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Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá přírodními, kulturními, historickými 

atraktivitami v CHKO Litovelské Pomoraví a  jeho okolí. Je zaměřená především na 

vyskytující se přírodní turistické atraktivity, jako jsou přírodní památky a přírodní rezervace 

a  jejich turistický potenciál. Jsou zde uvedeny informace o poloze, charakteristice oblasti, 

geologických, geomorfologických, hydrologických, klimatických, pedologických poměrech, 

o  fauně a flóře. Druhá a celkově poslední část práce je věnována návrhu poznávacího zájezdu 

pro skupinu turistů po zdejších atraktivitách chráněné oblasti a jejího okolí. Práci doplňuje 

vlastní fotodokumentace. 

Klíčová slova: CHKO, Litovelské Pomoraví, řeka, památky, rezervace, stezka, ochrana, 

krajina, příroda, fauna, hydrologie. 

Summary 

The presented bachelor thesis deals with natural, cultural and historical attractivities in 

the protected lansdcape area of Litovelské Pomoraví and its surroundings. The thesis is 

focused especially on existing natural touristic attractivities as natural landmarks and nature 

reserves and their touristic potential. It provides information about a geographic location, 

charracteristics of the area, geological, geomorphological, hydrological, climatic and 

pedological conditions, about the fauna and flora. The second and overall last part of the 

thesis is dedicated to a tour proposal for a group of students around local attractivities of the 

protected landscape area and its surroundings. The thesis is supplemented by the respective 

photographic documentation. 

Key words: Protected landscape area, Litovelské Pomoraví, river, landmarks, nature reserve, 

trail, protection, landscape, nature, fauna, hydrology. 
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Seznam použitých zkratek 

AOPK – agentura ochrany přírody a krajiny 

CR – cestovní ruch 

ČR – Česká republika 

CHKO – chránění krajinná oblast 

KRÚ – krajský úřad 

LP – Litovelské Pomoraví 

MHD – městská hromadná doprava 

m  n. m. – nadmořská výška 

MPMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

MZCHÚ – maloplošné zvláště chráněné území  

NPP – národní přírodní památka 

NPR – národní přírodní rezervace 

PO – ptačí oblast 

PP – přírodní památka 

PR – přírodní rezervace 
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1 Úvod 

V České republice se nachází mnoho území, která mají mimořádnou přírodní hodnotu 

a je důležité je ochraňovat. Tato chráněná území dělíme na velkoplošná a maloplošná.  CHKO 

patří do velkoplošných chráněných území. CHKO Litovelské Pomoraví je jednou z 25 

chráněných krajinných oblastí v České republice. Hlavním předmětem ochrany je zde 

přirozený meandrující tok řeky Moravy a na něho navazující komplex lužních lesů. Území je 

také chráněno jako ptačí oblast a soustava Natura 2000. 

Tématem mé bakalářské práce jsou turistické atraktivity nacházející se v Litovelském 

Pomoraví a okolí. Hlavním cílem práce je zmapovat tyto atraktivity a blíže je popsat. 

Především vyskytující se přírodní památky a přírodní rezervace a dále některé kulturní  

a historické zajímavosti nacházející se v okolí a posoudit jejich potenciál v cestovním ruchu. 

V první části této práce se věnuji základním charakteristikám oblasti. Vymezuji, co je 

to chráněná krajinná oblast a kterým zákonem je chráněna, dále se zabývám základním 

popisem území. Popisuji zde geologické, geomorfologické, klimatické, pedologické, 

hydrologické poměry, faunu a flóru zdejší oblasti. V hlavní části práce se zaměřuji na 

jednotlivé přírodní atraktivity Litovelského Pomoraví, zejména na maloplošná zvláště 

chráněná území. A v poslední části práce se věnuji návrhu poznávacího zájezdu do 

Litovelského Pomoraví a blízkého okolí pro skupinu turistů zajímajících se o přírodu. 

Hlavními body tohoto zájezdu jsou přírodní památky a rezervace zdejšího okolí ale také 

některé kulturně – historické atraktivity. Práce je obohacena mnou pořízenými fotografiemi. 
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2 CHKO Litovelské Pomoraví 

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví byla zřízena 29. 10.  1990  vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí České republiky prostřednictvím zákona č. 464/1990 Sb. na 

ploše 96 km2. Území se rozkládá v  údolní nivě řeky Moravy mezi městem Olomouc  

a městem Mohelnice na území Olomouckého kraje. Celou oblast tvoří komplex rozsáhlých 

lužních lesů a luk, unikátní v rámci celé Evropy. Jádrem Litovelského Pomoraví je hlavní 

přírodovědecký fenomén celé oblasti – vnitrozemská říční delta (Friedl, 1991). 

 

           Obr. č.  1 - Vyznačení CHKO LP ( foto - autor, 2016) 

2.1 CHKO oblast podle zákona 

Podle zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny: ‚, Rozsáhlé území  

s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem 

přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, 

popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení, lze vyhlásit za chráněné krajinné 

oblasti‘‘. 

Chráněné krajinné oblasti, jejich poslání a bližší ochranné podmínky vyhlašuje vláda 

České republiky. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované 

ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny 
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optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje 

přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí (Internet - 28). 

 

              Obr. č. 1 – Mapa CHKO Litovelské Pomoraví (Internet - 10) 

2.2   Zonace CHKO Litovelského Pomoraví 

Hospodářské využívání území CHKO se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, 

aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální 

ekologické funkce těchto území (§ 25 odst. 2 zákona o ochraně přírody). Podle zón 

odstupňované ochrany jsou stanoveny základní ochranné podmínky CHKO (§ 26 zákona  

o ochraně přírody), přičemž nejpřísnější režim ochrany má zóna první. K bližšímu určení 

způsobu ochrany přírody v CHKO Litovelské Pomoraví byly vymezeny čtyři zóny  

(Internet - 1). 

                              Tabulka č.  1 - Zonace CHKO (Internet - 1, 2016, úprava – autor) 

Zóna Plocha v ha % plochy v CHKO 

I. 466 5,00 

II. 5 552 59,51 

III. 1 833 19,65 

IV. 1 478 15,84 

Celkem 9 329 100 
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2.3  Předmět ochrany CHKO Litovelského Pomoraví 

Předmětem ochrany CHKO je území s harmonicky utvářenou krajinou, s výrazným 

podílem přírodě blízkých a polopřirozených ekosystémů, vázaných na nivní, krasový  

i pahorkatinný reliéf. Území je v národním i mezinárodním měřítku výjimečné rozsahem 

dochovalosti nivních ekosystémů vázaných na vodohospodářsky převážně neupravený tok 

řeky Moravy a jejích ramen. 

Ve středoevropských poměrech dosahuje rozsah i stupeň zachování přírodního 

charakteru lužních lesů a mokřadů, přírodních úseků toku Moravy i slepých říčních ramen 

v této části střední Moravy mimořádné úrovně. Dokladem toho je i zařazení mokřadů 

nacházejících se v CHKO Litovelském Pomoraví na seznam celosvětové Ramsarské 

konvence o ochraně mokřadů a vyhlášení řady z nich jako přírodní památky nebo rezervace 

(Internet – 1), (Internet – 13). 

Např. NPR Ramena řeky Moravy jihovýchodně od Litovle i NPR Vrapač západně od 

tohoto města chrání především lužní lesy kolem hlavního toku i slepých ramen Moravy 

s bohatstvím rostlinných i živočišných druhů. 

Některé rezervace byly zřízeny na ochranu umělých vodních ploch vzniklých těžbou 

štěrků oživených cennou vodní faunou. Např. Moravičanské jezero u Mohelnice je 

významnou zastávkou ptactva na pravidelném tahu, v PR Chomoutovské jezero severně od 

Olomouce žije kromě bohaté ptačí fauny také reintrodukovaný bobr, který se pak objevil i na 

jiných místech CHKO. Ve výše položené severní části LP byly PR Bradlec a PR Doubrava 

vyhlášeny na ochranu bukového lesa, resp. porostu zakrslé doubravy (Balák, Bárta, 2003). 

Území je tedy chráněno jako významná ptačí oblast v ČR s názvem Ptačí oblast 

Litovelské Pomoraví s rozlohou 9 318 ha a v roce 2005 bylo také zařazeno do soustavy 

Natura 2000 (Internet – 1). 

2.4   Maloplošná zvláště chráněná území 

V České republice patří mezi maloplošná chráněná území národní přírodní rezervace 

(NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP). 

