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„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracovala samostatně.“ 

 

 

V Ostravě dne 30.4. 2008                                                                               Tereza Vanková 
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1. Úvod   

   Uničov je jedno ze sedmi moravských královských měst. Bylo založeno roku 1213 

moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem. Nachází se v podhůří Jeseníků, 

v Olomouckém kraji. Uničovsko není velká oblast a není ani moc známá. Spadá do ní území 

Litovelského Pomoraví, Přírodního parku Sovinecko a jim přilehlé obce. Jako téma své 

bakalářské práce jsem si ho vybrala proto, že odtud pocházím a vím, že může nabídnout 

mnoho zajímavostí. Úvodem je práce zaměřena na popis přírodních poměrů, jako jsou 

geologie, geomorfologie, klimatologie, fauna a flora. Následují informace o jednotlivých 

kulturních, přírodních a technických památkách.  

    

   Hlavním úkolem práce je vytvořit nové cyklotrasy v zájmové oblasti. Pět různě dlouhých 

cyklotras je určeno pro každého. Nejsou výjimečně náročné na fyzickou kondici. Záměrem 

práce je, aby každá trasa nabídla něco zajímavého, odlišného a mohl si tak vybrat každý. 

Všechny trasy začínají i končí v Uničově.   

    

   Mým cílem je zaujmout cyklistické nadšence, kteří hledají nové trasy a nová místa pro 

provozování jejich koníčku. Ukázat, že i malá oblast může nabídnout hodně zážitků. Proto 

jsem se rozhodla zpracovat Cykloprůvodce Uničovskem.  
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2. Přírodní poměry 

2.1 Vymezení území 

   Uničovsko je území v okresu Olomouc s dominantním městem Uničov. Většina území se 

rozkládá na Uničovské plošině, která je nejsevernějším výběžkem Hornomoravského úvalu. 

Na severu se zvedá pohoří  Hrubý a Nízký Jeseník s Přírodním parkem Sovinecko. Do jižní 

části území zasahuje Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. Orientačně lze území 

ohraničit na jihu městem Olomouc, na východě městem Šternberk, na západě městem 

Mohelnice a na severu městem Šumperk.  

 

2.2 Geologie   

   Toto území leží na rozhraní Českého masívu a Západokarpatské soustavy. Český masív 

náleží k části Evropy, která byla konsolidována hercynským tektogenním cyklem. Je to 

strukturně i geneticky velmi složitý blok. Začal se vyvíjet v proterozoiku. Poslední vrásnění 

způsobila hercynská tektogeneze a došlo k přeměně Českého masívu. Od svrchního karbonu 

pak odolává dalším mladším geologickým pochodům a nakonec i alpínskému vrásnění. Dnes 

je Český masív rozsáhlou megahrástí, která vyčnívá ze svého okolí. Tvořen je několika 

strukturními patry. Tektonicky nejvýznamnější je patro hercynské. Oblast Uničovska spadá 

do moravskoslezské oblasti Českého masívu. Zasahuje sem především kulm Nízkého 

Jeseníku a Drahanská vrchovina (Řehoř, 1998). Západokarpatská soustava je značně 

morfologicky členitá. Na našem území se nachází  jen malý úsek vnější části Západních 

Karpat. Jsou to tzv. flyšové Karpaty tvořené příkrovy mezozoických a terciérních hornin. 

Rozlišujeme dvě hlavní části - flyšové pásmo a karpatskou předhlubeň. Do zájmové oblasti 

zasahuje karpatská předhlubeň (Chlupáč, 2002). 

 

2.2.1 Moravskoslezská oblast 

   Z geologického hlediska tuto oblast dělíme na jednotky krystalinika - silezikum a 

moravikum a na jednotky nepřeměněného paleozoika - devon Moravského krasu, kulm 

Drahanské vrchoviny, kulm Nízkého Jeseníku a svrchní karbon hornoslezské pánve.  

   Do nepřeměněného paleozoika náleží devon a spodní karbon území Moravského krasu, 

Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku. Drahanská vrchovina tvoří orograficky samostatný 
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celek. Zabírá velkou část střední Moravy. Paleozoikum tohoto území je odděleno na Z 

Boskovickou brázdou, na JZ vyvřelinami brněnského plutonu, na JV  a SV se noří pod 

neogén Vyškovské brázdy a Hornomoravského úvalu. Prolom Hornomoravského úvalu 

odděluje oblast od kulmu Nízkého Jeseníku. Na S je omezeno tektonicky. Území je tvořeno 

především spodním karbonem ve flyšovém vývoji s ostrovy devonu (Řehoř, 1998). Devon je 

zde znám ve čtyřech odlišných typech vývoje - drahanský vývoj, vývoj Moravského krasu, 

vývoj lumírovský a vývoj okrajový. Devon ve vývoji drahanském je charakteristický 

sedimenty se značnou mocností a podmořským vulkanismem. Největší mocnosti dosahují 

uloženiny v Hrubém Jeseníku. Tvoří zde přes 1000 m mocnou vrbenskou skupinu. Tu je 

možno sledovat v souvislém pruhu od Hornomoraskoho úvalu u Uničova až k Zlatým Horám 

při česko -polské hranici. Vrstevní sled vrbenské skupiny začíná lokálně vyvinutými 

bazálními fylity a krakovskými kvarcity. Vyšší část vrbenské skupiny je tvořena fylity a svory 

s hojnými tělesy metamorfovaných bazických vulkanitů. Hojně se objevují také ložiska 

železných rud. Pro drahanský vývoj je typický submarinní vulkanismus. Na něj jsou vázána 

ložiska sedimentárních železných rud v Hornomoravském úvalu u Benkova, Medlova a 

Králové. Jde o ložiska typu Lahn - Dill, která se označují jako submarinně - exhalační 

(Chlupáč, 2002). 

   Podloží Nízkého Jeseníku je z převážné části tvořeno kulmem. Flyšové usazeniny jsou stáří 

nejvyššího devonu až nejnižší části svrchního karbonu. Usazeniny zde tvoří 3 velké 

sedimentační cykly. Každý z nich je tvořen sérií břidlic, sérií drob a slepenců (Řehoř, 1998). 

Geologicky je to poměrně jednotvárné území. Výraznější strukturu tvoří pouze šternbersko - 

hornobenešovský pruh. Je to pruh izolovanách výskytů devonu zejména drahanského vývoje. 

Ve spodní části je reprezentován stínavsko - chabičovským souvrstvím. Převládají v něm 

anchimetamorfované jílové a prachovité břidlice (Chlupáč, 2002). Nadloží chabičovské vrstvy 

je tvořeno submarinním vulkanismem s akumulací diabasů, kyselých křemenných keratofyrů, 

tufitů a tufů. Doprovázeny jsou výskytem sedimentárních železných rud a lemovány bývají 

orogenními vápenci. Dělí se na andělskohorské souvrství, hornobenešovské souvrství, 

moravické souvrství a hradecko - kunovické souvrství (Řehoř, 1998).  

 

2.2.2 Karpatská předhlubeň 

   Karpatská předhlubeň je tvořena podélnými depresemi, které jsou založené v předpolí 

karpatského horstva a vyplněné převážně mořskými sedimenty miocénního stáří a 
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sladkovodními sedimenty pliocenního stáří. Leží diskordantně na horninách Českého masívu 

prekambrického až paleogenního stáří. Na východě se noří pod přesunuté příkrovy flyšového 

pásma. Člení se na část jižní, střední a severní. Ve střední části je Karpatská předhlubeň 

porušena strukturou Hornomoravského úvalu a mohelnické brázdy (Chlupáč,2002). 

 

2.2.3 Krasové jevy 

   Ve vymezeném území se vyskytuje velké množství krasových jevů. Nejznámější jsou 

Mladečský a Hranický kras. Z mladečského krasu zasahuje do tohoto území část vápencového 

území Třesína. Tvoří táhlý hřeben, obsahuje ponory Hrachovky, Hradečky a vyvěračky 

neznámého původu pod skalisky vrchu na pravém břehu řeky Moravy. Také zde můžeme 

vidět závrty, které jsou patrné na stěnách lomů. Největšími podzemními jevy jsou Mladečské 

jeskyně a dvojitá jeskyně Podkova. V Nízkém Jeseníku můžeme nalézt krasové jevy u 

Sovince (Roth, 1962). 

Obr. 1: Digitální model území s narendrovanou geologickou mapou, detail zájmového  

území v červeném rámečku 
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2.3 Geomorfologie 
   Do olomouckého kraje zasahuje více geomorfologických jednotek. Tvořeny jsou rovinným, 

pahorkatinným a vrchovinným reliéfem. Z regionálního pohledu jsou to dvě geomorfologické 

provincie - Česká vysočina a Západní Karpaty (Demek, 1965). 

   Česká vysočina má značně jednotné geomorfologické rysy. Příznačné jsou pro ni rozdíly 

mezi částmi zarovnaných povrchů a zaříznutými údolími vodních toků. Zvlněním a pohyby 

podle oživených a nově vzniklých zlomů byly jednotlivé části zarovnaných povrchů vyneseny 

do různé nadmořské výšky a vznikly dnešní geomorfologické celky. Česká vysočina má 

polygenetický reliéf. Je to důsledek jeho vývoje v různých klimatických podmínkách. Nachází 

se zde tvary mírné humidní klimamorfogenetické oblasti, tvary teplého humidního podnebí 

třetihor a tvary periglaciálního podnebí pleistocénu. Poslední z nich jsou v České vysočině 

nejrozšířenější. Současné geomorfologické pochody jsou velmi malé intenzity a jsou značně 

ovlivněny antropogenní činností. Ze sedmi geomorfologických celků České vysočiny do 

zájmové oblasti zasahuje Sudetská soustava (Demek, 1965). 

   Západní Karpaty tvoří mohutnou, na jihu prolomenou klenbu. V jejím jádru leží Vnitřní 

Karpaty, na vnější straně Vnější Karpaty, před kterými se prostírá pásmo Vněkarpatských 

sníženin (Demek, 1965). 

 

2.3.1 Sudetská soustava 

   Tato soustava tvoří severovýchodní okraj Českého masívu. Tvoří ji vyzdvižená hrásť 

omezená soustavami zlomů. Rozkládá se od Šluknovskému výběžku po Moravskou bránu. 

Má velmi složitou geologickou stavbu a různorodý reliéf. Dnešní vzhled získala především při 

třetihorních saxonských tektonických pohybech. Dělí se na Západní, Střední a Východní 

Sudety. Do oblasti Uničovska zasahují Hrubý Jeseník a Nízký Jeseník, které se řadí do oblasti 

Východních Sudet (Demek, 1965). 

   Jižní podhůří Hrubého Jeseníku je tvořeno Úsovskou vrchovinou. Je to oblast s nižším 

reliéfem. Od hlavního hřbetu Hrubého Jeseníku je oddělena výrazným svahem, podmíněným 

zlomem rovnoběžným s bušínskou poruchou, a pásmem nízkého reliéfu v okolí Hrabišína. Na 

východě je Úsovská vrchovina omezena uničovskou sníženinou Hornomoravského úvalu. 

Tato část je tvořena převážně spodnokarbonskými horninami. Charakteristické jsou pro ni 

zaoblené hřbety s plošinami v několika úrovních (Demek, 1965). 
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   Nízký Jeseník leží východně od Hrubého Jeseníku. Budován je převážně klumskýni 

drobami a břidlicemi. Většina území Nízkého Jeseníku má charakter ploché vrchoviny. Od 

okolního území je omezena většinou výraznými, příkrými a přímočaře probíhajícími svahy. 

Zájmové území leží v jeho jižní části. Na JZ je Nízký Jeseník omezen od Hornomoravského 

úvalu svahem, který je nejvýraznější u obce Paseka. Při úpatí jihozápadního svahu se 

vyskytují tři pokleslé kry - Plinkoutský stupeň, Řídečský stupeň a Tršický stupeň 

(Demek, 1965). JZ a JV okraje jsou rozřezány hlubokými údolími a omezeny příkrými svahy. 

Typickým terénním tvarem tohoto území jsou hluboká, úzká a zalesněná říční údolí, která 

ostře kontrastují s mírně zvlněnou a spíše bezlesou krajinou náhorních plošin. V příčním řezu 

mají typický neckovitý tvar nebo tvar rozevřeného písmene V. To je způsobeno tím, že je 

vytvořila erozní síla vodních toků s velkým spádem. Tento velký spád vodních toků byl 

způsoben výzdvihem Nízkého Jeseníku v neogénu (Janoška, 2001). 

