní varhanní festival, Olomouc
Podzimní festival duchovní hudby, Olomouc
Hlavní puť „Na Andílka“, Dub nad Moravou
Dožínky, Zlatá farma, Štětovice
Svatováclavské hody, Tovačov

TIPY NA VÝZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE V REGIONU

ÚNOR

– Skanzen, Příkazy
02Masopust
Olomoucké masopustní veselí, Olomouc

ŘÍJEN

na zámku, Úsov
10Halloween
Bobr Cup, Litovel

Flora Olomouc-podzimní etapa, Olomouc
Výlov rybníka, Tovačov

36 Uhřičice - Sifon

LISTOPAD
Hanácké Vánoce ve Skanzenu, Příkazy
Svatomartinská Olomouc, Olomouc
Olomoucké Vánoční trhy (listopad-prosinec), Olomouc
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37 Kojetín

PROSINEC

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
Městské muzeum Kojetín

16

www.mekskojetin.cz

tel.: +420 774 001 375

Vánoční trhy (listopad-prosinec), Olomouc
12Olomoucké
Adventní čas na Hané, Zlatá farma, Štětovice
Vánoce na zámku, Tovačov
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Propagační materiál byl vytvořen v rámci projektu Marketing destinace Střední Morava
realizovaného za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu
Ministerstva pro místní rozvoj.