V CHKO Litovelské Pomoraví se nachází celkem 28 maloplošných chráněných území. Tato 

území zaujímají celkem 12% plochy CHKO a tvoří je celkově 13 PR, 2 NPR, 12 PP a 1 NPP 

(Internet - 1). 
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     Tabulka č.  2 - Seznam MZCHÚ v CHKO Litovelské Pomoraví (Internet - 1, 2016, úprava - autor) 

Typ Název Rok vyhlášení 

 

NPR 

Ramena řeky Moravy 1990 

Vrapač 1989 

NPP Třesín 1993 

 

PR 

 

Bradlec 1993 

Doubrava 1993 

Hejtmanka 1992 

Chomoutovské jezero 1993 

Kačení louka 1992 

Kenický 1994 

Litovelské luhy 1994 

Moravičanské jezero 1994 

Novozámecké louky 1995 

Panenský les 1992 

Plané loučky 1952 

Templ 1994 

U spálené 1994 

 

 

 

 

 

 

PP 

 

 

 

 

 

Bázlerova pískovna 1993 

Častava 1992 

Daliboř 1992 

Hvězda 1993 

Kurfürstovo rameno 1994 

Malá voda 1990 

Třesín 1993 

U přejezdu 1993 

U Zámecké Moravy 1992 

U senné cesty 2004 

V Boukalovém 1992 

Za mlýnem 1994 
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3 Charakteristika oblasti  

3.1    Lokalizace a vymezení území  

CHKO Litovelské Pomoraví, které je jednou z 25 chráněných krajinných oblastí České 

republiky, se nachází na severu Střední Moravy v Olomouckém kraji mezi městy Olomouc  

a Mohelnice, přičemž přímo prochází městem Litovel. Starobylé královské město Litovel, 

které leží ve středu CHKO, propůjčilo této oblasti své jméno. Svou rozlohou je Litovelské 

Pomoraví pátou nejmenší CHKO v České republice. V celkové rozloze zaujímají lesy 56 %, 

zemědělská půda 27 % (z toho louky 9,5%), vodní plochy 8 % a ostatní a zastavěné pozemky 

9 %. Nadmořská výška se pohybuje od 210 m n. m. (řeka Morava v Olomouci) do 345  

m n. m (Friedl, 1991). 

Jádro CHKO a současně hlavní přírodovědný fenomén oblasti tvoří vnitrozemská říční 

delta (přirozeně meandrující tok řeky Moravy, která se větví v řadu bočních stálých  

i periodicky průtočných říčních ramen) a navazující komplexy lužních lesů, vlhkých nivních 

luk a mokřadů. Do Litovelského Pomoraví patří také krasové území vrch Třesín se známými  

a veřejnosti zpřístupněnými Mladečskými jeskyněmi a oblast chlumních listnatých lesů 

Doubrava (Internet - 1). 

 

      Obr. č.  2 - Vymezení CHKO na mapě (Internet - 16) 
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3.2    Geologické poměry 

Litovelské Pomoraví je oblastí s pestrým geologickým podložím. Území je tvořeno 

rozsáhlou říční nivou s lužními lesy, nad níž vystupují vyvýšeniny, které jsou tvořeny vápenci 

a dalšími horninami. Oblast zaujímá geologicky zajímavou pozici na rozhraní Českého 

masivu a Karpatské soustavy. Horniny staroprvohorního krystalinika Hornomoravského úvalu 

jsou součástí geologické jednotky zvané brunovistulikum. Tyto horniny se nenachází na 

povrchu, ale tvoří podklad většiny území. Částí CHKO patřící do Českého masivu, probíhá 

přibližně uprostřed tzv. poruchové pásmo Hané, které jsou součástí evropsky významné 

tektonické linie labského lineamentu. Ten odděluje drahanskou část moravskoslezských 

prvohor od části jesenické.  

Nejstarší sedimenty, které v Litovelském Pomoraví vystupují na povrch, jsou 

devonského stáří. Mají značně odlišný vývoj severně a jižně od řeky Moravy. Devonského 

stáří jsou např. světle šedé vápence macošského souvrství tvořící masiv Třesína. Přestože je 

zde výchozů vápenců malé množství, mají na svém povrchu a zejména v podzemí zajímavé 

krasové jevy (Internet – 1). 

Variská orogeneze, která byla v této oblasti největší geologickou událostí, určovala 

geologický vývoj ve spodním karbonu, tedy před 330 až 340 miliony let. Celé území bylo 

dříve zaplaveno mořem a turbiditní proudy přinášely do pánve velké množství úlomkovitého 

materiálu, který unášely směrem k severu. Spodní karbon ve zdejším vývoji se nazývá kulm 

(flyš), což je střídání vrstev drob a jílových břidlic a nejlépe je vyvinutý právě v severní části 

chráněné oblasti (okolí Jeleního vrchu a Stavenic) a v okolí Řimic a Nových zámků. Díky 

variským horotvorným pochodům došlo ke zvrásnění a zešupinatění devonských  

a karbonských sedimentů. 

V druhohorách byla nejspíš oblast zalita křídovým mořem, ale sedimenty tohoto stáří 

byly v další geologické historii intenzivně rozrušovány a odplaveny. Karpaty byly vyvrásněny 

v paleogénu a neogénu. To způsobilo vznik okrajových sníženin zaplavovaných mořem  

a Hornomoravský úval se tak stal součástí karpatské předhlubně.  

Třetihorní sedimenty tvořící výplň Hornomoravského úvalu a Mohelnické brázdy 

vystupují v Litovelském Pomoraví na povrch jen na nepatrné rozloze, z větší části jsou 

překryty mocnými sedimenty čtvrtohorními. Uloženiny říční nivy, které jsou nejčastěji 
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tvořeny hlínami a písky, pokrývají většinu území střední a jihovýchodní části Litovelského 

Pomoraví (Internet – 1). 

3.3    Geomorfologické poměry 

Litovelské Pomoraví se rozprostírá v údolní nivě řeky Moravy v severní části 

Hornomoravského úvalu a jižní části Mohelnické brázdy. Výrazný geomorfologický prvek, 

který odděluje tyto dva celky, se nazývá tzv. Třesínský práh. Hornomoravský úval patří do 

podsestavy vněkarpatských sníženin, geomorfologické provincie Západní Karpaty, přičemž 

Mohelnická brázda je součástí jesenické podsestavy v rámci geomorfologické provincie 

Česká vysočina. Litovelské Pomoraví leží tedy na styku velmi starého geologického podloží 

Českého masivu s mladými třetihorními a čtvrtohorními sedimenty (Friedl, 1991). 

3.4     Klimatické poměry 

Území Litovelského Pomoraví leží v teplé klimatické oblasti. Ta se vyznačuje 

dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně 

teplým jarem i podzimem, zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá s velmi krátkým 

trváním sněhové pokrývky (Internet – 12). 

Průměrné roční teploty zde dosahují 8 – 9 °C, přičemž nejchladnější je měsíc leden, 

kdy je průměrná teplota -2 °C. První mrazivý den bývá 4. října, poslední pak 1. května. 

Srážkově je oblast poměrně chudá, což je dáno srážkovým stínem Zábřežské a Drahanské 

vrchoviny při převažujícím západním až severozápadním proudění. Průměrné roční srážkové 

úhrny zde činí 600 mm, avšak jejich chod je v průběhu roku nerovnoměrný (Internet - 11). 

3.5    Pedologické poměry 

Půdu lze chápat jako samostatný přírodně historický útvar, který vznikl v důsledku 

komplexního působení vnějších činitelů (klima, biologický faktor, podzemní voda) na 

mateční horninu v určitém čase. Geologický i biologický koloběh látek se vzájemně prolínají 

a jejich výsledným přirozeným projevem je půdotvorný proces, jehož kvalita je závislá na 

půdotvorných faktorech a podmínkách, ve kterých se půda vyvíjí (Internet - 23). 

Z pedologického hlediska je zdejší území velice homogenní. Široká niva řeky Moravy 

dala vzniknout glejovým fluvizemím (Flg), které zabírají většinu území. Tyto velmi mladé 

nivní půdy se nachází v okolí periodicky zaplavované oblasti a bývají ovlivňovány kolísáním 
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podzemní vody. Díky vyšší hladině podzemní vody probíhá podél plochého říčního údolí 

glejový proces, který mění charakter a úrodnost půdy. Koryto řeky Moravy a přilehlá ramena 

jsou na území města regulovány, proto zde nedochází k rapidním výkyvům hladiny podzemní 

vody. Jižním směrem od fluvizemí, v blízkosti místní části Chořelice, navazují černozemě 

luvické. Jedná se o kvalitní půdy vzniklé intenzivní humifikací, které se vyskytují zejména  

v plochém a rovinatém terénu (Internet - 9). 

3.6    Hydrologické poměry 

Hlavním abiotickým fenoménem Litovelského Pomoraví je větvící se  

a meandrující řeka Morava. Morava je páteřní řekou povodí o rozloze 26 580 km², pramení 

pod Králickým Sněžníkem a vlévá se do Dunaje, který ústí do Černého moře. Délka řeky 

Moravy v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví činí přibližně 40 km, z toho tvrdým 

regulačním úpravám je podrobeno 18 km a 22 km je tvořeno převážně přírodě blízkým, 

neupravovaným korytem nížinného toku (Internet - 8). 

 

Obr. č.  3 - řeka Morava (Internet - 28)                                         

Mezi Mohelnicí a Olomoucí teče Morava v široké zamokřené nivě zprvu krátce 

v Zábřežské brázdě, patřící ještě k České vysočině, níže pak vněkarpatskou sníženinou 

Hornomoravského úvalu. V Zábřežské brázdě má řeka napřímený tok, provázený oblouky 

bývalých meandrů. Z geomorfologického a hydrologického hlediska je zcela výjimečný úsek 

Hornomoravského úvalu mezi Litovlí a severním okolím Olomouce. Niva je zde protkána 

složitým systémem větvících se a opět spojujících koryt, které připomínají růběh cév 
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v organismu. Proto se toto nezvyklé uspořádání toků někdy označuje jako anastomózní 

(rozvětvené) větvení, na první pohled připomínající divočení karpatských řek ve štěrkových 

náplavech. Zde však, vzhledem k přirozenému zpevnění koryt vegetací, nemůže docházet 

k tak rychlým změnám v průběhu koryt. Tento jev je typicky vyvinut např. v NPR Ramena 

řeky Moravy a NPR Vrapač s lužními lesy, hnízdišti ptactva, vydrou říční a vysazeným 

bobrem evropským. Mimořádné přírodní hodnoty tohoto úseku byly oceněny vyhlášením 27 

maloplošných chráněných území (Balatka et al., 2006). 