 

2.3.2 Vněkarpatské sníženiny 

   Pruh Vněkarpatských sníženin odděluje pahorkatiny a vrchoviny České vysočiny a Vnějších 

Karpat. Je to nižší a mírně složitý reliéf. Sníženiny jsou součástí karpatské čelní hlubiny, která 

vznikla před čelem vrásnícího se flyšového oblouku Karpat. K Vněkarpatským sníženinám 

patří Dyjskosvratecký úval, Hornomoravský úval a Ostravská pánev. Navzájem jsou spojeny 

sníženinami Vyškovské a Moravské brány (Demek, 1965). 

   Hornomoravský úval je výrazná sníženina. Na S zasahuje do Hrubého Jeseníku úzkým 

výběžkem - Zábřežskou sníženinou. Ve střední části je na Z omezen Drahanskou vrchovinou 

a na V Nízkým Jeseníkem. V jižní části je na Z omezen plochým svahem Litenčických vrchů. 

Úval je vyplněn neogenními a kvartérními sedimenty, mezi nimiž místy vystupují horniny 

Českého masívu. Dělí se na tři části - severní, střední a jižní. Do zájmové oblasti zasahuje 

střední část (Demek, 1965). 

    Střední část Hornomoravského úvalu se dělí na Z část, která je zvlněnější a na V plošší 

část. Tyto části jsou od sebe odděleny až několik kilometrů širokou nivou Moravy. 

Východní část je tvořena převážně náplavovými kužely. Velmi plochý reliéf má oblast v okolí 

Uničova. Tato oblast vznikla až v pliocénu a je vyplněna pliocenními a kvartérními 

sedimenty. Při vyústění řeky Oskavy, Libuňského potoka, řeky Oslavy, řeky Bystřice a 

přítoků Moravy vznikly rozsáhlé kvartérní náplavové kužely. Štěrky náplavových kuželů jsou 

kryty spraší a mají značnou mocnost. Na Z od nivy řeky Moravy se území dělí na tři odlišné 
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části. Jsou odděleny širokými nivami řek Hané, Blaty a Romže. Na S od řeky Romže se 

nachází území ploššího reliéfu mezi Příkazy a Litovlí (Demek, 1965). 
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 2.4 Klimatologie 
   Olomoucký kraj leží v mírném pásu, který charakterizuje mírná zima i léto. Vyskytuje se 

zde poměrně málo srážek. Klimatologicky jej můžeme rozdělit do dvou oblastí. Oblast první 

je oblast teplá (T2), zařazujeme do ní téměř celé Litovelsko, okolí na západ od Šternberka a 

na západ od Olomouce. Tato oblast je suchá s malým množstvím srážek. Nejméně srážek je 

v zimních měsících, hlavně v únoru. To pak způsobuje nedostatek vláhy na jaře. Naopak 

v letních měsících, hlavně v červenci, spadne na území nejvíce srážek. Průměrná teplota 

oblasti se pohybuje mezi 8 - 9 Cْ. Průměrná minimální teplota v lednu je -2 ْ C a průměrná 

maximální teplota v červenci 19 Cْ. Celoroční průměrná teplota této oblasti je 8,14 ْ C. Druhá 

oblast je bohatší na srážky. Zařazujeme do ní západní část Litovelska, okolí na východ a 

severovýchod od Šternberka a na východ od Olomouce. Průměrný počet srážek je 700 mm za 

rok. Nejméně srážek spadne v únoru, nejvíce v červenci. Oblast je označována jako mírně 

teplá (MT 10). Průměrná roční teplota je 7 - 8 ْ C. Minimální teplota -2,4 Cْ v lednu a 

maximální 17,6 Cْ v červenci. Celoroční průměrná teplota této oblasti je 7,2 ْ C. Až 130 dní za 

rok je se srážkami 0,1 mm. Počet dní s intenzivními srážkami až 10 mm je asi 17 za rok. Ve 

větší nadmořské výšce počet těchto dní stoupá. Počet sněhových srážek je asi 28 dní za rok, 

ve vyšších polohách až 60 - 80 dní za rok. Sněhová pokrývka  dosahuje v průměru výšky 20 

cm, v nejvýše položených oblastech 35 - 50 cm (Hronek a kol., 1975, internet 39). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Obr. 2: Schematická mapa klimatických poměrů (internet 3) 
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2.5 Fauna  a Flora 
   Oblast Uničovska je druhově velmi různorodá. Vyskytují se zde  běžné druhy fauny a flory 

a druhy chráněné krajinné oblasti. Z tohoto hlediska ji můžeme rozdělit na dvě oblasti -

Uničovsko a Litovelské Pomoraví.   

 

 2.5.1 Uničovsko 

   Základ dřevinné skladby Uničova tvoří původní dřeviny. Mezi nejstarší dochované dřeviny 

patří lípa velkolistá. Dále pak to jsou bříza bělokorá, javor mléčný, javor klen, javor babyka, 

habr obecný, buk lesní, smrk ztepilý, modřín opadavý, borovice kleč, střecha obecná, třešeň 

ptačí, jeřáb ptačí, tis červený, lípa srdčitá, jilm vaz. Původní porost Uničova byl lužní les, 

který nám v dnešní době připomínají jasany ztepilé, duby letní, olše lepkavé a především 

druhy rodu vrba. Nachází se zde i stromy a keře s jedlými plody. Z domácích druhů je to 

jabloň drobnoplodá, třešeň ptačí, myrobalán, trnka, jeřáb ptačí a jeřáb oskeruše. Také zde 

najdeme dřevinu asijského původu moruši bílou a černou. Má velmi chutné a sladké plody 

vhodné k přímé konzumaci i k zavařování. K méně známým, ale starým dřevinám patří 

kdolouň obecná. Dále kaštanovník setý, který skrývá pochoutku - jedlé kaštany, líska obecná a 

líska turecká. Zajímavý je i rakytník řešetlákový, který obsahuje velké množství vitaminu C, 

hlošina úzkolistá, nazývaná česká oliva a tis obecný. Můžeme zde najít i maliník, ostružiník a 

rybíz (Městský úřad Uničov, 2005). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Obr. 3: Kopretina bílá (foto autor) 
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  Druhově nejbohatší porost Uničova je na loukách. Z běžných druhů jsou zde zastoupeny 

zejména trávy - kostřava ovčí, lipnice luční, psárka luční, srha laločnatá, ovsík vyvýšený, 

sveřep měkký. Z bylin to jsou černohlávek obecný, kakost luční, kohoutek luční, kopretina 

bílá, řebříček obecný, škarda dvouletá. Z druhů, které potřebují vlhčí stanoviště, jsou to pcháč 

zelinný, rukev bažinná, tužebník jilmový. Jako pozůstatky lužního lesa se tu nachází česnek 

medvědí, dymnivka plná, křivatec žlutý, orsej jarní, prvosenka vyšší, sasanka hajní, sasanka 

pryskyřníkovitá. Vyskytují se zde i tzv. invazní druhy rostlin, tedy nepůvodní, které postupně 

zdomácněly. Je to netýkavka žláznatá a křídlatka. Můžeme zde nalézt i mnoho léčivých druhů 

bylin. Kontryhel lékařský, podběl lékařský, jitrocel kopinatý, čekanka obecná, heřmánek 

pravý, kostival lékařský, sedmikráska chudobka (Městský úřad Uničov, 2005). 

   V hnízdím období můžeme na Uničovsku z běžných druhů ptáků zahlédnout nejčastěji kosa 

černého, drozda zpěvného, špačka obecného, pěnkavu obecnou, pěnici černohlavou, vrabce 

domácího. Méně často se nám podaří spatřit ptáky, kteří sídlí v korunách listnatých stromů, 

jako budníčka menšího, sedmihláska hajního a lejska šedého. Mezi nejzajímavější, ohrožené a 

také chráněné ptáky patří žluva hajní, dlask tlustozobý, což je největší pěnkavovitý pták u nás, 

a slavík obecný. Stejně tak je těžké zahlédnout ledňáčka říčního, který hnízdí v blízkosti řeky 

Oskavy. Tam také žije konipas horský. Ze zástupců řádu měkkozobých zde hnízdí hrdlička 

zahradní, hrdlička divoká a holub hřivnáč. Zejména na jaře lze slyšet pravidelné bubnování a 

hlasy našich šplhavců - strakapouda velkého a žluny zelené. V zimním období nás může 

zaujmout hlavně hýl obecný, stehlík obecný, zvonek zelený, pěnkava obecná, sýkora koňadra, 

sýkora modřinka, sojka obecná a vlaštovka obecná. Nachází se zde i jeden z nejatraktivnějších 

chráněných brouků - tesařík pižmový a největší brouk z čeledi střevlíkovitých - střevlík 

kožitý. Další a velmi zajímavý je střevlík Scheidlerův a Ulrichův. Pod hladinou rybníka 

najdeme potápníka vroubeného, v okolí lip žije krasec lipový. V řece Oskavě se běžně 

setkáváme s kaprem obecným, karasem obecným, jelcem tlouštěm, línem obecným, ploticí 

obecnou, perlínem ostrobřichým, štikou obecnou, úhořem říčním. Kromě ryb však v řece žije i 

mnoho méně viditelných, ovšem velmi zajímavých druhů živočichů. V bahnitých nánosech 

Oskavy žijí zástupci rodu máloštětinatých červů - nitěnky. Mezi rostlinami a pod kameny se 

pohybuje blešivec potoční. Pevně přisedlý na kamenech žije kamomil říční. V řece nalezneme 

také spoustu larev hmyzu, který prodělává svůj vývoj ve vodě. Jsou to larvy chrostíků a také 

larvy muchniček (Městský úřad Uničov, 2005). 
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2.5.2 Litovelské Pomoraví 

   Tato oblast je převážně tvořena meandrujícím tokem řeky Moravy s okolními komplexy 

lužních lesů. Na některých místech se dochovaly také vlhké nivní louky a mokřady. V severní 

části CHKO se vyskytují pro toto území netypické teplomilné chlumní louky. Pro lužní les je 

typické střídání tzv. aspektů bylinného patra. Časně z jara rozkvétají bílé koberce sněženek a 

bledulí. Kvetou dymnivky, plicníky, prvosenky, křivatce a sasanky (Husáková, 2006). 

S příchodem léta nastupuje aspekt s dominujícím česnekem medvědím, kopřivou, liánami 

plaménku a divokého chmele. Dřevinná vegetace lužního lesa je  rozvrstvena do několika 

pater. Horní patro tvoří mohutné duby letní, jasany, jilmy a topoly černé. Ve spodních patrech 

převažuje lípa malolistá, javor babyka, javor mléč. U vody olše lepkavá a vrby, na sušších 

místech habr a bříza. Fauna CHKO je tvořena především zástupci společenstev řek a jezer, 

stálých a perioditických tůní, mokrých luk a lužních lesů. Najdeme zde vydru říční, bobra 

evropského, čolka obecného, skokana štíhlého. Vyskytuje se zde i vzácný čáp černý. Jeskyně 

na Třesíně jsou známým zimovištěm netopýrů (Machar, 1998).  

 

       Obr. 4: Vydra říční (internet  46) 
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3. Technické, přírodní a kulturní památky 
   Oblast Uničovska má velmi bohatou historii. Nachází se zde množství zajímavých míst a 

památek. V následujícím přehledu jsou popsány obce, které se nacházejí na tomto území, i 

s jednotlivými památkami. Seznam je řazen abecedně. 

    

 3.1 Dlouhá Loučka 
   Obec je 6 kilometrů dlouhá a protéká jí řeka Oslava. Založena byla v druhé polovině 

14. století. Má dva tisíce obyvatel. První písemná zmínka o obci je z roku 1360. Po celé 

republice je Dlouhá Loučka známá svým motokrosovým areálem, který se nazývá „Loučská 

kotlina“. Obec je přirozenou jižní branou do Jeseníků, proto se zde dobře daří turistice a 

cestovnímu ruchu (Langer, 2000). 