 

Obr. č.  4 - Rameno řeky Moravy ( foto - autor, 2016) 

3.6.1 Vznik vnitrozemské říční delty 

Udolní nivy velkých řek byly člověkem souvisle osídleny již od mladší doby 

kamenné. Zemědělci v pravěku káceli původní lužní doubravy a přeměňovali je na úrodná 

pole a později, na počátku středověku, byla odlesňována i podhůří a horské pramenné oblasti. 

Tyto velké změny v krajině zapříčinily rozkolísání vodního režimu řek a vznik záplav 

v údolních nivách. 

Později již v našem století pak lidé ve snaze bránit se povodním, které sami zapříčinili, 

začali řeky technicky regulovat a spoutávat je do betonových koryt. Proto se dodnes zbytky 

přírody lužních lesů s meandrující řekou zachovaly jen zcela výjimečně. Z tohoto důvodu je 

v České republice takovýmto posledním unikátním územím chráněné Litovelské Pomoraví 

(Machar et al., 2012).    
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4 Ekosystémy -  flóra  a fauna 

Litovelské Pomoraví je charakteristické vysokým zastoupením přirozených a přírodě 

blízkých ekosystémů, v rámci ČR zcela netypickým zejména pro nížinné nivní oblasti, jinde 

intenzivně člověkem využívané. Pahorkatinné části CHKO (Doubrava, Třesín) jsou ve své 

převážné části zalesněné dřevinami původní dřevinné skladby. Nejdůležitější biotopy 

živočichů Litovelského Pomoraví lze rozdělit do několika skupin (internet – 7):  

Vodní toky s bezprostředně navazujícími ekosystémy - Patří zde břehové porosty, vegetace 

říčních náplavů s nejcennějšími úseky přirozeně meandrující řeky Moravy a jejich ramen  

a přítoků (největší komplex chráněn podobě NPR Ramena řeky Moravy).   

Lužní lesy - Jsou to zejména jilmové doubravy, vrbotopolový luh a pomístně olšiny, téměř 

celé součástí I. nebo II. zóny CHKO, mnohdy vyhlášena MZCHÚ.   

Louky - Vlhké a mezofilní louky, mezi nimiž nechybí vyhlášená MZCHÚ (např. PR Plané 

loučky, PP Hvězda i PR Novozámecké louky).  

Pahorkatinné lesy - Patří zde zejména dubohabřiny a bučiny, téměř celé součástí I. nebo II. 

zóny CHKO, mnohdy vyhlášena MZCHÚ.   

Stojaté, případně periodicky protékané vody - Různé doby zvodnění, typu vegetace, 

zástinu a velikosti (od drobných lesních i lužních tůní až po rozlehlá štěrkopísková jezera).   

Kras - Do krasu patří hlavně Jeskyně na Třesíně a Řimické vyvěračky 

4.1    Flóra 

Území oblasti leží na styku hercynské a karpatské květenné oblasti, ale vyskytuje se 

zde i řada druhů panonského prvku z jihu. Jsou zde hojně zastoupeny druhy chráněných  

a ohrožených rostlin, jako např. bledule jarní, úpolín obecný a různé druhy orchidejí. Místy 

jsou zachována i slatinná společenstva. 

Lesy zaujímají asi 57 % území oblasti. V nejvlhčích místech zdejších lužních lesů, 

v tzv. měkkém luhu rostou vrby, topoly a olše, na rozhraní tzv. tvrdého luhu dále od řeky lze 

nalézt velmi kvalitní jasany s olší. Dále od řeky pak následují jilmové doubravy s olší, jilmové 

doubravy s lípou a habrové a bukové doubravy (porosty tzv. chlumu), což jsou již poslední 
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dochované porosty v ČR. Jsou to z lesnického hlediska velmi cenné porosty, jež tvoří 

genofondovou základnu místních populací dřevin (Friedl, 1991). 

Zdejší lužní lesy jsou typické střídáním různých fází bylinné vegetace během roku. 

Jarní bylinný aspekt začíná rozkvětem bílých „koberců“ sněženek a bledule jarní. V době 

rašení listů na stromech se objevuje pestrobarevný aspekt plícníků lékařských, prvosenky 

vyšší, křivatců, sasanek a dymnivek dutých. Časně letní aspekt představují aromatická 

květenství česneku medvědího a vrchol léta je charakterizován mohutným rozvojem vegetace, 

tvořící z luhu nepropustnou „džungli“ kopřiv se spletí lián divokého chmele. 

Dřevinná vegetace lužního lesa je rozvrstvena do několika pater. Horní patro tvoří 

obvykle dub letní a jasan ztepilý, vzácně jilm habrolistý a topol černý. Ve spodních patrech 

lesa převažuje lípa malolistá, javor babyka, javor mléč, střemcha, u vody olše lepkavá a vrby, 

na sušších stanovištích je to habr obecný a bříza (Machar, 1999).     

                          

Obr. č.  5 - Jarní aspekt lužních lesů (Internet - 22) 
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Obr. č.  6 - Lužní les - dymnivky duté (Internet - 25) 

4.2    Fauna 

V Litovelském Pomoraví se nachází mnoho významných a chráněných druhů 

živočichů. Zdejší oblast má zcela zásadní význam pro udržení celé řady bezobratlých 

živočichů. Patří k nejvýznamnějším územím ve střední Evropě pro zachování společenstev 

periodických tůní, ve kterých žijí zvířecí zvláštnosti, např. lupenonozí korýši – žábronožka 

sněžní a listonoh jarní. Nejpočetnější populaci na Moravě má v  CHKO kriticky ohrožený 

motýl jasoň dymnivkový, který ve slunečných květnových dnech poletuje na lesních 

světlinách, pasekách a lučních okrajích. Na vlhkých loukách létají v létě ohniváčci černočární 

a silně ohrožení modrásci bahenní. Podél potoků a řek se vyskytují převážně vážky a motýlice 

obecné ( AOPK ČR, 2014). 

Fauna je ve zdejší oblasti opravdu pestrá. Řeka Morava zde svojí čistou vodou  

a s bohatou potravní základnou vytváří mimořádně vhodné podmínky pro rozvoj bohatého 

rybího společenstva. Z ryb se zde vyskytuje nejčastěji jelec tloušť, jelec proudník, plotice, 

hrouzek, lín, kapr, štika a úhoř. V inundaci zde žije stále velký počet obojživelníků a plazů,  

ze vzácnějších je to skokan ostronosý, skokan štíhlý, blatnice skvrnitá a rosnička zelená. 

Oblast je také zvláště významným hnízdištěm ptáků, neboť se nalézá na tahové linii a slouží 

jako místo odpočinku na tahu. Protahuje tady 171 druhů ptáků z čehož je 41 druhů vodních  

a 130 druhů suchozemských. Hnízdí zde 91 druhů ptáků. Ze vzácnějších druhů se zde 

vyskytují např. kulík říční, ledňáček říční, čáp černý, strakapoud prostřední, racek černohlavý 

a další. 
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Ovšem nejznámějším živočichem CHKO je bobr evropský, který byl v minulosti 

vyhuben ve většině Evropy. Současná populace v ČR sčítá okolo 200 – 250 jedinců. Celá 

oblast je také významnou mysliveckou oblastí se známou bažantnicí a s hojným výskytem 

srstnaté užitkové zvěře, zastoupené zvěří srnčí, daňčí, mufloní a černou (Friedl, 1991). 

 

             Obr. č. 7 – Kulík říční (Internet - 7) 

 

           Obr. č.  8 - Bobr evropský (Internet - 4) 
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5 Turistické atraktivity Litovelského Pomoraví a okolí 

Moravské město Litovel si vysloužilo lichotivou přezdívku hanácké Benátky proto, že 

se v něm a v jeho bezprostředním okolí větví protékající řeka Morava na několik ramen, 

vytvářejících četná zákoutí. Město je turisticky velmi atraktivní oblastí předkládající svým 

návštěvníkům k poznání řadu přírodních zajímavostí, historických stavebních památek, 

turistických a cyklistických tras vedoucích nádhernou přírodou, ale také akcí z oblasti 

kulturního a společenského života. 

Přírodní podmínky i kulturní prostředí Litovelska vytvářejí dobrý předpoklad pro 

aktivně strávený čas dovolené. Množství krásných, často i chráněných přírodních oblastí láká 

k poznávacím i odpočinkovým túrám pěšky či na kole. Bohaté kulturní dědictví i současný 

společenský život vybízí k návštěvě významných historických památek i kulturních akcí. 

Rozmanitost terénu je přátelská jak k rodinám s dětmi a seniorům, tak ke skupinám mladých 

aktivních lidí (Internet - 18). 

 K nejvýznamnějším historickým a turistickým atraktivitám v této oblasti patří hrad 

Bouzov, zámek Náměšť na Hané a muzeum Olomouckých tvarůžků v Lošticích, jejichž 

výroba má zde dlouholetou tradici. K dalším historickým atraktivitám území patří zámeček 

v Chudobině, zámek v Nových zámcích a objekty lidové architektury. Z přírodních atraktivit 

je to arboretum v Bílé Lhotě a značné množství přírodních památek a rezervací CHKO 

Litovelského Pomoraví. Velmi navštěvovaný je také památník obětem fašistického běsnění 

v Javoříčku. Kromě přírodních památek a rezervací, které slouží k ochraně zdejších lužních 

lesů, mokřadů a významných druhů živočichů a rostlin patří do Litovelského Pomoraví také 

krasové území vrchu Třesín se známými veřejnosti zpřístupněnými jeskyněmi a oblast 

chlumních listnatých lesů Doubrava (Machovský, 2007). 

Vstupní branou Litovelského Pomoraví od Olomouce je centrum ekologických 

aktivit Sluňákov. Sluňákov nabízí pro veřejnost, hlavně děti, ekologické výukové programy 

s poznáním přírody, ale najdeme zde také informační centrum, které zprostředkovává turistům 

zajímavé informace o celé CHKO a další služby jako např. ekologické poradenství, 

ubytování, pronájmy prostor, půjčovny kol a lodí.  

Pro vodní turistiku je hojně využíván tok řeky Moravy pro romantické plavby zdejšími 

lužními lesy. Také příznivci přírodního koupání zde mohou navštívit několik lokalit, např. 
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jezero Poděbrady, které je vzdáleno pouhé 4 km od centra Olomouce a je s městem propojeno 

cyklostezkou a také zatopený lom Náklo, který je v současnosti využíván jako přírodní 

koupaliště. Celé Litovelské Pomoraví je protkáno sítí cyklostezek, prochází tudy i známá 

Jantarová stezka (Machovský, 2007). 

5.1    Turistické trasy a stezky 

Litovel je přirozeným centrem a také výchozím bodem zajímavých míst Chráněné 

oblasti. Územím CHKO vedou turistické trasy, největší koncentraci pozoruhodností nabízí 

šestnáctikilometrová naučná stezka Litovel - Horka nad Moravou. Na trase je 11 zastavení  

s informačními panely. Ty seznamují poutníky s významem vody v krajině, s životem na 

březích i pod hladinou a s životem lužního lesa, nejtypičtějšího krajinného fenoménu této 

oblasti. 

Trasa se několikrát dotýká ramen, meandrů a tůní řeky Moravy. Místy je patrná  

i činnost člověka v této krajině: tzv. selské hráze, stavěné k ochraně usedlostí a pozemků před 

povodněmi, mlýnské náhony, mlýny, pily a malé elektrárny. Místy je možné na březích 

Moravy a jejích ramen narazit i na typické stopy přítomnosti bobrů - klínovitě nahlodané  

(a občas už i pokácené) stromy. Naučná stezka je součástí Moravské cyklostezky a navazuje 

na ni i řada místních značených cyklotras (Internet - 14). 

Oblast je zejména rájem pro nenáročné procházky a projížďky na kole. Zdejší tok řeky 

Moravy je i hojně využíván vodáky pro romantické plavby lužními lesy. Pro poznání přírody 

a poslání CHKO slouží ve zdejší oblasti 3 hlavní naučné stezky (Večeřová, 2007). 

5.1.1  Naučná stezka Luhy Litovelského Pomoraví 

Naučná stezka Luhy Litovelského Pomoraví byla vybudována v roce 1994. Stezka 

začíná v Horce nad Moravou (4 km od Olomouce), která je dosažitelná autobusem MHD 

z Olomouce a končí v Litovli, kde je vlaková zastávka a autobusové nádraží. Vede po červené 

turistické značce lesy v okolí řeky Moravy, přes Hynkov a Lhotu nad Moravou. Celá trasa je 

vedena po lesních asfaltových silničkách a je dlouhá asi 16 km. Na trase stezky jsou 

instalovány informační panely, seznamujících turisty s přírodovědnými, kulturními  

a historickými zajímavostmi krajiny Litovelského Pomoraví. Především s rozlehlým 

komplexem lužních lesů a meandrující řekou Moravou. V tůních se zde vyskytují vzácní 
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korýši, obojživelníci a je zde hnízdiště více než 60 druhů ptáků. Trasa je vhodná pro rodinné 

výlety a bez větší námahy ji zvládnou i rekreační cyklisté (Internet – 19). 

 

   

Obr. č.  9 - Mapa Naučné stezky Luhy Litovelského Pomoraví ( MPMR ČR, 2015) 

5.1.2 Naučná stezka Romantický areál Nové zámky  

Východisko turistické trasy je u nádraží ČD v Litovli. Zde začíná naučná stezka 

„Romantický areál Nové Zámky“.  Z Litovle je celá trasa vedena po červené turistické značce 

po pravém břehu řeky Moravy. Seznamuje návštěvníky s přírodovědecky nejcennějšími 

lokalitami Litovelského Pomoraví, řekou Moravou a komplexem navazujících lužních lesů  

v NPR Vrapač a PR Hejtmanka. V trase naučné stezky jsou instalovány informační panely. 

Trasa je ukončena v osadě Nové Mlýny u známé rybářské restaurace. Stezka má 9 zastávek  

a je dlouhá cca 9 km ( Internet - 1). 
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              Obr. č.  10 - Mapa Naučné stezky Romantický areál Nové Zámky (MPMR ČR, 2015) 

5.1.3 Naučná stezka Třesín  

Okružní naučná stezka Třesín začíná na návsi v Mladči, je dlouhá asi 5,5 km a provází 

turisty kolem krasového vrchu Třesín. Má celkem 9 zastavení, na kterých seznamuje 

s přírodou a historií území. (Rubín et al., 2003). 

Nejdřív stezka vede po červené turistické značce a od rozcestí pod Mělníkem 

pokračuje po modré. Vede převážně po lesních neupravených cestách. V oblasti Třesína, který 

je tvořen devonskými vápenci, se nacházejí četné projevy krasové činnosti. Nejvýznamnější  

z nich jsou veřejnosti přístupné Mladečské jeskyně se složitým systémem puklinových 

chodeb, dómů a komínů, jejichž třípatrové prostory zdobí krápníky. Mezi nejkrásnější patří 

úchvatný Chrám přírody a Panenská jeskyně. Ve vstupní jeskynní síni, která je označována 

jako Dóm mrtvých, byla učiněna řada archeologických a paleontologických nálezů  

z kromaňonského období. Na povrchu jsou krasové úkazy doplněny závrty, škrapy  

a puklinami a patří k nim také pozoruhodné Řimické vyvěračky. Třesínská umělá jeskyně 

Podkova tvoří dvojici původně nesouvisejících mělkých chodeb propojených na začátku 19. 

století, je dnes známá i tím, že slouží jako zimoviště netopýrům (Moučková, 2008). 
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Obr. č.  11 - Mapa naučné stezky Třesín ( MPMR ČR, 2015)                            

5.2   Přírodní rezervace a památky 

V CHKO Litovelské Pomoraví, nádherném úseku toku řeky Moravy s lužními lesy  

a slepými rameny, se nachází celkem 28 maloplošných zvláště chráněných území. Jsou to 

zejména přírodní rezervace a památky ochraňující zdejší lužní lesy, mokřadní skvosty, 

přírodní meandry řeky, ale také významná místa z hlediska výskytu vzácných rostlin  

a živočichů (Davidová, 1998). 

5.2.1 NPP Třesín 

Asi 4 km západně od Litovle se z nivy řeky Moravy zdvíhá výběžek Bouzovské 

vrchoviny, známý vápencový vrch Třesín (345 m n. m.). Vrch Třesín je dominantou 

severozápadní části CHKO Litovelské Pomoraví a přírodovědecky i historicky mimořádně 

cennou součástí Mladečsko – javoříčského krasu. Zkrasovělý pruh devonských vápenců 

s jeskyněmi, závrty, škrapy a vyvěračkami je domovem několika druhů živočichů a vzácné 

teplomilné vegetace.  

Největší jeskyní Třesína a také nejvýznamnější archeologickou lokalitou je veřejnosti 

zpřístupněný systém Mladečských jeskyní. Tyto jeskyně jsou také našim největším jeskynním 

sídlištěm kromaňonského člověka, významným z celoevropského hlediska. Mnoho nálezů ze 
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vstupních dómů jeskyně i z okolních, dnes již zničených slují, dokládá osídlení Třesína už od 

starší doby kamenné – paleolitu. Osídlení na povrchu dokládají nálezy z mladší doby 

kamenné (neolitu) a starší doby bronzové (únětická kultura), z kultur lužicko-slezské  

i slovanské (Rubín et al., 2003). 

Podle pověsti i historických záznamů byl Třesín, ležící na prastaré obchodní cestě 

z Čech do Olomouce, i ve středověku obávaným místem, kde často mizely povozy 

obchodníků i s doprovodem. Také menší jeskyně Podkova byla pravěkým sídlištěm. Jeskyně 

ve Štole, objevená při ložiskovém průzkumu vápenců, je dnes využívaná jako 

speleoterapeutická ozdravovna. Významným hydrogeologickým jevem jsou zde čtyři 

mimořádně vydatné a čisté krasové prameny, pojmenované jako Řimické vyvěračky, které 

odvádějí vody třesínských vápenců do štěrkových náplavů v nivě Moravy.   

Svahy vrchu Třesín, chráněné až od roku 1993 pod názvem PP Třesín, pokrývají 

bukové doubravy, bučiny a teplé dubohabrové háje. Na skalách nad řekou se nacházejí cenné 

zbytky původních suťových lesů s převahou javorů a jasanů. Na jaře v lesích hojně rozkvétá 

jaterník podléška, dymnivka bílá, prvosenka vyšší, mařinka vonná a na vápencových hřbetech 

rostou vápnomilné druhy jako např. orchidej okrotice bílá, růže galská, rozchodník bílý  

a další. Vápencové půdy a spraše jsou domovem mnoha druhů měkkýšů, např. vřetenatky 

obecné a skalnice vlnaté. Také zdejší doupné stromy jsou známé výskytem typických ptačích 

druhů, např. pěnice černohlavé, lejska bělokrkého, žluvy hajní, strakapouda velkého a dalších. 