 

   Horní zámek - roku 1708 jej nechal postavit velmistr řádu německých rytířů Franz Ludwig 

z Beirheimu. Barokní zámek je podélně orientovaný. Tvoří ho budova ve tvaru obdélníku se 

dvěma trakty a na obou stranách zakončena mohutnými tubusy. Východní poloviny těchto 

tubusů tvoří schodiště, které se spojují ve středním traktu. V době napoleonských válek byl 

upraven na lazaret se 600 lůžky. Klasicistně přestavěn byl kolem roku 1830. Poté roku 1839 

mu přibyla novobarokní kaple. Kolem zámku byl koncem 19. století vytvořen park o rozloze 

2 hektary. V roce 1986 zámek vyhořel a dnes chátrá (internet 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Obr. 5: Horní zámek (foto autor) 
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3.2 Jiříkov 

    Obec leží v okrese Bruntál. Má 291 obyvatel a rozlohu 3 528 ha. První písemná zmínka je 

z roku 1264. Nachází se zde barokní filiální kostel sv. Michala z roku 1787. Je to jednolodní 

stavba s renesanční věží z r. 1608 (Městský úřad Uničov, 2002). 

 

   Pradědova galerie - vlastní ji řezbář Jiří Halouzka a je umístěna na jeho zahradě. Můžete 

zde spatřit největší dřevěnou sochu Praděda nebo unikátní obří betlém. Tento betlém je 

největší v Evropě a je zapsán do Guinessovy knihy rekordů. Také zde najdeme překrásné 

reliéfní vyobrazení Pradědovy říše. Halouzka vyřezal i obřího krokodýla, který zdobí 

olomouckou ZOO. Galerie je otevřena po celý rok, včetně svátků (internet 38). 

 

 

      

     Obr. 6: Pradědova galerie (internet 38) 
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3.3 Litovel  

   Toto město leží v Hornomoravském úvalu v údolí řeky Moravy v nadmořské výšce 

233 metrů. Je protkané šesti rameny řeky Moravy, proto dostalo romantické přízvisko 

„Hanácké Benátky“ (Loutocký, Bryndová, 2007). Založeno bylo Přemyslem Otakarem II. 

v letech 1252 - 1256 v blízkosti rybářské osady. Dodnes to připomíná městský znak - dvě 

stříbrné ryby v modrém poli. Za husitských válek byla Litovel katolickým městem, a proto 

byla husitskými vojsky dobyta. Přestala být královským městem a stala se městem 

poddanským. Od 15. století  nastal  rozvoj díky rodu Boskoviců, kterým město patřilo. Roku 

1597 připadlo rodu Liechtensteinů. Za třicetileté války bylo město vydrancováno, zasaženo 

požáry a morovou epidemií. Významný rozvoj nastal po roce 1850, kdy byla zrušena robota. 

Byl založen pivovar, cukrovar, lihovar a rolnická záložna. Postavena byla také železnice. Na 

počátku 20. století se Litovel stala významným centrem průmyslu, obchodu, školství a 

kultury. K vidění je zde řada památek (Urválek, 2006). 

 

   Morový sloup - barokní památka, která dominuje náměstí Přemysla Otakara II. Postaven 

byl roku 1729 sochařem Václavem Renderem jako poděkování za ústup morové epidemie. V 

horní části je umístěna socha Panny Marie, uprostřed ve výklenku socha sv. Pavlíny a před ní 

socha sv. Rozárie. V jednotlivých rozích jsou sochy sv. Karla Boromejského, sv. Rocha, sv. 

Šebestiána a sv. Františka Xaverského. Morovým sloup byl v roce 1996 zrekonstruován 

(Urválek, 2006). 

  

   Langův dům - dům se nachází na náměstí Přemysla Otakara II. Vznikl v roce 1542 

sloučením dvou původních parcel s gotickými stavbami. Původně to byla přízemní budova. 

Jeho majitel soukeník Lorenzo Lang jej nechal zvednout na patrovou. Tuto přestavbu 

připomíná renesační portál. Roku 1878 byl klasicistně upraven. Původně sloužil jako 

právovárečný a šenkovní dům. Dnes není využíván a chátrá (Urválek, 2006). 

 

   Dům U Dobrého pastýře - pravděpodobně nejstarší budova v Litovli. Stojí na rohu náměstí 

Přemysla Otakara II. a ulice 1. máje. Pochází ze 13. století. První písemná zmínka o tomto 

domě je z roku 1359. Současná podoba je z roku 1876, kdy byl klasicistně upraven. Uvnitř 

budovy se nachází krásné subtilní točité schodiště obložené pískovcem. Původně 

právovárečný dům, dnes slouží jako lékárna (Urválek,2006). 
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   Gymnázium Jana Opletala - gymnázium je umístěno na břehu Uničovského rybníka. 

Budova je postavena v neorenesančním stylu podle návrhu architekta Josefa Bertla. 

V roce 1904 bylo slavnostně vysvěceno arcibiskupem Dr. F. S. Bauerem (Urválek, 2006). Je 

pojmenováno po Janu Opletalovi, který zde studoval v letech 1926 - 1934. Hlavní průčelí 

zdobí čtyři velké mozaikové obrazy, které zobrazují dějiny Litovle (Loutocký, Bryndová, 

2007). Před budovou je postavena busta Jana Opletala, socha T.G. Masaryka a pomník na 

počest Václava Sochy (Urválek, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Obr. 7: Gymnázium Jana Opletala (internet 25) 

   

   Sochova vila - vila se nachází nedaleko Uničovského rybníka. Jejím majitelem byl první 

český starosta Litovle Václav Socha. Je to secesní stavba z roku 1910 postavená podle návrhu 

Z. Kučery. U vstupu se nachází druhotně osazený radniční portál z roku 1572 a dva 

renesanční náhrobky. Dnes v této vile sídlí policie (Urválek, 2006). 

 

   Kostel sv. Filipa a Jakuba - kostel tvoří dominantu města. Nachází se na malé vyvýšenině 

na Starém městě. O jeho vzniku nejsou záznamy, pochází pravděpodobně  ze 13. - 14. století. 

Přestavbou v roce 1692 získal ranně barokní podobu. Uvnitř budovy jsou umístěny varhany 

ze zničeného kostela v Libavé (Urválek, 2006). 
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   Radnice - původně pozdně gotická stavba z poloviny 15. století. Roku 1572 byla 

renesančně a roku 1725 barokně upravena. Poslední velká úprava budovy radnice proběhla 

roku 1872 podle návrhu Johana Aulegha. Současnou podobu jí dal v 90. letech 20. století ing. 

arch. Jaromil Přidal. Obřadní síň je vyzdobena lunetami s výjevy historie města Litovle. Ve 

vestibulu je umístěn zajímavý reliéf z 15. století s litovelským znakem (Urválek, 2006). Věž 

byla přistavěna roku 1572. Měří 72 metrů. Současnou podobu získala v roce 1724. Pod věží 

protéká rameno řeky Moravy zvané Nečíz (Loutocký, Bryndová, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                   Obr. 8: Litovelská radnice (internet 40) 
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    Svatojánský most - most leží asi pět set metrů severně od centra města. Pochází z roku 

1592. Je nejstarším funkčním kamenným mostem na Moravě a třetím nejstarším funkčním 

mostem v České republice (Loutocký, Bryndová, 2007). Postaven je na starodávné kupecké 

stezce. Tvoří jej šest půlkruhových oblouků na hranolových pilířích. Uprostřed mostu se 

nachází barokní plastika sv. Jana Nepomuckého z r. 1718 (Urválek, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Obr. 9: Svatojánský most (internet 44) 

 

 

   Pivovar Litovel - původně Rolnický akciový pivovar se sladovnou. Město Litovel mělo 

právo vařit a šenkovat pivo již od roku 1291. První společný pivovar mělo město v roce 1797, 

druhý v roce 1814. Roku 1939 byla v pivovaru vystavěna nová čtyřnádobová varna. Velký 

rozvoj nastal v 80. letech 20. století. V současném pivovaru se vaří pivo od roku 1893. Dnes 

se v pivovaru mimo klasických piv vyrábí speciální pivo Maestro (Urválek, 2006). 

 

   Mlýny v Litovli - městem protéká šest ramen řeky Moravy, a proto se zde vždy stavěly 

mlýny. Do dnešní doby se dochovaly tři. První, zvaný Pušmýl, byl od roku 1557 součástí 

první litovelské papírny. Dnešní fasáda je ve stylu 30. let 20. století. Druhý mlýn se nazývá 

„První umělecký válcový mlýn“ a pochází ze 16. století. Později byl vybaven nejmodernější 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Cykloprůvodce Uničovskem                                                                                Tereza Vanková 
 

18 

technologií. Třetí mlýn byl přebudován a stala se z něj první elektrárna v Litovli 

(Urválek, 2006). 

   Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví - tento přírodní celek vznikl jako 

důsledek lidské činnosti v minulém tisíciletí. Usazování hlín, které byly splaveny z nově 

vytvořených polí, způsobilo zanesení řeky. Tento jev začal vyvolávat stále větší povodně. 

V 2. polovině 20. století byl tento celek málem zničen. Působily na něj silné zdroje znečištění, 

intenzivní zemědělství, necitlivá regulace řeky a výstavba dálnice (Urválek, 2006). Chráněnou 

krajinnou oblastí bylo území vyhlášeno roku 1990. Leží v nivě řeky Moravy od města 

Mohelnice po město Olomouc. Je to mimořádně vzácné  a ojedinělé území evropského 

významu (Loutocký, Bryndová, 2002). Fenoménem je především meandrující tok řeky 

Moravy. Řeka neustále mění tvar a vytváří nová ramena. Některá se stávají slepými a 

zavodňovány jsou pouze při vysokých stavech vody. Tato místa se nazývají perioditické tůně 

(Urválek, 2006). Pomoraví je tvořeno pásmem lužních lesů, mokřad, luk a sítí bočních ramen 

řeky Moravy. Název oblasti je odvozen od města Litovle, které je umístěno uprostřed 

Pomoraví. Má rozlohu 96 km2. Vyskytují se zde velmi vzácné druhy rostlin a živočichů. Mezi 

ně patří i staré solitérní stromy, především lípy a duby, které byly vyhlášeny za památné. Dne 

26. listopadu 1993 byla mokřadní část v CHKO zapsána do Ramsarské konvence. Tato 

úmluva sdružuje mezinárodně důležité mokřady. Nachází se zde 28 maloplošně zvláště 

chráněných území (Loutocký, Bryndová, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                            Obr. 10: Meandr řeky Moravy (foto autor) 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Cykloprůvodce Uničovskem                                                                                Tereza Vanková 
 

19 

   Národní přírodní rezervace „Ramena řeky Moravy“ - část řeky u obce Střeň patří 

k přírodovědecky nejzajímavějším oblastem CHKO Litovelské Pomoraví. Nebyla prakticky 

nikdy upravována, a proto máme jedinečnou možnost vidět, jak kdysi vypadaly naše nížinné 

toky. Je to unikát ve Střední Evropě. Morava v tomto místě pomalu plyne k Olomouci. 

Meandruje, vymílá břehy a vytváří písčité a štěrkovité náplavy a lavice. Je přirozeným 

biotopem některých vzácných a chráněných živočichů. Například kulík říční a pisík obecný 

hnízdí na štěrkových náplavech a ve strmých březích hloubí své nory bobři a ondatry. Řeka 

Morava slouží také jako důležitá migrační trasa (Urválek, 2006). 

 

   Národní přírodní rezervace Třesín - geologická a paleontologická lokalita mimořádného 

významu. Nachází se na kře devonského vápence, která přímo spadá pod průlomové údolí 

řeky Moravy. Práh pod Třesínem leží na styku Českého masívu a Západních Karpat. Uvnitř 

Třesína jsou tři patra krasových jeskyní, které byly vytvořeny ponornými vodami Hradečky a 

Raclavy. Nejznámější jsou Mladečské jeskyně. Pod Třesínem při údolí řeky Moravy vyvěrají 

ponorné vody na povrch. Typická rostlinná společenstva pro tuto oblast jsou teplomilné druhy 

a i druhy podhorské (Urválek, 2006). 

 

   Přírodní rezervace Doubrava - rozsáhlý lesní komplex, na severu ohraničen Úsovem, na 

západě Řimicemi a Mladčí, na jihu a východě Litovlí, Střelicemi a Královou. Měkký luh od 

řeky Moravy zde přechází v tvrdý luh. V nejvyšších a nejsušších polohách se vykytují porosty 

chlumní. Tyto různorodé přírodní podmínky s druhově bohatým listnatým lesem, vyvinutým 

keřovým patrem a rozmanitou květenou jsou domovem mnoha druhů živočichů (Bartoš, 

1991). 

 

 3.4 Medlov 
    První zpráva o této obci pochází již z roku 1131. V té době patřil Medlov k majetku 

olomouckého katedrálního kostela. Obec leží na výspě Hornomoravského úvalu mezi 

Uničovem a Úsovem. Na městečko byl Medlov povýšen roku 1873. Do konce 2. světové 

války byl německou vesnicí. V okolí obce můžeme najít pozůstatky po těžbě železné rudy. 