Vyskytuje se zde také mnoho veverek, plchů a netopýrů. 

Třesín s přilehlou nivou Moravy byl součástí upraveného krajinného areálu 

lichtenštejnských Nových Zámků. Zachovaly se zde i zbytky jeho romantických staveb jako 

rytířská síň či Čertův most, což je kamenný oblouk mezi skalní stěnou a stranou stojícím 

skaliskem (Rubín et al., 2003). 
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       Obr. č.  12 - Čertův most (Internet - 27) 

5.2.2 NPR Špraněk 

Národní přírodní rezervace Špraněk byla vyhlášena v roce 1949 a leží v Bouzovské 

vrchovině nazvané podle nedalekého známého hradu Bouzova jihozápadně nad obcí 

Javoříčko a 12,5 km jihozápadně od Litovle. Její současná rozloha je okolo 28 ha. Rezervaci 

tvoří zalesněný vrch Špraněk s útvary krasového původu a rozsáhlým systémem bohatě 

zdobených jeskyní a vzácnou teplomilnou květenou. Nadmořská výška se pohybuje od 388 m 

do 539 m n. m. (Rubín et al., 2004). 

Jedná se o území typicky vyvinutého krasu, ve kterém se vyskytují ponory, škrapy, 

závrty, skalní brána, propast a rozsáhlá jeskynní soustava. Většinu části rezervace pokrývají 

lesy. Nejrozšířenějším typem jsou vápnomilné bučiny, v jejichž podrostu najdeme např. 

ostřici prstnatou, okrotici bílou, svídu krvavou, svízel lesní a další. Ve stromovém patře 

převládá buk lesní. Vedle květnatých bučin jsou v oblasti rozšířené i suťové a roklinové lesy, 

kde najdeme z dřevin mimo buku také javor mléč, javor klen, jasan ztepilý a lípu velkolistou. 

Částečně jsou zde zastoupeny i květnaté dubohabrové lesy, pro něž jsou typické např. habr 

obecný, konvalinka vonná, hrachor jarní a jiné. 

Květenu stěn skalního masivu tvoří druhy skalních štěrbin a stinných bazických skal, 

mj. puchýřník křehký nebo pěchava vápnomilná. Nachází se zde velké množství druhů 

vyšších rostlin (celkově zjištěno 300), které patří ke zvláště chráněným, vzácným  

a ohroženým nejen v regionu, ale i v rámci ČR. Mimo již uvedené to jsou např. skalník 

celokrajný, strdivka sedmihradská, tolita lékařská a violka divotvorná (Rubín et al., 2004). 
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Jeskyně jsou také největším zimovištěm letounů v České republice, zejména kriticky 

ohroženého vrápence malého. Dále zde zimuje kriticky ohrožený netopýr brvitý a další druhy 

netopýrů. Mezi nejzajímavější druhy měkkýšů patří bohatá populace zdobenky tečkované, 

druhu z jihovýchodních Alp, žijí tu i zrnovka žebernatá, žitovka obilná, skelnička průzračná  

a další (Internet - 1). 

Rezervace je vyhledávána především díky podzemnímu systému Javoříčských jeskyní, 

které zde vytváří komplikovaný komplex chodeb, dómů a propastí. Byly vytvořeny  

v ostrůvku devonských vápenců a na jejich vývoji se podílel tok Špraněk. Jeskyně má krásnou 

krápníkovou výzdobu, jejíž bohatost vyniká zejména ve dvou prostorách – Suťovém dómu  

a dómu gigantů, který patří k našim největším prostorám s nejbohatší krápníkovou výzdobou. 

Podstatná část jeskynních prostor byla objevena již v roce 1938. Další partie pak byly 

objevovány především v padesátých letech. V současné době jsou známy přibližně 4 km 

chodeb, z nichž 788 m je zpřístupněno veřejnosti. Území je zdrojem četných 

paleontologických nálezů.  

Chráněným územím vedou také značené turistické trasy a byla zde obnovena i naučná 

stezka. Skalní brána ve skalisku zvaném Zkamenělý zámek (vysokém asi 50 m) je největším 

útvarem svého druhu na Moravě a zároveň je bývalým vstupním portálem jeskyně, jejíž 

stropy se zřítily již v dávné minulosti. Skalní brána na Zkamenělém zámku, na jehož vrcholu 

se nacházejí nepatrné zbytky malé skalní tvrze Branky, patřící zemanskému rodu  

s přídomkem "z Branek", je průchozí a nachází se asi 25 metrů nad úrovní říčky Špraněk  

a přibližně na úrovni prohlídkového okruhu Javoříčských jeskyní. NPR Špraněk je taky  

v rámci připravované soustavy Natura 2000 součástí návrhu Evropsky významné lokality 

Špraněk (Internet - 1). 
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Obr. č.  13 - Zkamenělý zámek (Internet – 6) 

5.2.3 NPR Ramena řeky Moravy 

Rezervace byla vyhlášena v roce 1990, její současná rozloha činí 71,19 ha. Vyskytuje 

se zde přirozeně meandrující hlavní tok řeky Moravy a jeho dvě ramena (Mlýnský potok  

a Bahenka) uprostřed rozsáhlého komplexu zaplavovaných lužních lesů. Meandry se 

nacházejí v různém stupni aktuálního vývoje (nově vznikající mrtvá ramena, postupně 

zazemňované odřezané meandry, atd.). Hlavním předmětem ochrany území je středoevropsky 

unikátní ekosystém nížinného toku řeky Moravy s meandry, ostrůvky, říčními náplavy  

a bočními říčními rameny (v úseku mezi Litovlí a Horkou nad Moravou) a navazující 

přírodně blízké nelesní i lesní ekosystémy, se zastoupením typických i ohrožených druhů 

planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Nadmořská výška se pohybuje od 218 do 

230 m n. m.  (Šafář et al., 2003). 
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  Obr. č.  14 - NPR Ramena řeky Moravy ( foto - autor, 2016)      

  Okolní lužní les, protkaný systémem periodicky protékaných ramen, tzv. smuh, je 

existenčně závislý na zachování přirozeného charakteru řeky a jejího záplavového režimu. 

Systém říčních ramen je ukázkou nížinné říční krajiny. Tento unikátní říční systém v České 

republice patří mezi anastomózní říční vzory. Žijí tu bohatá společenstva bezobratlých 

živočichů typická pro přirozený nížinný říční tok. Celkem zde bylo zaznamenáno 56 druhů 

ptáků, 40 z nich tu hnízdí. V roce 1991 byl v území nově vysazen bobr evropský a vzácně se 

vyskytuje vydra říční. Územím prochází Moravská dálková cyklostezka (č. 51) a jsou zde 

zastavení naučné stezky „Luhy Litovelského Pomoraví“ (Internet - 21). 
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                                      Obr. č.  15 - Rameno řeky Moravy ( foto - autor, 2016)                 

5.2.4 NPR Doubrava 

Přírodní rezervace Doubrava leží v okrese Šumperk a byla vyhlášena v Olomouci dne 

1. 4. 1993. Lokalita chráněného území se rozprostírá asi 4,5 km jihovýchodně 

od Mohelnice na levobřežním úseku řeky Moravy a to od Moravičanských jezer až po soutok 

s Třebůvkou. Rozloha území činí asi 61,5 ha. Předmětem ochrany je skalní masiv  

s přirozeným porostem zakrslé doubravy a ochrana teplomilných lesních společenstev 

charakteru pařezin s přirozenou dřevinnou skladbou a s výskytem typických druhů bylinného 

podrostu. Dominuje zde dub zimní a žijí zde vzácní živočichové, zejména denní motýli. Mezi 

největší klenot z těchto motýlů, se kterým se zde můžeme za slunečných dní setkat je např. 

jasoň dymnivkový (Internet - 1). 
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              Obr. č.  16 - PR Doubrava ( foto - autor, 2016) 

                  

                 Obr. č.  17 - PR Doubrava ( Internet - 7) 
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5.2.5 NPP Bílá Lhota 

Arboretum v Bílé Lhotě se nachází v překrásné krajině na úpatí Bouzovské vrchoviny 

u bývalého zámečku v Bílé Lhotě. Původní zámecký park byl založen kolem roku 1700  

a převažovaly v něm domácí dřeviny jako např. dub letní, lípa malolistá, jilm habrolistý. 

Dnešní podoba arboreta a jeho pestrost je však zásluhou Quida Riedla, který vybudoval zdejší 

arboretum v roce 1926 (Davidová et al., 1998). 

Tento botanik se zde pustil do výsadby vzácných dřevin z Evropy i ze zámoří. Celkem 

jich tu umístil na pět stovek a některé byly dovezeny až z Dálného východu, ze Severní 

Ameriky a dalších zemí. Při procházce tříhektarovým parkem lze narazit na několik drobných 

romantických staveb a plastik nebo třeba na malý zdejší rybníček (Ondřej, 2007). 

Nachází se zde asi 300 různých druhů dřevin, např. keřovité tisy v různém zbarvení  

a tvarech, túje, smrky, duby, různobarevné buky, cypříšky, borovice, javory, břízy, douglasky 

a lípy. V arboretu je také pěstována řada vzácných a sbírkových dřevin – například japonské 

javory a magnólie. Stromy jsou seskupeny podle nároků na živiny, půdu a klima.  

(Toušlová, 2011). 

 

Obr. č.  18 - Arboretum Bílá Lhota (Internet - 2) 
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5.3    Vodní plochy 

5.3.1 PR Chomoutovské jezero 

Chomoutovské jezero se nachází na území Olomouckého kraje v místní části 

Chomoutov, ve východní části CHKO Litovelského Pomoraví. Jezero bylo vyhlášeno v roce 

1993 jako přírodní rezervace a je přírodovědecky velmi zajímavé. Rozsáhlá vodní plocha se 

dvěma ostrovy vznikla po těžbě štěrkopísku v 60. a 70. letech minulého století. Po mnoha 

letech klidu nabyla přírodní ráz s keřovými břehovými porosty a vlhkomilnými rostlinami. 

Stala se domovem mnoha vodních živočichů (Balatka, 2006). 

Posláním této rezervace je především ochrana vodního a mokřadního ekosystému. 

Zdejší břehy jsou zarostlé a obydlené ptactvem, jedná se o významnou hnízdní lokalitu  

a tahovou zastávku evropského významu pro mnoho druhů ptáků. V kolonii na velkém 

ostrově hnízdí každoročně několik tisíc racků chechtavých, ale i několik párů racka 

černohlavého. Běžně lze zahlédnout také potápku roháče, moudivláčka lužního. Na tahu se 

zde zastavují např. hvízdák euroasijský, hohol severní, orlovec říční či potáplice severní. 

Kromě bohaté ptačí fauny zde žije i reintrodukovaný bobr, který se pak objevil i na jiných 

místech CHKO (Internet – 24). 

 

       Obr. č.  19 - Chomoutovské jezero (foto - autor, 2016) 
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5.3.2 Pískovna Náklo 

Asi stohektarová zatopená pískovna leží u obce Náklo mezi Olomoucí a Litovlí. 

Jezero je hluboké kolem dvaceti metrů a má travnaté břehy. Na jednom konci nádrže probíhá 

stále těžba štěrku (Ondřej, 2007). 

Pískovna je kromě těžby využívaná k rekreaci. Stala se jednou z nejnavštěvovanějších 

míst ke koupání v okrese, a to především díky čisté vodě. V areálu se nachází velké množství 

pláží, občerstvení a kvalitní sociální zařízení. Návštěvníci si zde mohou postavit stan, či 

zaparkovat karavan. Jsou zde také možnosti provozování vodních sportů, např. windsurfing 

(Večeřová, 2007). 

 

Obr. č.  20 - Pískovna Náklo (Internet – 20) 

5.4    Jeskyně 

5.4.1 Mladečské Jeskyně  

U obce Mladeč, která leží v těsném sousedství u Litovle severovýchodně od města,  

se nachází velká soustava podzemních chodeb a jeskyní, z nichž část je přístupná i veřejnosti. 

V těchto jeskyních žili v pravěku lidé a přímo ve vstupní budově je i malá expozice s nálezy 

pozůstatku lidského osídlení zdejších jeskyní. Tyto jeskyně byly objeveny už v roce 1826  

a nachází se pod kopcem zvaný Třesín, který je vyhlášený jako přírodní rezervace  

(Knápek, 2002). 

 



Kateřina Eliášová: Atraktivity Litovelského Pomoraví a okolí 
 

2016  30 

Oblast označována jako Mladečský kras je charakteristická povrchovými  

i podzemními krasovými jevy. Nejvýznamnějším z nich jsou Mladečské jeskyně, dříve též 

nazývané Bočkova díra. Podzemní prostory byly zpřístupněny už odedávna. Svědčí o tom 

archeologické nálezy světového významu. V blíže neurčené době však došlo k přirozenému 

zavalení původního vchodu sutinami a proto nebyla existence jeskyní po nějakou dobu 

známa. Jak je výše zmíněno, k jejich objevení došlo až roku 1826 při založení kamenolomu. 

První část objevených prostor byla dlouhá asi 400 m a dostala název Bočkova díra. 

V následujících desetiletích byla volně přístupná a doházelo v ní k rabování krápníkové 

výzdoby.  

Ve 20. století probíhal v jeskyních archeologický výzkum, podílelo se na něm několik 

významných archeologů a díky tomu dnes patří tyto jeskyně mezi archeologické lokality 

světového významu. V sedimentech oblasti Dómu mrtvých byly nalezeny desítky kosterních 

pozůstatků kromaňonských lidí a mnoho artefaktů tzv. aurignacké kultury. Zajímavým 

nálezem byly kostěné hroty oštěpů nebo přívěsky z provrtaných zubů zvířat. Většina nálezů 

lehla popelem při požáru mikulovského zámku na konci 2. světové války, přesto se některé 

dochovaly. Podle posledních moderních výzkumů kosterních pozůstatků, na nichž se podílel 

mezinárodní tým vědců, bylo zjištěno, že kromaňonci žili v oblasti Mladče před 31 tisíci lety. 

Tato skutečnost znamená, že se jedná o nejstarší a nejsevernější sídliště moderních lidí 

v Evropě (Zajíček, 2010). 

Kromě dokladů lidské existence a činnosti bylo v sedimentech nalezeno velké 

množství kosterních zbytků širokého spektra pleistocenních obratlovců. Z hlavních druhů jsou 

to např. pratur, zubr, sob polární, jelen evropský a další.  

Na vzniku a vývoji Mladečských jeskyní se podílela korozní činnost prosakujících vod 

i výmolná činnost ponorných toků. Na křížení puklin docházelo k řícení stěn, a tak vznikly 

prostornější dutiny. Jeskynní systém tvoří převážně horizontální a členitý labyrint prostorných 

a vysokých dómů a chodeb se zajímavou modelací stěn. Nejnižší úrovně jsou trvale zatopeny 

jezery, jejichž hladina kolísá s úrovní nedaleké řeky Moravy.  

Vstupní prostor Mladečských jeskyní s exponáty poskytuje základní informace  

o historii a výzkumech jeskyně. První podzemní prostor prohlídkové trasy je dóm Mrtvých. 

V tomto rozlehlém prostoru s mnoha odbočkami se odehrávala podstatná část všech událostí 

v pravěku. Kromě zmíněných kosterních nálezů zde bylo odhaleno původní pravěké ohniště. 

Na ploše několika metrů čtverečních jsou umístěny originály i kopie nálezů a vedle 
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odhaleného původního ohniště je i jeho rekonstrukce. Trasa dále pokračuje rozlehlou chodbou 

kolem masivní krápníkové výzdoby, kolem skalního útvaru Hřib a poté do Modré jeskyně. 

Odtud pokračuje k překrásnému, přes 2 m vysokému stalagmitu Mumie, který je symbolem 

Mladečských jeskyní a dále přes chrám Přírody do Netopýří jeskyně k poslednímu zastavení 

v jeskyni Panenské. Prohlídka jeskyní trvá přibližně 40 minut. Jeskyně jsou součástí přírodní 

památky Třesín a patří mezi unikáty světového významu (Zajíček, 2010). 

 

             Obr. č.  21 - Mladečské jeskyně (Motyčková et al., 2012) 

5.4.2 Javoříčské jeskyně 

Javoříčské jeskyně jsou součástí přírodní rezervace Špraněk a nacházejí se asi 10 

kilometrů západně od Litovle, pod kopcem Špraněk u obcí Javoříčko a Březina v malebné 

krajině, jejíž dominantou je hrad Bouzov. Zdejší jeskyně, které byly objeveny v roce 1938, 

jsou množstvím, mohutností a pestrostí krápníkové výzdoby našimi nejzdobnějšími 

jeskyněmi. Také jejich podzemní dómy patří k největším v ČR. Prostupují vápencové 

souvrství tzv. konicko - mladečského devonu, geologické jednotky moravskoslezského 

paleozoika. Vápencové kopce zde tvoří tzv. Javoříčský kras. 
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Rozsáhlý, dvoupatrový jeskynní systém, s celkovou délkou chodeb okolo 4 km, 

vytvořila podzemní říčka Špránek. Její aktivní podzemní koryta leží dnes již velmi hluboko 

pod prozkoumanými jeskyněmi a nebyla dosud objevena. Poznané a z velké části 

zpřístupněné prostory jsou starými, vysoko položenými patry a tvoří je mohutné dómy  

a dlouhé chodby s říčními náplavy a celými generacemi mimořádně bohaté krápníkové 

výzdoby. Vedou do nich odedávna známé sluje ve skalnatých srázech vrchu, skalní brána  

a řícený závrt Zátvořice a jeskyně Svěcená díra (Hromas, 2002). 

Návštěvní okruh jeskyněmi vede ze vstupní budovy pod Zátvořicí přes Gotickou 

jeskyni do první mohutné prostory – Suťového dómu s bohatou, zejména stalaktitovou 

výzdobou. Odtud pokračuje kolem Vlčí jámy (37 m hluboká propast) do nejmohutnější 

prostory jeskyní – 56 m dlouhého, 34 m širokého a 18 m vysokého Dómu gigantů. Dóm 

gigantů je doslova přeplněn fantastickými tvary stalaktitů, stalagmitů a stalagnátů obrovských 

rozměrů, jezírky s perlami, záclonami, sintrovými vodopády sněhobílých i červených barev. 