Poslední činný důl Barbora západně od vsi byl počátkem 60. let 20. století uzavřen. Krevelem 

zbravený kámen z odvalu byl použit jako stavební materiál na mnoho budov v Uničově i 

okolí.  
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   Medlov je rodištěm Antona Schindlera, dirigenta ve Vídni a přítele a sekretáře Ludwiga van 

Beethovena. Obec se může pochlubit bohatým kulturním životem. Konají se zde pravidelné 

koncerty Kruhu přátel hudby, divadelní představení i oblíbené pondělní promluvy 

(Langer, 2000). 

 

   Gotický kostel sv. Petra a Pavla - tento jednolodní kostel pochází z let 1502 - 1526. Je 

postaven v renesančním stylu mistrem Wolfem  Maslerem. Západní hranolová věž z roku 

1526 dosahuje výšky 26,5 m. Má masivní klenbu z konce 13. století s vlašimskými erby. 

Kostel je dominantou obce i okolí. Od roku 1567 zde působil  nekatolický farář. V roce 1610 

se fara stala  opět katolickou. Okolo kostela se nachází hřbitov, kde je umístěn památník čtyř 

vlastenců popravených na konci 2. světové války (Matějíček, D., Micinek, D., 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

          Obr. 11:  Gotický kostel sv. Petra a Pavla (foto autor) 
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3.5 Mladeč 

   Tato obec leží v nadmořské výšce 240 metrů, na potoku Hradečka a ramenech řeky Moravy. 

Část katastru o rozloze 70 ha je od roku 1933 státní přírodní rezervací. Její atraktivity jsou 

různé botanické zvláštnosti, zajímavé vápencové skalní útvary a hlavně světoznámé 

Mladečské jeskyně. První písemná zmínka o obci je z roku 1370 (Loutocký, Bryndová, 2007). 

Původně patřila mohelnickému biskupskému panství, ve druhé polovině 14. století se stala 

součástí panství úsovského. Rozvoj obce nastal v polovině 19. století. Byla zde zřízena škola, 

založen Sbor dobrovolných hasičů a Rolnické mlékařské družstvo. Další velké změny nastaly 

po ukončení doby socialismu. Upraven byl střed obce i přístup k jeskyním a byla postavena 

nová kaple (Urválek, 2006).                 

       

                

              

       

              

 

 

                   

                              

         Obr. 12: Mladečské jeskyně (internet 32)         

   Mladečské jeskyně - jeskyně jsou tvořeny labyrintem chodeb, který vytvořil potok 

Hradečka. Do puklin ve vápencovém masívu pronikly podzemní vody a postupně zde 

vymodelovaly síť chodeb. Chodby jsou ve třech patrech a jsou navzájem propojeny 

vertikálními komíny. Známá délka chodeb je zhruba 1 kilometr. V dnešní době jeskyněmi již 

potok neprotéká. Krápníková výzdoba jeskyní, která je tvořena stalaktity, stalagmity i 
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stalagnáty, vznikla především prosakující povrchovou vodou. Některé komínové části se 

vlivem otřesů zřítily a zavalily tak vchod do jeskyní, který byl používaný ještě v paleolitu. 

V době ledové sloužily jeskyně také jako úkryt, rituální místo a pohřebiště. Část jeskyní byla 

známá i ve středověku. V té době se jí říkalo Bočkova díra. Podle pověsti tam přebýval a také 

schovával svůj poklad loupeživý rytíř Boček. V jeskyních byly objeveny různé archeologické 

nálezy. Patří mezi ně bohaté nálezy lidských kostí, kostěné nástroje, ozdoby, hroty a 

pazourkové úštěpy. Také kosterní pozůstatky dnes již vyhynulých živočichů, například 

mamuta, srstnatého nosorožce, jeskynního medvěda, jeskynní kočky nebo pratura. Jeskyně 

dnešního rozsahu byly objeveny kolem roku 1826. Jsou součástí národní přírodní památky 

Třesín (Loutocký, Bryndová, 2007).                                                                  

 3.6 Náklo                                                                                                                                                                                      

   Obec leží v Hornomoravském úvalu. První písemná zmínka o obci je z roku 1078. 

Zajímavostí je, že se zde až do začátku 19. století běžně nosily kroje. Během roku se v obci 

koná  řada kulturních a zábavných akcí. Patří mezi ně závody Sboru dobrovolných hasičů, 

Jízda králů, vynášení Morény, ples Sokolů a fotbalová utkání. Obec je rodištěm Jana Opletala. 

(Loutocký, Bryndová, 2007). 

   Památník a hrob Jana Opletala - Jan Opletal se narodil v Nákle dne 1.1. 1915. V rodném 

listě měl ovšem uvedené datum 31.12. 1914 - to aby mohl nastoupit o rok dříve do učení. 

Navštěvoval nejprve školu v Nákle, a potom gymnázium v Litovli. Studoval na Lékařské 

fakultě UK v Praze. V době studia se účastnil protinacistických demonstrací. Dne 28.10. 1939 

byl postřelen do břicha příslušníkem gestapa a 11.11. 1939 svým zraněním podlehl. 17. 11. 

1939 nechal Hitler pozavírat všechny vysoké školy v Čechách i na Moravě. 17. listopad se 

dnes slaví jako Den boje za svobodu a demokracii. V Nákle můžeme navštívit i hrob Jana 

Opletala, který se nachází na zdejším hřbitově. Tvoří jej mramorová deska s fotografií Jana 

Opletala a s vyobrazením Krista, který nese kříž. (Loutocký, Bryndová, 2007). 

 

   Kostel sv. Jiří -  kostel se nachází přímo uprostřed obce. Je to jednolodní obdélníková 

stavba s gotickou věží. Pochází z poloviny 15. století. Před vchodem stojí kamenný kříž a za 

kostelem je bývalá kostnice. Areál, který dříve býval hřbitovem je ohrazen historickou zdí. 

Vchází se do něj branou vystavěnou z mořských korálů. Nad ní je umístěna socha Panny 
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Marie Lurdské. Ke kostelu patří i budova fary, která se nachází na návsi. Dříve sloužila jako 

prelátský letohrádek (Loutocký, Bryndová, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

       Obr. 13: Kostel sv. Jiří v Nákle (foto autor) 
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 3.7 Nové Zámky 

    Od roku 1848 jsou součástí obce Mladeč. V 18. století byly Nové Zámky známy kvalitním 

chovem ušlechtilých koní. Celý areál Nových Zámků je velmi podobný Lednicko - 

Valtickému areálu. Nachází se zde klasicistní dvoupatrový zámek (internet 34). Původně to 

byl lovecký zámeček ze 16. století. Několikrát byl přestavěn a roku 1805 vyhořel. V letech 

1806 - 1808 zde byl podle návrhu J. Hardtmutha postaven rozsáhlý klasicistní zámek. Budova 

zámku je dvoupatrová se dvěma křídly. Parkové průčelí je zdobeno rizalitem a završeno 

štítem neseným šesti masivními korintskými sloupy (Urválek, 2006). V roce 1962 zde byla 

umístěna 5. tanková základna Litovel. Poté přešly Nové Zámky do majetku ONV Olomouc. 

Od roku 1964 zde sídlí Ústav sociální péče. Roku 2003 se objekt stal majetkem Olomouckého 

kraje. Protější bývalé hospodářské budovy byly ponechány k dispozici vojenskému útvaru. 

Pod zámkem je vybudován ve volné krajině rozsáhlý přírodně krajinářský park. Součástí 

parku je i několik romantických staveb - Chrám přátelství, obelisk Komín, Rytířská síň a dva 

uměle upravené přírodní útvary - jeskyně Podkova, Čertů most (internet 31). 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obr. 14: Budova zámku v  Nových Zámcích (internet 34) 
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  Rytířská síň - tato romantická stavba měla podobu antického chrámu s šestnácti iónskými 

sloupy. Byla součástí parku v okolí Nových Zámků. Z vysoké skály, na které stála, byl výhled 

do širokého okolí. Sloužila při reprezentačních honech pro podávání občerstvení. V roce 1912 

se zřítila. Zachoval se pouze jeden sloup (internet 42). 

 

 

 

 

 

 

 

                        Obr. 15: Rytířská síň (foto autor) 

   Chrám přátelství = Templ - tento letohrádek se nachází blízko obce Řimice, na levém 

břehu Moravy, poblíž Nových Zámků. Je vysoký 7,5 m, má kulatou klenbu podepřenou 

iónskými sloupy. Je od něj překrásný výhled na řimický splav. Váže  se k němu zajímavá 

pověst o princi Karlovi, který se zde léčil z nemoci a téměř podlehl svodům rusalek. Nakonec 

se zachránil a zázračně uzdravil. Na jeho počest tu prý byl vystavěn tento chrám (internet 31). 

 

   Obelisk Komín - je 15 m vysoký a stojí na nízké kamenné podnoži, která byla dříve na 

nárožích ozdobená koulemi. Vybudován byl v roce 1808 a je součástí zámeckého parku 

(internet 31). 

   Jeskyně Podkova - malá jeskyně je tvořená dvěma výtokovými chodbami, jejichž vchody 

jsou od sebe vzdáleny 28 m. Tyto chodby spolu původně nesouvisely, pouze se v zadní části 

značně přibližovaly. Na začátku 19. století byly na přání liechtensteinských majitelů obě 

chodby uměle propojeny. Tím dostala jeskyně skutečně tvar podkovy. Délka jeskyně je 50 

metrů. Byly zde nalezeny stopy člověka ze starší doby kamenné. Sondy také objevily mnoho 

roztříštěných kostí a zasypané ohniště pravěkého člověka. V dnešní době je to důležité 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Cykloprůvodce Uničovskem                                                                                Tereza Vanková 
 

26 

zimoviště netopýrů. Jeskyně leží na severním svahu kopce Třesína pod Čertovým mostem 

(internet 29).                             

    Čertův most - je to uměle sklenutá sklaní brána nad dvěma šikmými skalisky. Překlenuje 

cestu od Mladečských jeskyní k Rytířské síni. Podle pověsti se vsadili dva sousedé Matěj a 

Jan, že Matěj v lese postaví most dřív, než zakokrhá kohout. Pracoval celý den, ale večer už 

nemohl. Proto přivolal čerta a upsal se mu krví. Čert za něj most dostavěl a Matěj sázku 

vyhrál. Když si čert přišel pro jeho duši, udělal Matěj kolem sebe svěcenou křídou kruh a 

stoupl si do něj. Čert ho lákal ven zlatem, ale Matěj nepodlehl a zachránil se. Poté byl most 

nazván Čertův (internet 31). 

 

    

 

 

 

 

                                   

 

 

                                                                                     

             Obr. 16: Čertův most (foto autor) 
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3.8 Paseka                                                                                                                                

   Obec vznikla původně jako zemědělská osada. První zmínka o obci je z roku 1267. Náležela 

k sovineckému panství. Po bitvě na Bílá hoře řádu německých rytířů. Do roku 1945 zde žilo 

převážně německé obyvatelstvo. Název obec získala od vykácené mýtiny uprostřed lesa 

(Machovský, 2006). Leží na okraji hlubokého žlebu, který je tvořen potokem Tepličkou. 

Tímto paseckým žlebem vede cesta přímo do srdce Nízkého Jeseníku, Huzové a Rýžoviště, 

kde se dříve rýžovalo zlato. Žije zde 1200 obyvatel. V lesoparku pod Kafkovským vrchem se 

nachází sanatorium, rehabilitační středisko a léčebna dlouhodobě nemocných (Langer, 2000).  

 

   Kostel sv. Kunhuty - kostel se nachází přímo ve středu obce. Stál zde již ve 13. století. 

Současná podoba kostela vznikala postupně. V 17. století jej J. Kobylka z Kobylího 

renesančně přestavěl a zvýšil původní pozdně gotickou kostelní věž. Poslední přestavba 

proběhla roku 1784 na náklady německého rytíře Maxmiliana Franc von Osterreich. Na 

hlavním oltáři je obraz sv. Kunhuty od malíře Ignáce Ablassera. Pod kostelem je umístěna 

hrobka, v níž je pohřbena rodina J. Kobylky z Kobylího (Knápek, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Obr. 17: Kostel sv. Kunhuty (internet 35) 
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 3.9 Pňovice 

     Obec leží v severním cípu Hornomoravského úvalu, v zemědělské krajině při údolní nivě 

řeky Moravy. Protékají jí řeky Hlavnice a Oskava. Částečně zasahuje do oblasti CHKO 

Litovelské Pomoraví. Na území obce jsou pozůstatky osídlení již z období neolitu a halštatu. 

V okolí obce byly objeveny broušené intarsie a keramika platěnické kultury. Část těchto 

nálezů je uložena v olomouckém Vlastivědném muzeu. První písemná zmínka je z roku 1249. 

V dnešní době je obec rekonstruována. Největší úpravy se dočkal Švehlův park s amfiteátrem, 

který se nachází uprostřed vsi (Machovský, 2007). 

 

   Kostel sv. Václava - je dominantou historické návsi obce. Kostel pochází z roku 1771. 

Nedaleko něj se nachází budova fary, která byla postavena již v roce 1733. Součástí návsi je i 

socha Jana Nepomuckého z roku 1860 (internet 43). 

 

3.10 Příkazy 

    Obec se nachází mezi městy Olomouc a Litovel. Nedaleko od ní protéká řeka Morava. 

Příkazy zasahují do CHKO Litovelské Pomoraví. První písemná zmínka o obci pochází 

z roku 1250. Historie tohoto území je opravdu bohatá. Archeologické průzkumy objevily 

starobylé hroby, keramiku, starověký člun, římské nádoby, část klu mamuta i trepanovanou 

lebku (Loutocký, Bryndová, 2007). Náves obce je ulicového typu. Zástavbu tvoří usedlosti 

orientované k návsi okapově. Stavení jsou hliněná, zděná, roubená s tzv. žudrem. Jádro 

vesnice bylo roku 1995 vyhlášeno za památkovou rezervaci, tzv. Hanácký skanzen 

(Nováková, 2006). 

 

  Hanácký skanzen - je vzácným dokladem lidového stavitelství na Hané. Najdeme zde 

sbírky exponátů, které dokumentují dějiny zemědělského průmyslu. Samotné domy a budovy 

v Příkazech jsou ukázkou lidové architektury. Hlavní budova je Kameníčkův grunt. V něm 

jsou umístěny dobové exponáty, a to sedlářské, knihařské, bednářské, školní, krejčovské, 

obuvnické a další pomůcky. Jedna expozice je například věnována tomu, jak se v minulosti 

žehlilo a pralo. Mezi další objekty patří čtyři špaletové stodoly. Ty jsou zaměřeny na 

zemědělství a jsou v nich umístěny exponáty zemědělských strojů, které sloužily ke žňovým 

pracím, obdělávání půdy a mlácení obilí. Jsou zde k vidění parní stroje, stroje s benzínovými 

či elektrickými motory (Loutocký, Bryndová, 2007). 
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   Kubistický altán - patří mezi státem chráněné památky a najdeme jej u domu č.p. 81. 

Dodnes se neví, kdo tento altán postavil. V evidenčním listu je uvedeno, že tuto stavbu 

postavili italští zajatci ve 20. století. Odborníci ale tvrdí, že jej projektoval architekt Jaroslav 

Kovář starší. Ani jedna u těchto informací není potvrzena (internet 26). 

 

   Kaple sv. Cyrila a Metoděje - svou architekturou se podobá románské rotundě se dvěma 

apsidami. Je zasvěcená slovanským věrozvěstům, Cyrilu a Metodějovi. Současně je 

památníkem obětí světových válek. Postavil ji příkazský stavitel Josef Brach podle projektu 

brněnského architekta Gőtllichera. Na výzdobě kaple se podíleli i další umělci, jako například 

akademický sochař Julius Pelikán z Olomouce, akademický malíř Jano Kőhler  ze Strážovic 

na Slovácku a akademický malíř Eduard Milén z Brna. Roku 1926 byla kaple slavnostně 

vysvěcena olomouckým arcibiskupem Leopoldem Prečanem. Od roku 1985 probíhala 

generální oprava kaple, která nakonec trvala 7 let. V roce 1992 byla opravená kaple nově 

vysvěcena olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem (internet 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Obr. 18: Kaple sv. Cyrila a Metoděje (foto autor) 
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   Hanácký „žudr“- jedná se o domy č. 26 a č. 50, malý a velký žudr. Jsou to typické hanácké 

hliněné stavby. Orientovány jsou bokem směrem k silnici. Hlavním znakem je žudr - 

přístavba před vchodem do domu. Dolní část žudru s vchodovými okenními oblouky je 

otevřena a podél stěn jsou umístěny lavice k odpočinku. V patře žudru se nachází sýpka 

s malými okny. V čelním výklenku nad vchodem je umístěna socha světce, která chrání 

stavení od všeho zlého (Vencálek a kol., 1997). 

3.11 Renoty                                                                                                                               

   Tato obec je přidružena k Uničovu od roku 1976. Byla založena ve 13. století. První 

písemná zmínka o obci je v uničovské listině z roku 1327. Obyvatelé se věnovali výhradně 

zemědělství. V roce 1788 zde byla založena farní škola. Historickou památkou je farní kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, který pochází z roku 1790. Jeho vnitřní vybavení bylo získáno ze 

zrušených olomouckých kostelů. Jenom boční oltář s obrazem Nejsvětější Trojice od J. K. 

Handlena byl přivezen z uničovské radniční kaple. Na místním hřitově je pochován renotský 

farář a uničovský děkan Johann Nepomuk Eugl, který v roce 1832 vydal dějiny Uničova. 

V obci můžeme obdivovat i další menší sakrální památky (Langer 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

                 Obr. 19: Kostel Nanebevzetí Panny Marie (internet 41) 
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3.12 Rešovské vodopády 

   Rešovské vodopády se nacházejí v Nízkém Jeseníku, poblíž obce Rešov, podle které dostaly 

také svůj název. Tvoří je kaskáda na řece Huntavě. Ta pramení ve Stříbrných horách u 

Horního Města. Roku 1966 byly vyhlášeny chráněným územím a později národní přírodní 

památkou. Rozloha území je 71,6 ha. Chráněny zde ovšem nejsou jen samotné vodopády, ale 

také cenné přirozené lesní porosty smíšeného lesa s bukem, smrkem, klenem a jedlí a zbytky 

přirozených suťových lesů s klenem, jasanem a jilmem. U obce Rešov i zbytky původních 

habřin. Na stinných a vlhkých skalách kolem vodopádů rostou vzácné druhy mechorostů. 

Vodopády jsou tvořeny 200 m dlouhou kaňonovitou soutěskou, která má šířku 10 m a okolní 

stěny se tyčí do výše  20 m. Největší vodopád je vysoký přes 7 metrů. Horní stupeň vodopádů 

má výšku 5 m a dolní stupeň 10 m. Mimo stupňovitých vodopádů zde můžeme vidět také 

tůňky a tzv. obří hrnce. V severní části Rešovských vodopádů nás upoutá zajímavý skalní 

útvar nazývaný Čertova stěna. Dosahuje výšky 35 metrů a slouží jako cvičná stěna pro 

horolezce. Naproti tomuto skalního útvaru se nachází nepatrné pozůstatky malého hradu, 

který tu byl  postaven pravděpodobně v druhé polovině 13. století. Rešovské vodopády jsou 

největšími vodopády v Nízkém Jeseníku (Loutocký, Bryndová, 2007). 

 

 

                  
Obr. 20: Rešovské vodopády (foto autor)                   Obr. 21: Rešovské vodopády (foto autor) 
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3.13 Ruda a Křížový vrch 

    Ruda je malá horská obec, která leží na krajním výběžku Hrubého Jeseníku, jihozápadně od 

Rýmařova, severně od Dlouhé Loučky. Byla založena ve 14. století jako hornická osada. 

Probíhala zde intenzivní těžba železné rudy. Železo se těžilo od 16. století do roku 1855 pro 

vysoké pece v Janovicích u Rýmařova. Z větší části příslušela k biskupskému panství 

v Dlouhé Loučce a menším dílem k Šumvaldu. Později obec vlastnili pánové ze Sovince, kteří 

zde těžili nejen rudu, ale i zlato a stříbro. Po vyčerpání rud s drahými kovy byla prodána a 

stala se majetkem olomouckých biskupů. Dnes je vesnice z poloviny opuštěná. Žijí zde již jen 

chalupáři (Loutocký, Bryndová, 2007). Nad touto vesnicí byla v roce 1760 vystavěna křížová 

cesta vedoucí na Křížový vrch. Podél této cesty je umístěno 12 křížů z pískovce. Jsou bohatě 

vyzdobeny reliéfy s náboženskou tematikou. Na vrcholu je křížová cesta zakončena velkým 

sousoším. Z Křížového vrchu je z jedné strany nádherný výhled na celé Jeseníky a z druhé 

strany na úrodnou rovinu Hané. Za pěkného počasí je možné dohlédnout až na Kralický 

Sněžník (internet 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Obr. 22: Křížový vrch (internet 38) 
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 3.14 Skrbeň 

    Území obce bylo osídleno již v pravěku. První písemná zmínka je z roku 1174. Roku 1263 

obec koupil Donon ze Skrbeně, ve 14. století ji vlastnil Filip ze Skrbeně. Dalším majitelem 

byl v roce 1379 markrabě Jošt. Za husitských válek byla obec téměř zničena. Roku 1531 se 

stala majetkem Jaroslava Skrbeňského, který zde roku 1551 založil pivovar a chmelnice. Po 

roce 1579 byla obec prodána městu Olomouc. Samostatnou obcí se stala roku 1848 

(internet 36). 

 

   Kaple sv. Floriána - pochází z roku 1834. Roku 1869 byla povýšena na farní kostel a 

vznikla u ní samostatná fara a hřbitov. Na tomto hřbitově je pochován Ignát Vrba, který se 

zasloužil o rozvoj hanáckého venkova a byl spoluzakladatelem Ústřední záložny rolnické 

v Olomouci a rolnické školy na Klášterním Hradisku. Také je zde pochován František Gába, 

který se významně podílel na rozvoji českého těsnopisu (internet 36). 

 

3.15 Sovinec 

   Hrad byl založen kolem roku 1332 pány ze Sovince. Je to rozsáhlá hradní pevnost. Za 

husitských válek byla zdokonalována opevnění hradu. Hrad byl dále rozšiřován a upravován. 

Roku 1643 byl hrad dobyt vojsky generála Torstensona, který z něj udělal až do roku 1650 

svou pevnost. Poté význam hradu slábl. Roku 1784 vyhořel a byly provedeny jen ty 

nejnutnější opravy. Ve 40. letech 19. století zde sídlil řádový seminář a od roku 1867 lesnická 

škola. Za druhé světové války se hrad stal vězením a základnou jednotky SS. V roce 1945 ho 

opět zachvátil požár. V dnešní době je postupně opravován a rekonstruován a je také hojně 

využíván turisty. Každoročně se tu konají různé kulturní akce. Jarmark lidových řemesel, 

vystoupení různých hudebních skupin, programy pro děti. Velmi oblíbené jsou i ukázky 

dobývání hradu a rekonstrukce bitev, a to vše v dobových kostýmech. Nahlédnout můžeme do 

polního ležení, na výstavu zbraní či válečné techniky. Mimoto se zde pořádají i akce různých 

zájmových seskupení a organizují zajímavé výstavy. Vystavuje zde a vedle hradu bydlí i 

slavný český fotograf Jindřich Štreit. (Loutocký, Bryndová, 2007). 

 

   Přírodní park Sovinecko - nachází se v jihozápadní části Rešovské hornatiny. Jméno 

získal podle hradu Sovinec. Park byl zřízen roku 1994 Okresními úřady Olomouc a Bruntál. 

Má rozlohu 19 910 ha a je nejrozsáhlejším přírodním parkem u nás. Leží na území okresů 
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Bruntál, Šumperk a Olomouc. V parku jsou zachované lesní porosty se strukturou a dřevitou 

skladbou blízkou původním porostům. Na tyto porosty je pak vázán výskyt řady chráněných a 

ohrožených druhů rostlin a živočichů. V minulosti patřily některé partie přírodního parku  

k významným místům těžby různých nerostných surovin. Parkem protékají  říčky Oskava, 

Teplička,  Huntava a Sitka (Svoboda, 2008). 