Zvlášť zde vynikají mohutné stalagmitové pagody a gigantický pestrobarevný vodopád zvaný 

Niagara. Za Svěcenou dírou, východiskem k objevům Javoříčských jeskyní, následují vysoké 

chodby jeskyní Míru. Byly přerušované mocnými sintrovými kaskádami, takže jejich 

objevitelé a zpřístupňovatelé je museli spojovat umělými skalními prorážkami. Dnes již 

suchými říčními chodbami jsou následující Špraněcká, Vojtěchovská a Březinská. Odtud 

vedou do spodního patra jeskyní až třicetimetrové propasti. Typickou formou pro tyto části 

jsou excentrické krápníky. Chodba se lomí v Závrtovém dómu, kde se prostory rozvětvují 

různými směry. Kolem útvaru U koně a odbočky k Černé propasti projdou návštěvníci do 

uměle proražené výstupní štoly. Jeskyně je významným zimovištěm netopýrů a vrápenců 

(Hromas, 2002). 
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          Obr. č.  22 - Javoříčské jeskyně (Zajíček, 2010) 

5.5    Kulturní a historické zajímavosti 

Město Litovel, srdce CHKO Litovelské Pomoraví, leží pod výběžky Drahanské 

vrchoviny a díky košatosti ramen řeky Moravy bývá nazýváno „Hanácké Benátky“.  Město 

Litovel je známé četnými památkami a kulturními atraktivitami. K nejvýznamnějším 

památkám města patří Svatojánský most, což je nejstarší kamenný most na Moravě  

(a 3. nejstarší v republice). Skutečnou ozdobou města je pak radnice s věží, pod kterou 

protéká rameno Moravy zvané Nečíz. Jedná se o „nejvyšší věž na Moravě“. Náměstí 

Přemysla Otakara v centru Litovle ještě zdobí morový sloup, dílo Václava Rendera, který je 

zároveň autorem sousoší nejsvětější Trojice v Olomouci (památka UNESCO). Z novější doby  

se Litovel může pochlubit neorenesanční budovou gymnázia, která se odráží na hladině 

rybníka. Městem vedou také naučné stezky, které zájemce seznámí s historií Litovle  

a stavebními památkami (Machovský, 2007). 
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 Obr. č.  23 - Radnice s věží na náměstí (Foto - autor, 2016) 

Město Litovel je nejen místem četných kulturních a historických památek, ale je 

známé především výrobou piva se staletou tradicí. Zajímavost zdejšího pivovaru je historická 

varna a pivovarské muzeum. V  pivovaru se vaří pivo už od roku 1893. V současné době patří 

pivovar k významným partnerům společenského, kulturního a sportovního dění  

ve městě. Tradičně se ve zdejším areálu koná slavnost tzv. Litovelský otvírák s bohatým 

kulturním programem a možností prohlídky pivovaru (Davidová et al., 1998). 

Nejen v Litovli, ale také v jeho okolí lze nalézt mnoho kulturních a historických 

zajímavostí. Například nedaleké městečko Loštice proslulé výrobou olomouckých tvarůžků, 

hrad Bouzov, Zámek Náměšť na Hané, areál Nových zámků a další. Velmi navštěvovaný je 

také památník věnovaný obětem fašistického běsnění v Javoříčku (Machovský, 2007). 

5.5.1 Muzeum Olomouckých tvarůžků 

Město Loštice je proslulé výrobou tradičních olomouckých tvarůžků. V místě původní 

výroby bylo otevřeno v roce 1994 Muzeum Olomouckých tvarůžků. Tvarůžky, jimž se 

v Čechách říká syrečky, jsou jediným původním českým sýrem s charakteristickou chutí  

a vůní. Ve sklepě, kde začíná prohlídka je dokumentováno mletí a lisování tvarohu, v dalších 

podlažích pak vlastní výroba, ale také výrobci a jejich osudy. Lze zde spatřit také staré stroje, 

pomůcky a zařízení používané při výrobě této pikantní pochoutky, z videozáznamu pak 

můžete srovnat současnou výrobu pravých olomouckých tvarůžků s výrobou ve dvacátých 

letech minulého století (Ondřej, 2007). 
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V muzeu se nachází řada původních a jedinečných dokladů o výrobě tvarůžků  

a součástí muzea je i podniková prodejna, kde je možno zakoupit celý sortiment tvarůžků  

a tvarůžkových specialit. Kousek od prodejny se nachází také speciální tvarůžková cukrárna. 

Případně v okolních restauracích lze vyzkoušet různé speciality vyrobené z tvarůžků  

(Paulík, 2014). 

 

Obr. č.  24 - Muzeum Olomouckých tvarůžků (foto - autor, 2016) 

 

Obr. č.  25 - Tvarůžková cukrárna (foro - autor, 2016) 

 

 



Kateřina Eliášová: Atraktivity Litovelského Pomoraví a okolí 
 

2016  36 

5.5.2 Hrad Bouzov 

Hrad Bouzov stojí ve stejnojmenné vesnici jihozápadně od města Loštice. Bouzov je 

jeden z nejpohádkovějších a nejpůvabnějších hradů v ČR. Honosné romantické sídlo vytváří 

působivou dominantu mírně zvlněné lesnaté krajiny nedaleko Mohelnice. Přestože jeho 

současná podoba pochází z přelomu 19. a 20. stol., pro řadu lidí je správným středověkým 

hradem v jeho ideální podobě. Byl založen na počátku 14. stol. Vlastníkem hradu byl od 

konce 17. stol. řád německých rytířů. K přestavbě dal pokyn velmistr řádu arcivévoda Evžen, 

který zde chtěl vybudovat letní sídlo pro sebe a svou matku. 

Hrad je přístupný pro turisty ve třech trasách. Zde si lze prohlédnout zbrojnici, kapli, 

velmistrovy soukromé i reprezentativní prostory, či zavítat do sklepení na expozici Svět 

legendárních rytířů. Kouzelnou atmosféru hradu kromě tisíců návštěvníků oceňují i mnozí 

tvůrci filmových pohádek, natáčela se zde např. pohádka „O Princezně Jasněnce a létajícím 

ševci“ (Ondřej, 2007).   

 

             Obr. č.  26 - Hrad Bouzov (Paulík, 2014) 
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5.5.3 Muzeum Litovel 

Muzeum leží nedaleko náměstí v bývalé budově městské střelnice. Nacházejí se zde 

zajímavé etnografické památky, archeologické expozice s unikátními střeleckými řetězy, 

kterými byli dekorováni městští střelci a bohatá národopisná expozice.   

 Muzeum bylo v roce 2001 uzavřeno a po náročné rekonstrukci 11. září 2004 opět 

otevřeno veřejnosti. V muzeu se střídají krátkodobé výstavy, které mají vztah především 

k mikroregionu Litovelsko. Ve větším výstavním sále je instalována stálá expozice Litovelská 

řemesla první poloviny 20. století. Prohlídka aktuálních výstav a stálých expozic je možná 

kdykoliv během otevírací doby muzea a to buď samostatně, nebo s průvodcem. Stálá expozice 

„Litovelská řemesla první poloviny 20. století“ s výkladem průvodce zabere asi 30 minut  

i více, každá vystavená věc má totiž svou historii, svůj původ a svou nezastupitelnou hodnotu 

(Knápek, 2002). 

5.5.4 Areál Nových Zámků 

Západně od Litovle přechází komplex lužních lesů do romanticky upravovaného 

krajinářského areálu - Nových Zámků. Novozámecký areál byl v letech 1597 – 1945 součástí 

rozlehlého úsovského panství rodu Liechtensteinů, nejstarší šlechtické rodiny ve Střední 

Evropě. Centrem je budova zámku, postavená v roce 1690, v jehož okolí vznikl rozsáhlý 

krajinářský areál se souborem drobných romantických staveb – Obelisk, Rytířská síň, Čertův 

most, Chrámek přátelství neboli Templ, umělá jeskyně Podkova. Mezi nimi byly v krajině 

vytvořeny daleké průhledy s využitím stromových alejí ( AOPK ČR, 2014). 

 

Obr. č.  27 - Zámek v parku - Nové zámky (Internet 26) 
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6 Návrh poznávacího zájezdu 

Součástí mé bakalářské práce bylo navštívit Litovelské Pomoraví a jeho okolí a poté 

navrhnout poznávací zájezd po jednotlivých atraktivitách dané oblasti. Při návštěvě CHKO 

Litovelské Pomoraví jsem navštívila obec Litovel, Moravičany, Loštice a Horku nad 

Moravou. V těchto oblastech jsem navštívila některé přírodní rezervace a památky, např. PR 

Doubrava, NPR Ramena řeky Moravy, PP Daliboř, PP Částava a další. Dále jsem navštívila 

také některé kulturně historické zajímavosti, náměstí Litovel, Muzeum Olomouckých 

tvarůžků, tvarůžkovou cukrárnu, centrum ekologických aktivit Sluňákov  a další. 

V této kapitole se tedy budu věnovat návrhu poznávacího zájezdu do Litovelského 

Pomoraví a okolí. Účelem tohoto zájezdu je poznat a objevit jedinečnou přírodu zdejší oblasti, 

úchvatnou říční krajinu s četnými meandry a množstvím zajímavých rostlin a živočichů. 

Zájezd je naplánován pro 20 osob a bude probíhat ve dvou dnech. 

6.1    Základní informace o zájezdu 

Název cestovní kanceláře: CK Nature tour 

Datum odjezdu: 21. 5. 2016 

Datum příjezdu: 22. 5. 2016 

Místo odjezdu: Ostrava – Svinov, horní zastávka 

Čas odjezdu: 7:00 hod. 

Doprava: autobusová 

Čas příjezdu: 17: 00 hod. 

Trasa: Ostrava – Litovel  

Ubytování: Domov Mládeže – internát SOŠ Litovel 

Stravování: individuální 
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Zájezd je uskutečňovaný cestovní kanceláří Nature tour, která je plátcem DPH. 

Ubytování je zajištěno v Domově mládeže - internát SOŠ Litovel, který se nachází cca 800 m 

od centra města v blízkosti autobusového a vlakového nádraží. Kategorie ubytování je 

turistická, pokoje jsou 2 – 4 lůžkové, celková kapacita je až 58 lůžek. Je zde moderní sociální 

zařízení, sprchy a vybavená čajová kuchyň, která je společná na každém patře. Cena za osobu 

na noc činí 250, -  Kč.  

Strava není zajištěna, je individuální. V blízkosti jsou možnosti stravování 

v Restauraci Za školou, která je umístěna v budově internátu nebo v nedalekém centru, kde se 

nachází několik restauračních zařízení. (Internet - 5). 

Autobusová doprava je domluvená prostřednictvím společnosti Nastuptesi s.r.o. 

Přeprava bude zajištěna autobusem Isuzu Novo, který disponuje 27 místy k sezení, jde tak  

o autobus s malou kapacitou vhodný pro menší skupiny. Jedná se o zájezdový autobus 

s bohatou výbavou a dostatkem úložných prostor pro zavazadla. Cena za ujetý kilometr činí 

23,- Kč (Internet - 3). 

6.2    Program zájezdu 

1. Den: 

Příjezd do Chomoutova a prohlídka Chomoutovského jezera, poté budeme pokračovat 

autobusem do Horky nad Moravou a odtud pěšky po červené a zelené turistické značce, 

kolem PP Častava a PP Daliboř a prohlédneme si NPR Ramena řeky Moravy. Z Horky nad 

Moravou budume pokračovat autobusem do centra Loštic, kde navštívíme Muzeum 

Olomouckých tvarůžků a nakonec se vydáme do Litovle, kde si pohlédneme Muzeum  

Litovel.  

6.2.1 PP Častava 

Přírodní památka Častava leží při severním okraji Sedliska, místní části obce Horka 

nad Moravou ve Středomořské nivě. Předmětem ochrany je zde pozůstatek původního 

meandrujícího toku říčky Cholinky a rybníku s břehovými porosty v délce 1 km. Lokalita je 

typickým příkladem přechodného biotopu mezi vodou klidnou a proudící. Žije zde několik 

zajímavých druhů jako např. velmi řídce vyskytující se perloočka, hojně se zde rozmnožuje 

čolek obecný, ropucha zelená, vodní skokani. Z ryb se zde nejčastěji vyskytuje kromě kapra 

  i okoun říční (Internet - 17). 
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6.2.2 PP Daliboř 

Přírodní památka Daliboř leží asi 7 km severozápadně od Olomouce a 2,5 km od obce 

Horka nad Moravou. Předmětem ochrany jsou mokřadní biotopy a slatinná louka uprostřed 

komplexu lužního lesa s výskytem ohrožených druhů rostlin. Hojně se zde vyskytuje silně 

ohrožený kosatec sibiřský, dále violka slatinná a další druhy slatinných mokřadů a střídavě 

vlhkých luk, např. čestec dlouholistý, bukvice lékařská, pryšec kosmatý a další. Ty nejvlhčí 

místa kromě uvedených druhů obývá ptačinec bahenní (Internet - 17). 

2. Den: 

Druhý den ráno se vydáme do Mladče - Mladečských jeskyní a po prohlídce 

vystoupáme na zalesněný vrch Třesín. Poté se přesuneme autobusem do areálu Nových 

zámků, kde si prohlédneme soubor drobných romantických staveb umístěných v krajině 

kolem zámku. Dále budeme pokračovat autobusem do Javoříčka, zde absolvujeme prohlídku 

Javoříčských jeskyní a prohlédneme si NPP Špraněk. Nakonec naší exkurze se vydáme do 

vesnice Bouzov, kde navštívíme stejnojmenný hrad Bouzov, a poté se vydáme autobusem 

zpět do Ostravy. 

6.3    Itinerář 

Itinerář je zpracován formou tabulky. Časové údaje o pobytu na daných lokalitách jsou 

pouze orientační. Vzdálenosti mezi lokalitami jsou uvedeny v kilometrech. 

1. Den 

      Tabulka č.  3 - Itinerář 1. dne (autor, 2016) 

Čas Program Celkem km 

7 : 00 Odjezd autobusem z Ostravy směr Chomoutov 93 

8 : 15 – 9 :00 Prohlídka Chomoutovského jezera  

9 : 00 – 9 : 15 Přejezd autobusem do Horky nad Moravou 5,1 

9 : 15 – 9 : 30 Hygienická přestávka  

9 : 30 – 11 : 00 
Pěšky od Sluňákova po červené a zelené turist. značce – 

prohlídka PP Častava a PP Daliboř. 
6 

11 : 00 – 11 : 30 Přejezd autobusem z Horky nad Moravou do centra Loštic 29 
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11: 30  - 12 : 30 Pauza na oběd  

12 : 30 – 13 : 30 Návštěva Muzea Olomouckých tvarůžků  

13 : 30 -  13 : 50 Přejezd autobusem z Loštic do Litovle 15,4 

14 : 00 – 14 : 30 Návštěva Muzea Litovel  

14 : 30 – 16 : 00 Rozchod v centru Litovle  

16 : 00 Odjezd směr ubytování -  Internát SOŠ Litovel 0,8 

2. Den 

     Tabulka č.  4 - Itinerář 2. dne (autor, 2016) 

Čas Program Celkem km 

8 : 00 
Odjezd autobusem od internátu směr Mladeč – Mladečské 

jeskyně 
5,4 

8 : 15 – 9 : 00 Prohlídka Mladečských jeskynní  

9 : 00 – 9 : 30 Procházka po zalesněném vrchu - NPP Třesín  

9 : 30  -  9 : 35 Přejezd Autobusem do Nových Zámků 2,4 

9 : 40  - 11 : 00 Procházka po areálu Nové zámky  

11 : 00 – 11 : 25 Přejezd autobusem do Javoříčka 13,5 

11 : 30 – 13 : 00 Prohlídka Javoříčských jeskynní a NPP Špraněk  

13 : 00 – 13 : 15 Přejezd autobusem k hradu Bouzov 9,2 

13 : 15 – 14 : 15 Pauza na oběd  

14 : 15 – 15 : 15 Prohlídka hradu Bouzov  

15 : 30  - 17 : 00 Odjezd autobusem zpět do Ostravy 126 

 

6.4    Kalkulace ceny zájezdu 

Plánovaný počet účastníků tohoto zájezdu je 20 osob. Z toho se vypočítá riziko 

neobsazenosti 20 % tj. 4 osoby. To znamená, že kalkulovaný počet účastníků je 16. 

Doprava: 

 Základní sazba za autobus:    7 383,- Kč 

 Náhrada čekací doby:     1 250,- Kč 
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 Parkovné Litovel:                                             30,- Kč 

Cena za 1 kilometr je 23,- Kč bez DPH, ujedeme celkem 305, 8 km + 5 % objížďky, tj. 

321 km celkem.  Za 1 hodinu čekání si firma účtuje 100,- Kč, čekacích hodin je 12,5. 

Parkovné ve výši 30,- Kč se platí pouze v Litovli, ostatní parkování jsou zdarma. 

Ubytování: 

 Cena za 1 osoba/noc:         250,- Kč 

 Cena za 16 osob + průvodce a řidič/noc:   4 500,- Kč  

Služby průvodce: 

 mzda za 1 den + nárok na stravné:    1 070,- Kč 

 Celkově:       2 140,- Kč                                                       

Vstupy do objektů (pro 16 osob): 

 Muzeum Olomouckých tvarůžku:       480,- Kč 

 Muzeum Litovel:         320,- Kč 

 Mladečské jeskyně:         800,- Kč 

 Javoříčské jeskyně:      1 120,- Kč 

 Hrad Bouzov:       1 600,- Kč 

Cena celkem:                 19 623,- Kč 

Marže CK (20%):       3 925,- Kč 

Celková cena bez DPH:     23 548,- Kč 

Celková cena s DPH (21%):    28 493,- Kč   

     

Cena zájezdu pro 1 osobu:       1 781,- Kč 
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Závěr 

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví je jedinečné území s přirozeně 

meandrujícím tokem řeky Moravy a na něho navazujících přírodních ekosystémů, se značným 

množstvím ohrožených a zajímavých druhů rostlin a živočichů. 

Při návštěvě této lokality jsem si uvědomila jedinečnost a zachovalost této krajiny  

a uvědomila jsem si, jak důležité je takové území ochraňovat. Myslím si, že má tato oblast 

z hlediska cestovního ruchu určitě velký potenciál, kromě jedinečných přírodních zajímavostí 

se v blízkém okolí nachází také spousta rekreačních a kulturně – historických  

atraktivit. Území je také protkáno četnými naučnými stezkami a cyklotrasami 

procházejícími nenáročným terénem, který je vhodný pro turistiku rodin s dětmi. Oblast je 

také přitažlivá pro vodní turistiku, vodáci zde každoročně proplouvají romantickou krajinou 

lužních lesů řeky Moravy. 

Při zpracování této bakalářské práce jsem se zabývala také návrhem poznávacího 

zájezdu pro skupinu turistů. Do programu zájezdu jsem se snažila zařadit jak přírodní 

zajímavosti, tak kulturní a historické atraktivity nacházející se nejen v CHKO, ale i v jeho 

okolí. Součástí navrženého zájezdu jsou především lokality, které turistům přiblíží přírodní 

poměry zdejší oblasti, ale také se dozvědí něco o zdejší kultuře, o litovelských řemeslech a o 

tradiční výrobě olomouckých tvarůžků. 
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