 

 

 

 

   

 

 

 

                   

 

 

 

                   

                        

 

              Obr. 23: Hrad Sovinec (internet 27)                         

 

3.16  Střelice 

   Obec přísluší k Uničovu již od roku 1234. Obyvatelé byli převážně zemědělci, ale také se 

živili prací v Doubravě a na železniční dráze. Od roku 1870 funguje v obci čtenářsko - 

pěvecký spolek Bořivoj.V roce 1912 zde byl založen tělovýchovný spolek Sokol. Od roku 

1922 se Sokol schází ve vlastní sokolovně. V obci se nachází dva smírčí kříže. Jeden pochází 

z roku 1526 a druhý s vyobrazení sekery je pravděpodobně starší. Připomínají tragické 

události, ke kterým na daném místě došlo. Mezi další památky patří kaple sv. Jana 

Nepomuckého a mariánský sloup, který stojí na návsi. Ze současnosti obce stojí za zmínku 

chov koní (Langer, 2000). 
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    Vesnické muzeum - v tomto muzeu najdeme expozici předmětů denního užívání obyvatel 

této vesnice a okolí v dřívějších dobách. Můžeme si prohlédnout i sbírku pozvánek na 

společenské akce, rodinné a spolkové fotografie, loutky, preparovaná zvířata a ptáky, různé 

upomínky na dobu okupace, osvobození a socializaci vesnice a další zajímavé exponáty. 

Muzeum se nachází v rohovém domě na křižovatce silnic Litovel - Střelice - Uničov a 

odbočky na obec Benkov. Jde o bývalý statek přestavěný v roce 1878 a nepřehlédnutelnou 

věžičkou (internet 45). 

 

3.17 Šumvald  

   První písemná zmínka o této obci je z roku 1287. Obyvatelstvo bylo převážně zemědělské. 

Zvláštní tradici zde má rybníkářství. V obci se nachází největší rybník v okolí, který má 

rozlohu 60 ha. Nejstarší zápis o tomto rybníku je z roku 1569. Roku 1840 se zde narodil Aleš 

Balcárek, významný vlastenecký básník. K obci byla roku 1971 připojena obec Břevenec 

(Městský úřad Uničov, 2001).  

    

   Farní kostel sv. Mikuláše - jednolodní gotická stavba z 1. poloviny 14. století s kaplí 

z 15. století. Na bočním oltáři kostela jsou umístěny barokní socha Jana Sarkandera, socha sv. 

Jana Nepomuckého a socha sv. Barbory z poloviny 17. století. Součástí hlavního oltáře je 

socha Krista z první třetiny 18. století. Velkou hodnotu má pozdně gotický zvon z roku 1562 

z dílny olomouckého zvonaře Jana. Na faře je uložen empírový kalich z 19. století a barokní 

relikviář z 18. století (internet 37). 

 

3.18 Troubelice 

   Tato obec se nachází na pomezí Úsovské vrchoviny. Protéká jí potok Selka. Osídlena byla 

již v pravěku. Kolem tvrze se dvorem vznikla ve 13. století osada. Jméno obce se poprvé 

objevuje v listině krále J. Lucemburského z roku 1313 (Machovský, 2006). Nová část obce 

vznikla v 50. letech 20. století při výstavbě Uničovských strojíren jako bytové domky pro její 

zaměstnance. Obec je známá svým vyspělým zemědělstvím. Nachází se zde kaple Navštívení 

Panny Marie. K Troubelicím jsou přidružené obce Dědinka, Lazce a Pískov (Městský úřad 

Uničov, 2001).  
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3.19 Zadní Újezd a vrchol Holubice 

   Obec je přidružena k obci Medlov. První zmínka pochází již z roku 1131. V té době patřil 

Zadní Újezd spolu s Medlovem k majetku olomouckého katedrálního kostela. Leží na výspě 

Hornomoravského úvalu mezi Uničovem a Úsovem (Langer, 2000).  

   Nedaleko vesnice se nachází vrchol Holubice, který má zajímavou historii. Roku 1875 jej 

kníže z Lichtensteina prodal panu Suchomelovi. Vrchol byl neúrodný, špatně využitelný, a 

proto jej pan Suchomel nechal vykácet. Navezl na něj seno a začal jej vydávat za 

zemědělskou usedlost. Tak se mu podařilo vrchol prodat Tomáši Smyčkovi, který až později 

zjistil, že byl podveden. Přesto začal okolní neúrodnou půdu zúrodňovat. V části pozemku 

otevřel kamenolom. Dnes zde žije již čtvrtá generace Smyčků. Postavili zde zemědělskou 

eko-farmu. Tato farma má 200 ha hospodářských pozemků. Chovají zde hovězí dobytek a 

koně. Farma poskytuje i rekreační služby s možností zajímavého programu. Ubytování je 

možné buď v kempu nebo přímo na farmě. Z kempu je překrásný výhled na Uničov, Medlov, 

ale i na Svatý Kopeček  a panorama celé Hané (internet 23). 

 

 3.20 Želechovice 

   První písemná zmínka o obci je z roku 1078 v základové listině premonstrátského kláštera 

Hradiska v Olomouci. Lokalita ale byla osídlena již mnohem dříve (Langer, 2000). Na 

počátku mladší doby kamenné tu vznikaly malé osady prvních zemědělců - lidu kultury 

s lineární keramikou. V období Velké Moravy zde vzniklo historicky první centrum 

železářské výroby na našem území. Bylo zde nalezeno 24 pecí na tavení železa z 8. - 9. století 

(Machovský, 2006). Starobylost obce připomíná náves ve tvaru staroslovanské okrouhlice se 

dvěma vjezdy. Želechovice byly součástí pňovického panství. Od roku 1555 bylo panství 

spojeno se šternberským a od roku 1695 byla obec majetkem Lichtenštejnů. Roku 1848 byla 

přiřazena k uničovskému soudnímu okresu a roku 1974 sloučena s Uničovem (Soušek, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Cykloprůvodce Uničovskem                                                                                Tereza Vanková 
 

37 

4. Cyklistické trasy 

 4.1 Trasa 1 
 

Délka: 21 km 

Čas: 03:05 h 

Obtížnost: nenáročná cyklotrasa 

(viz graf č.1) 

Vybavení: trekkingové kolo 

 

 

                                                                                                                                           

                                                                  Obr. 24: Altán na vrchu Holubice (foto autor) 

Popis trasy: 

   Trasa začíná v Uničově, u budovy vlakového nádraží. Vyjedeme rovně po místní 

komunikaci, ulicí Jiřího z Poděbrad. Asi po 100 m dojedeme k autobusovému nádraží 

a k první velké křižovatce. Zde odbočíme doprava na ulici Mohelnickou, silnici II. třídy 

č. 444, a po ní pokračujeme stále rovně až do obce Medlov. Projedeme kolem zemědělského 

družstva a základní školy až k mateřské škole. To je výrazně barevná budova. U ní odbočíme 

doleva a zdoláme mírné stoupání. Na pravé straně spatříme kostel sv. Petra a Pavla, který je 

volně přístupný. Nalevo od něj se nachází významný krajinný prvek Lesopark Skalky. Od 

kostela pokračujeme rovně po vyježděné pěšině. Sjedeme kopec a dáme se doprava 

nezpevněnou cestou zpět do vesnice. Na konci cesty odbočíme vlevo na místní komunikaci. 

Po 50 m se na křižovatce vydáme doprava směr Zadní Újezd. Pojedeme stále rovně, až do 

středu vesnice. Zde se nachází malá kaplička. Projedeme kolem ní a pokračujeme po místní 

komunikaci směr Holubice. Asi po 100 m u rozcestníku začíná vpravo stoupání na Holubici. 

Dojedeme na vrchol. Zastavíme u dřevěného altánku a uděláme přestávku na občerstvení. 

Z vrcholu je nádherný výhled na celé okolí Uničova. Zblízka si můžeme prohlédnout vysílač a 

zdejší ekofarmu. Po odpočinku pokračujeme dál. Projedeme po zelené turistické značce 

kolem ekofarmy na nezpevněnou polní cestu. Tato cesta je místy kamenitá, a proto je třeba 

jízdu přizpůsobit. Dovede nás až nad obec Pískov. Napojíme se směrem doprava na jedinou 

místní komunikaci a sjíždíme ze strmého kopce přes Pískov až do Troubelic.  
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          Tab.1: Trasa 1 (číslo místa odpovídá číslu kapitoly) 

ČÍSLO  

MÍSTA 

 

MÍSTO 

 

KM 

    KM 

CELKEM 

 

ČAS 

 

PAMÁTKA 

OZNAČENÍ  

PAMÁTKY 

start Uničov   10:00   

3.4 Medlov 3 3 10:35 kostel sv. 

Petra a Pavla 

A1 

3.19 Zadní 

Újezd, 

vrchol 

Holubice 

5 8 11:35   

3.18 Troubelice 7 15 12:30   

3.4 Medlov 3 18 12:40   

cíl Uničov 3 21 13:05   

 

 

   Dojedeme ke kostelu a na křižovatce odbočíme doprava. Vyjedeme kopec k restauraci 

Hanačka. Zde doporučuji občerstvení. Pokračujeme kolem restaurace po místní komunikaci 

směr Medlov. Přejedeme přes železniční přejezd. Po asi 0,5 kilometru dojedeme k mostku, 

kde odbočíme doleva. Cesta nás dovede k ekologické skládce Eko-unimed. Odtud dále 

pokračujeme po zpevněné cestě k místní komunikaci. Odbočíme doprava a dojedeme až k pile 

v Medlově. Zde se napojíme znovu na silnici II. třídy č. 444 a dojedeme zpět do Uničova. 

V Uničově pojedeme po ulici Mohelnické, na druhé křižovatce odbočíme doleva. Projedeme 

kolem autobusového nádraží po ulici Jiřího z Poděbrad až k vlakovému nádraží. 
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            Graf č.1: Výškový profil trasy 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Důležité informace 

Eko - farma Holubice - kemp - sociální zařízení, altánek k posezení 

                                        - malý stan 70 Kč/noc, velký 90 Kč/noc,  

                                           karavan 110 Kč/noc                       

                                       - další poplatky- osoba 40 Kč, dítě 20 Kč, auto 50 Kč, 

                                           pes 20 Kč 

   - apartmány - 4 lůžka, možnost přistýlky, sociální zařízení,                  

                           kuchyňka s lednicí, elektrických sporákem,   

                           televize 

                                                - 150 Kč/ osoba/ noc, 70 Kč/dítě do 12 let/noc 

                          - kontakt - telefon - +420 585 031 334 

                                             adresa - Farma Holubice 

                                                          Jindřich Smyčka 

                                                           783 82 Medlov 

 

Možnost občerstvení - Restaurace Hanačka - příjemná restaurace se zahrádkou 

                                  -  telefon - +420 585 032 260 
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                                  -  adresa - Restaurace Hanačka 

                                                    Troubelice 24  

                                                    783 83 Troubelice 

 

 

      Mapa 1: Schematická mapa trasy 1 
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4.2 Trasa 2 
Délka: 51 km 

Čas: 05:40 h 

Obtížnost: náročná cyklotrasa 

(viz graf č.2) 

Vybavení: trekkingové kolo 

 

 

                                                                     Obr. 25: Pískovna Náklo (foto autor) 

 Popis trasy:                                                                                     

   Start trasy je v Uničově, u budovy vlakového nádraží. Pojedeme rovně po místní 

komunikaci, ulicí Jiřího z Poděbrad až k autobusovému nádraží. Na křižovatce neodbočíme, 

ale jedeme stále rovně, po silnici II. třídy č. 446. Přejedeme další křižovatku a na poslední  

křižovatce odbočíme doprava. Po 30 metrech odbočíme doleva na ulici Nemocniční. 

Projedeme kolem gymnázia a polikliniky. Na další křižovatce se dáme doprava opět na silnici 

II. třídy č. 446, ulici Olomouckou. Jedeme rovně až do obce Želechovice. Vyjedeme kopec 

před obcí a odbočíme z hlavní silnice doprava. Vjedeme do vesnice. Po levé straně míjíme 

kostel, který stojí ve středu malé návsi. Kolem něj vedou rovnoběžně dvě cesty. Pár metrů za 

kostelem se obě cesty sbíhají v jednu. Vyjedeme z obce a asi po 20 metrech odbočíme 

doprava na nezpevněnou cestu k pískovně. Zde je možnost koupání. Od pískovny se vrátíme 

stejnou nezpevněnou cestou zpět, ale těsně před vjezdem do obce odbočíme doprava na polní 

cestu podél potoka Hlavnice. Po této cestě pojedeme stále rovně. Dovede nás až k místní 

komunikaci směrem na Pňovice. Zde se dáme doprava a napojíme se na tuto místní 

komunikaci.V Pňovicích projedeme kolem kostela a na první křižovatce odbočíme doprava na 

silnici II. třídy č. 446. Asi po 0,5 km odbočíme doleva. Zůstáváme na silnici II. třídy č. 446 a 

pokračujeme stále rovně. Po 700 metrech na křižovatce odbočíme doprava. Dojedeme až 

k hlavnímu železničnímu koridoru Praha - Olomouc. Přejedeme přes železniční přejezd a 

vjedeme do obce Střeň. Odtud pojedeme po místní komunikaci stále rovně do obce Lhota na 

Moravě. Jedeme kolem Pohostinství pod Lipou. Zde doporučuji občerstvení. Dále 

pokračujeme po silnici II. třídy č. 446. Asi 0,5 km před obcí Náklo se nachází pískovna. Zde 

je možnost odpočinku a koupání. Cesta nás dále vede do obce Náklo.    
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Tab. 2:  Trasa 2 (číslo místa odpovídá číslu kapitoly) 

 ZNAČKA 

 MÍSTA 

MÍSTO KM KM 

CELKEM 

ČAS PAMÁTKA ZNAČKA 

PAMÁTKY 

Start       Uničov   10:30   

3.20 Želechovice 1 1 10:45   

3.9 Pňovice 7 8 11:16   

3.6 Náklo 6 14 12:15 kostel sv. 

Jiří 

A2 

3.10 Příkazy 5,5 19,5 12:51 Hanácký  

skanzen 

B2 

3.14 Skrbeň 4 23,5 13:15   

Gymnázium 

Jana Opletala 

C2 

morový 

sloup 

D2 

radnice E2 

Svatojánský 

most 

F2 

3.3 Litovel 15,5 39 15:11 

Dům U Dobré-

ho pastýře 

G2 

cíl Uničov 12 51 16:10   

 

   Vyjedeme mírný kopec a zahneme doleva. Dostaneme se před kostel sv. Jiří, který je  volně 

přístupný. Od kostela sjíždíme doleva z kopce dolů. Pokračujeme po zelené turistické značce 

směr Příkazy. Po 1,5 km odbočíme doleva a vjedeme do Příkaz. Na první křižovatce se 

vydáme opět doleva. Po 50 metrech dojedeme k hlavní budově Hanáckého skanzenu. Zde je 

možnost prohlídky. Dále pokračujeme po zelené turistické značce směr Skrbeň. Vyjedeme u 

vlakového nádraží ve Skrbeni a stále jedeme dál po zelené turistické značce. Dojedeme ke 

kapli sv. Floriána a dáme se kolem ní doprava. Po pár metrech odbočíme opět po zelené 

turistické značce na polní cestu. Tato cesta asi po dvou kilometrech přechází v lesní cestu a 

my vjíždíme do CHKO Litovelské Pomoraví. Po 2,5 km dojedeme k rozcestníku U Tří mostů. 

Odtud se vydáme po červené turistické značce doleva směrem na Litovel. Ta je vzdálena asi 
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13 km. Míjíme pštrosí farmu, bažantnici. Celý tento úsek je veden podél jednoho ramene řeky 

Moravy. Dojedeme do Lhoty na Moravě a odbočíme doprava po červené turistické značce. 

Projedeme částí vesnice. Po 50 metrech odbočíme doleva směrem na Litovel. U Litovle ústí 

cesta z lesa u ranče, kde se chovají koně. Projíždíme zahrádkářskou kolonií a vjíždíme do 

města. Napojíme se na místní komunikaci, ulici Revúckou a na třetí křižovatce odbočíme 

doleva do ulice Sochovy. Pokračujeme stále rovně, přes dvě křižovatky až do městského 

parku ke Gymnáziu Jana Opletala. Zde je možnost odpočinku a relaxace. Z parku vyjedeme 

rovně na náměstí Přemysla Otakara II. Ideální místo pro občerstvení. Doporučuji Cukrárnu a 

lahůdky Jantar. Na náměstí můžeme obdivovat radnici, morový sloup i vodní kanály. Z centra 

města se vydáme směrem doprava kolem Domu U Dobrého pastýře po ulici Masarykova. 

Přejedeme přes Svatojánský most až ke křižovatce, kde odbočíme doleva a po pár metrech 

vyjedeme opět na silnici II. třídy č. 449 směr Uničov. V obci Střelice se napojíme na 

cyklistickou stezku č. 6235. Po ní se dostaneme zpět do Uničova. Jedeme po ulici Litovelská, 

míjíme hřbitov a na křižovatce odbočíme doleva. Jedeme po ulici Dukelská až k supermarketu 

Albert. Před ním sjedeme ze stezky na místní komunikaci a odbočíme doprava do ulice 

Plzeňská. Na konci ulice se dáme doleva na silnici II. třídy č. 446. Po pár metrech dojedeme 

ke křižovatce. Tu projíždíme rovně, míjíme autobusové nádraží a dojedeme zpět k vlakovému 

nádraží. 

 

           Graf č. 2:  Výškový profil trasy 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výškový profil trasy 2

215

220

225

230

235

240

245

0 10 20 30 40 50

Vzdálenost v km

N
ad

m
oř

sk
á 

vý
šk

a 
v 

m
 v

 v

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Cykloprůvodce Uničovskem                                                                                Tereza Vanková 
 

44 

4.2.1 Důležité informace 

  

Pískovna Náklo -  rybaření - povoleno dle rybářského řádu, jen ve vymezených 

                                              prostorách 

                  -  sportovní činnost - povolena pro - 2 ks motorových člunů 

                                                                             - 10 ks JET - SKI 

                                                                             - 20 ks vodních skútrů 

                                                                             - 40 ks plachetnic 

                  - koupání - jen na vlastní nebezpečí a ve vymezeném prostoru 

                  - na břehu placené parkoviště a místo pro postavení stanů 

 

Hanácký skanzen Příkazy - otvírací doba - květen - víkendy a svátky - 10:00 - 15:00 

                                                                    - červen - srpen - Út -Ne - 10:00 - 16:00 

                                                                    - září - Út - Ne - 10:00 - 15:00 

                                   - vstupné - plné - 40 Kč, snížené - 20 Kč, rodinné - 60 Kč 

                                          - amatérské fotografování a natáčení - 100 Kč 

                                          - telefon v sezóně - +420 585 967 310 

                                          - telefon mimo sezónu - 776 576 598 

                                          - adresa - Soubor staveb lidové architektury                  

                                                            (Hanácký skanzen) 

                                                             Příkazy 54 

                                                             783 83 Příkazy 

Možnost občerstvení - Pohostinství pod Lipou - restaurace se zahrádkou,                    

                                                                                specialitou je venkovní udírna  

                                  - telefon - +420 585 967 775 

                                  - adresa - Pohostinství pod  Lipou 

                                                   Lhota nad Moravou 4 

                                                   783 32 Lhota nad Moravou 

                                  - otvírací doba  - Po - Čt - 10:00 - 22:00, Pá - 10:00 - 23:00 

                                                            - So - 11:00 - 23:00, Ne - 11:00 - 21:00  
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                  Mapa 2: Schematická mapa trasy 2 
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4. 3 Trasa 3 

Délka: 39 km                                                                                            

Čas: 04:51 h 

Obtížnost: středně náročná 

cyklotrasa  

(viz graf č.3) 

Vybavení: trekkingové kolo 

 

 

     

                                                      

                                                     Obr. 26: Rešovské vodopády (foto autor)                                                                   

Popis trasy:  

   Trasa začíná v Uničově, u budovy vlakového nádraží. Vyjíždíme směrem vlevo podél kolejí 

až k první křižovatce. Zde odbočíme doleva na cyklotrasu č. 6032. Jedeme podél silnice II. 

třídy č. 446 a u čerpací stanice se na ni napojíme. Po pár metrech odbočíme doprava na silnici 

II. třídy číslo 449 směr Dlouhá Loučka. Projedeme kolem městského koupaliště do obce 

Dolní Sukolom. Pokračujeme stále rovně do obce Horní Sukolom a dále až do obce Dlouhá 

Loučka. Jedeme stále rovně silnicí II. třídy č. 449 do Valšovského Dolu. Tato část cesty 

s mírným převýšením je asi 4 km dlouhá. Dojedeme k autobusové zastávce a k informační 

tabuli. Sjedeme ze silnice II. třídy č. 449 a napojíme se na zelenou turistickou značku. 

Pokračujeme po zpevněné cestě Přírodním parkem Sovinecko. K vodopádům nás čeká 6 km 

dlouhé mírné stoupání. Dojedeme k Fialovu mlýnu a rozcestníku. Dáme se doprava směrem 

Rešovské vodopády. Následující cesta je kamenitá a hodně strmá, proto je nutné kolo vést. 

Takto dojdeme až k vodopádům. Abychom mohli využít můstků a žebříků a prohlédnout si 

vodopády zblízka, musíme kola snést po soustavě dřevěných schůdků dolů k ústí vodopádů. 

Je nutné být opatrný. Zde můžeme kola zamknout a vydat se na prohlídku. Po prohlídce a 

odpočinku se vydáme stejnou cestou zpět. Sjezd přímo od vodopádů nedoporučuji, lepší je 

kola vést a nasednout až v méně kamenitém terénu. Dojedeme zpět k Fialovu mlýnu a 

vydáme se přes lávku doprava, do kopce, po žluté turistické značce směrem Ruda. Zde je 

nutné kola opět vést. Po strmém stoupání vyjdeme v obci Ruda u hřbitova. Sjedeme po místní 

komunikaci do středu vesnice.  
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           Tab.3: Trasa 3 (číslo místa odpovídá číslu kapitoly) 

ZNAČKA 

MÍSTA 

   MÍSTO      

KM 

     KM 

CELKEM 

       

ČAS 

PAMÁTKA ZNAČKA 

PAMÁTKY 

start Uničov   10:30   

3.1 Dlouhá 

Loučka 

11 11 11:10   

3.12 Rešovské 

vodopády 

8,5 19,5 12:45 Rešovské 

vodopády 

A3 

3.13 Ruda a 

Křížový 

vrch 

5,5 25 13:35 Křížová 

cesta s kříži 

B3 

3.17 Šumvald 7 32 14:15   

cíl Uničov 8 40 15:00   

   

 

   U kostela odbočíme doprava a napojíme se na žlutou turistickou značku - křížovou cestu 

s 12 kříži. Touto cestou stoupáme na Křížový vrch. Zde doporučuji odpočinek, svačinu a 

vnímání krásného výhledu na celé Uničovsko. Z Křížového vrchu pokračujeme po polní cestě 

dále po žluté turistické značce. Cesta je hodně strmá a místy kamenitá, proto je nutné 

v některých úsecích kolo vést. Vyjedeme v obci Břevenec. Zde se napojíme na místní 

komunikaci směr Šumvald. Projedem obcí a pokračujeme silnicí II. třídy č. 446, která vede do 

Uničova. Míjíme Šumvaldský rybník a dojedeme do obce Nová Dědina přímo k Rybářské 

restauraci U Horáků. Zde doporučuji oběd. U čerpací stanice v Uničově se napojíme na 

cyklostezku č. 6032. Přejedeme přes železniční přejezd, zahneme doprava a dojedeme 

k vlakovému nádraží.   
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             Graf č.3: Výškový profil trasy 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Důležité informace 

 

Možnost občerstvení  - Rybářská restaurace U Horáků - rybí speciality, teplá                      

                                                                                                i studená kuchyně 

                                    - telefon  - +420 585 054 215 

                                    - adresa  - Rybářská restaurace U Horáků 

                                                  Nová Dědina 23 

                                                   783 91 Uničov 

                                  - otvírací doba  - Po - Čt a Ne - 11:00 - 22:00 

                                                            - Pá - So - 11:00 - 23:00 
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                 Mapa 3: Schematická mapa trasy 3 
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4.4 Trasa 4 

 

Délka: 37, 5 km 

Čas: 05:40 h 

Obtížnost: středně náročná  

cyklotrasa (viz graf č.4) 

Vybavení: trekkingové kolo 

 

 

 

 

                                                                 Obr. 27: Hrad Sovinec (foto autor) 

Popis trasy: 

   Start trasy je v Uničově, u budovy vlakového nádraží. Vyjíždíme směrem vlevo podél kolejí 

až k první křižovatce. Zde odbočíme doleva a napojíme se na cyklotrasu č. 6032. Jedeme 

podél silnice II. třídy č. 446 a u čerpací stanice se na ni napojíme. Po pár metrech odbočíme 

doprava na silnici II. třídy č. 449 směr Dlouhá Loučka. Projedeme kolem městského 

koupaliště do obce Dolní Sukolom. Pokračujeme stále rovně do obce Horní Sukolom a dále 

až do obce Dlouhá Loučka. Dojedeme na konec obce a pokračujeme dál stejným směrem po 

silnici II. třídy č. 449. Tato silnice je také označena zelenou turistickou značkou. Po asi 0,5 

km odbočuje zelená turistická značka doprava na lesní cestu. Ta je velmi strmá a kamenitá, 

proto je nutné kolo vést. Dojdeme až k rozcestníku Nad Výhledy. Pokračujeme po zelené 

turistické značce lesní cestou směr hrad Sovinec. Vyjedeme na louce pod hradem, odbočíme 

doleva na silnici II. třídy č. 511 a dostaneme se až k hradu. Zde je možno zamknout kola a 

absolvovat prohlídku hradu, odpočinout si, občerstvit se nebo zhlédnout kulturní program. 

Poté se od hradu  vydáme po silnici II. třídy č. 511 po modré turistické značce směr obec 

Křížov. Po 1 km dojedeme do obce a pokračujeme stále po silnici II. třídy č. 511. Cesta vede 

2 km do táhlého kopce. Na první křižovatce odbočíme doprava a sjedeme do obce Jiříkov 

před známou Pradědovu galerii. Zde je možnost prohlídky. Zpět jedeme stejnou cestou přes 

Křížov na hrad Sovinec, kde už nezastavujeme. Sjíždíme po silnici II. třídy č. 511 do obce 

Paseka. Před obcí projíždíme kolem Restaurace Na Vyhlídce. Zde doporučuji oběd.   
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            Tab. 4 Trasa 4 (číslo místa odpovídá číslu kapitoly) 

ZNAČKA 

MÍSTA 

MÍSTO KM KM 

CELKEM 

ČAS PAMÁTKA ZNAČKA 

PAMÁTKY 

start Uničov   10:00   

3.1 Dlouhá 

Loučka 

11 11 10:48   

3.15 Sovinec 5,5 16,5 12:20 Hrad 

sovinec 

A4 

3.2 Jiříkov 3 19,5 13:00 Pradědova 

galerie 

B4 

3.15 Sovinec 3 22,5 13:30   

3.8 Paseka 6 28,5 13:50 Kostel sv. 

Kunhuty 

C4 

cíl Uničov 9 37,5 14:40   

 

    Dojedeme do Paseky. Tady je možnost koupání na městském koupališti nebo prohlídka 

kostela sv. Kunhuty. Koupaliště se nachází na horním konci vesnice. Ke kostelu i koupališti 

se dostaneme, pokud na první křižovatce odbočíme doleva. Z Paseky pokračujeme po silnici 

II. třídy č. 511 přes obec Brníčko zpět do Uničova. Jedeme stále rovně, míjíme hotel a 

restauraci Aldo, hypermarket Tesco a před železničním přejezdem zahneme doleva 

k vlakovému nádraží.     

       Graf č.4: Výškový profil trasy 4 
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4.4.1 Důležité informace 

 

Hrad Sovinec - otvírací doba  - duben - So - Ne - 9:00 -17:00 

                                         -  květen - září - Út -Ne - 9:00 - 17:00 

                                         -  říjen - So - Ne - 9:00 - 17:00 

              - vstupné - plné - 60 Kč, snížené - 30 Kč 

              - do hradu je možný vstup i se psem na vodítku a s náhubkem, nebo 

                s malým psem v tašce, ale je třeba vědět, že na hradě se občas střílí,              

                je nutné umět psa uklidnit 

              - telefon : +420 554 295 113 

              - e - mail : hrad.sovinec@worldonline.cz 

              - adresa : Hrad Sovinec 

                              autopošta Břidličná 

                              793 51 Sovinec 

 

Pradědova galerie - otvírací doba - duben - prosinec - Út - Ne - 10:00 - 17:00 

                             - telefon : +420 554 295 127 

                             - adresa : Pradědova galerie u Halouzků 

                                              Jiříkov 39 

                                              793 51 Jiříkov 

Koupaliště v Pasece - umístění v prostředí okolních lesů, nově rekonstruované 

- 3 bazény - nejmenší „brouzdaliště“, větší „školák“ se 4 m   

  dlouhou skluzavkou, největší  „velký bazén“ se skokanským    

  prknem ve výši 1 m nad hladinou 

- hřiště na beach volejbal, antukové tenisové hřiště 

- specialitou jsou obří vyřezávané dřevěné šachy 

- v provozu od června do srpna 

                                 - telefon : +420 585 039 258 

 

Možnost občerstvení - Restaurace Na Vyhlídce - restaurace s vyhlášenou kuchyní 

                                                                               - v letních měsících otevřena  

                                                                                 venkovní zahrádka 
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- situována na kopci na úpatí Níz- 

                                                                                  kého Jeseníku, nabízí nevšední  

                                                                                  výhled na okolní krajinu 

                                   - otvírací doba - Út - Ne - 11:00 - 22:00  

                                   - telefon - +420 585 037 481 

                                   - adresa - Restaurace Na Vyhlídce 

                                                    Paseka 142 

                                                    783 97 Paseka 

 

 

  Mapa 4: Schematická mapa trasy 4 
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4.5 Trasa 5 
Délka: 27,5 km 

Čas: 04:30 h 

Obtížnost: nenáročná cyklotrasa  

(viz graf č.5) 

Vybavení: trekkingové kolo 

 

 

 

 

                                                                                 Obr. 28: Mladečské jeskyně (internet 32) 

Popis trasy: 

   Start trasy je v Uničově, u budovy vlakového nádraží. Vyjedeme rovně po místní 

komunikaci, ulicí Jiřího z Poděbrad až k autobusovému nádraží. Na křižovatce pokračujeme 

stále rovně, po silnici II. třídy č. 446. Přejedeme další křižovatku a na poslední  křižovatce 

odbočíme doprava. Na následující křižovatce před budovou Pivnice U Pavelků se dáme 

doprava a napojíme se na cyklotrasu č. 6235. Jedeme rovně, míjíme hřbitov a supermarket 

Hruška. Po této cyklotrase pokračujeme až do obce Střelice. Zde můžeme obdivovat chov 

koní a navštívit vesnické muzeum. Ve Střelicích u budovy pošty odbočíme po místní 

komunikaci doprava. Míjíme vesnické muzeum a hotel Colchi. Od hotelu pokračujeme polní 

cestou vlevo až do zalesněné chráněné oblasti Doubrava, části CHKO Litovelské Pomoraví. 

Jedeme rovně až k dřevěnému kříži, kde odbočíme doprava. Dojedeme k hlavnímu 

železničnímu koridoru Olomouc - Praha. Za přejezdem se dáme doleva po místní komunikaci 

do obce Nový Dvůr. Před obcí odbočíme doprava na cyklotrasu č. 6033 do obce Nové 

Zámky. Vyjedeme u zámku a odbočíme doprava na modrou turistickou značku. Tato cesta nás 

zavede k Obelisku a Chrámu přátelství. Od Chrámu přátelství se vrátíme po modré turistické 

značce do Nových Zámků. Napojíme se znovu na cyklotrasu č. 6033 a pokračujeme směr 

Mladeč. V Mladči se dostaneme po místní komunikaci až k Mladečským jeskyním. Zde je 

možnost prohlídky, odpočinku a občerstvení. Doporučuji Občerstvení U jeskyň. Od jeskyní se 

vrátíme stejnou cestou zpět do vesnice a po 50 metrech odbočíme doleva po modré turistické 

značce na lesní cestu. Tato cesta nás zavede k jeskyni Podkova, k Rytířské síni a k Čertovu 

mostu.  
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              Tab. 5: Trasa 5 (číslo místa odpovídá číslu kapitoly) 

ZNAČ-

KA 

MÍSTA 

MÍSTO KM     KM 

CELKEM 

ČAS PAMÁTKA    ZNAČKA 

 PAMÁTKY 

start Uničov   10:00   

3.16 Střelice 3 3 10:15 Vesnické 

muzeum 

A5 

Obelisk B5 3.7 Nové 

zámky 

1,5 4,5 10:55 

Chrám 

přátelství 

C5 

Mladečské 

jeskyně 

D5 

Jeskyně 

Podkova 

E5 

Rytířská síň F5 

3.5 Mladeč 5 9,5 12:00 

Čertův most G5 

3.3 Litovel 6 15,5 13:30   

3.11 Renoty 8 23,5 14:15 Kostel Pan-

ny Marie 

 

H5 

cíl Uničov 4 27,5 14:30   

 

   Vrátíme se zpět po modré turistické značce do Mladče. Odbočíme doprava na místní 

komunikaci a dostaneme se do Přírodní rezervace Doubrava. Po 50 m se u turistického 

rozcestníku vydáme doprava a pokračujeme po červené turistické značce směr Litovel. Celou 

tuto trasu jedeme podél toku řeky Moravy. V Litovli vyjedeme u splavu. Dál projíždíme 

kolem městského koupaliště, vodáckého klubu až k železničnímu přejezdu. Po pravé straně 

budeme mít autobusové a vlakové nádraží. Odbočíme doleva na ulici Dukelskou. Jedeme po 

silnici II. třídy č. 449 do obce Červenka. Před železničním přejezdem u Červenky odbočíme 

doprava. Míjíme vlakové nádraží  a jedeme stále rovně přes železniční nadjezd až do Renot. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Cykloprůvodce Uničovskem                                                                                Tereza Vanková 
 

56 

V obci projíždíme kolem kostela Panny Marie, který je volně přístupný. Odbočíme doleva a 

pokračujeme po místní komunikaci směrem Střelice. Při vjezdu do Střelic se dáme doprava a 

napojíme se na cyklistickou stezku č. 6235. Po ní se dostaneme zpět do Uničova. Jedeme po 

ulici Litovelská, míjíme hřbitov a na křižovatce odbočíme doleva na ulici Dukelskou.U 

supermarketu Albert odbočíme doprava na místní komunikaci. Jedeme po ulici Plzeňská, na 

konci odbočíme doleva na silnici II. třídy č. 446. Po pár metrech přejedeme křižovatku, 

mineme autobusové nádraží a dojedeme zpět k vlakovému nádraží. 

 

             Graf č.5: Výškový profil trasy trasy 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 Důležité informace 

 

Vesnické muzeum ve Střelicích - otvírací doba - kdykoli po telefonické domluvě 

                                                    - vstupné - plné - 10 Kč, snížené - 5 Kč 

                                                    - délka prohlídky - 60 - 90 minut 

                                                    - telefon - +420  585 054 758 

                                                    - adresa - Vesnické muzeum ve Střelicích  

                                                                     Střelice 100 

                                                                     783 91 Uničov 

 

Mladečské jeskyně - provozní doba - květen - září - Út - Ne - 9:00 - 16:30 
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                                                           - duben - říjen - Út - Ne - 9:00 - 15:00 

                              - vstupné - dospělí - 60 Kč, děti a studenti - 30 Kč, senioři - 50 Kč 

                              - délka prohlídky - 40 minut 

                              - telefon - +420 585 347 148 

                              - e - mail - mladec@caves.cz 

                              - adresa - Mladečské jeskyně 

                                               Mladeč 79 

                                               783 91 Mladeč  

Možnost občerstvení - Občerstvení U jeskyň – základní občerstvení, rychlé pokrmy 

                                  - otvírací doba - Út - Ne - 9:00 - 18:00  

                                  - telefon - +420 585 347 281 

                                  - adresa - Občerstvení U jeskyň 

                                                   Mladeč 79 

                                                   783 91 Mladeč 

 

 

               

 

    

                

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Mapa 5: Schematická mapa trasy 5 
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5. Závěr 

   Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření nových cyklotras v oblasti Uničovska. 

Pro celkem pět cyklotras jsem využila části již známých cyklostezek v okolí města i turisticky 

značených stezek. Z velké části jsem je vedla po polních a lesních cestách a po zpevněných 

pěšinách. Navzájem spojují různá zajímavá místa. Vedle kulturních památek jsou to také 

chráněné krajinné oblasti a technické zajímavosti. Jedním z bodů práce je popis těchto míst. 

Obsahuje jejich historii i současnost, ale také kontakty, adresy, otvírací doby a ceny vstupů do 

jednotlivých památek. V práci nechybí přesný rozpis tras, časové údaje, výškový profil a 

náročnost tras. Celkem jsem navrhla 176 km nových cyklotras, které Vás seznámí 

s Uničovskem.    
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