
 LITOVELSKÉ POMORAVÍ – 
kolem hanáckých Benátek

Datum: sobota 5. září 2020     

Jízdní řád, jízdné: 

T
A

M

 Pardubice hl. n.  7.23 (Ex 113)

Z
P

Ě
T

 Litovel-město                15.27     16.36

 Zábřeh na Mor.

 8.22

 Červenka

 15.35     16.44

 8.48 (os.)  15.49     16.49

 Červenka

 9.09

 Zábřeh na Mor.

 16.07     17.07

 9.11
 Ex 124
 16.42    

 Ex 140
 17.42

 Litovel  9.16  Pardubice hl. n.  17.39     18.39

Sraz v dostatečném předstihu před odjezdem vlaku.

Pro bližší informace o jízdném doporučuji web www.cd.cz/typy-jizdenek/default.htm  .     

 

                                                                                                 Miloš              Kajzrlík

                                                                                                

Gabriel Laub, český esejista a novinář (1928– 1998):

„Člověk by měl být po celý život turistou, aby viděl ze světa jen to, co stojí za vidění.“  

  KČT Slovan Pardubice strana 1 (celkem 3) www.  kct-slovan-pardubice  .info  

69 let nepřetržité činnosti69 let nepřetržité činnosti                                                                                                          1951-20201951-2020

http://www.cd.cz/typy-jizdenek/default.htm
http://www.kct-slovan-pardubice.info/


Trasa 
(v podstatě rovinatá,
většinou s dobře 
schůdnými cestami):

žst. Litovel – 
Uničovská ul. 
ke křižovatce 
s Loštickou ul.
(cyklo 4. Moravská 
stezka, 6033) – 
Nové Zámky, zámek –  
M U Obelisku – 
Chrám přátelství – 
Nové Mlýny  – 
rozcestí u Řimic –  
Žl Obelisk – 
most přes Moravu –  
Č most – 
žst. Litovel-město = 
16 km.

                                                                                                                                                                                                            

Mapa: mapa KČT č. 52 Zábřežsko.

Občerstvení: Stodola Nové Mlýny (www.stodola-morava.cz), jinak z vlastních zásob, v Litovli  více možností – odjezdová stanice se

nachází v centru města nedaleko hlavního náměstí. 

KČT Slovan Pardubice strana 2 (celkem 3) www.  kct-slovan-pardubice  .info  

69 let nepřetržité činnosti69 let nepřetržité činnosti 1951-20201951-2020

http://www.stodola-morava.cz/
http://www.kct-slovan-pardubice.info/


Turisticko-vlastivědný přehled:

Litovel (www.litovel.eu) 

-  Město na šesti  ramenech řeky Moravy – hanácké Benátky,  rameno

Nečíz  („nečeti“  =  staroslovansky  „téci“)  protéká  pod  nám.  Přemysla

Otakara II. vč. radniční věže, otevřený přístup po schodech.

-  Kamenný  šestiklenbový  Svatojánský  most  (díky  soše  sv.  Jana

Nepomuckého)  z  1.  čtvrtiny 18.  století  –  délka zhruba 60 metrů,  nejstarší  na Moravě

(dokončen patrně před rokem 1592) a třetí nejstarší funkční u nás.

- Chrám sv. Marka – vzhledem k přezdívce města stejné zasvěcení jako slavný chrám

v Benátkách, původně gotický (první zmínka z roku 1342) na místě dřívějšího hlavního

městského hřbitova, rozsáhlá renesanční přestavba v letech 1529-1532, na vratech na

západě hrobní míra s letopočtem 1690 k určování povinné hloubky hrobu.

-  Zbytky městského opevnění – nejstarší  zachována památka,  povolení  stavby listinou

krále  Jana  Lucemburského  ze  3.  února  1327,  za  30leté  války  v  roce  1643  hradby

rozbořeny Švédy.

-  Pozdně  gotická  kaple  sv.  Jiří  (nebo  také  Česká  kaple)  –  počátek  16.  století,  druhá

nejstarší stavební památka, plaménková kružba oken.        

Nové Zámky 

-  Dvoupatrová  klasicistní  budova,  původně  barokní  z  roku  1690,  s  neporušenými

empírovými fasádami v nejvyšším místě mírně svažitého jižně orientovaného rozsáhlého

anglického parku.

- Od 18. století kvalitní chov ušlechtilých koní, od konce války sídlo lesní správy, poté

armády, od roku 1964 ústav sociální péče především pro osoby s mentálním postižením.

-  Romantické okolí  –  7,5  metru  vysoký Chrám přátelství  (letohrádek Templ)  s  kulatou

klenbou  a  iónskými  sloupy,  18  metrů  vysoký  obelisk  „Komín“  z  roku  1808  na  nízké

kamenné podnoži s nárožími s koulemi.

CHKO Litovelské Pomoraví (https://litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz) 

-  Od roku 1990 mezi  Olomoucí  a Mohelnicí  ve 3-8 kilometrů širokém

pásu  lužních  lesů  a  luk  po  obou  březích  meandrující  řeky  Moravy

s množstvím stálých i občasných bočních ramen. 

- Rozloha 93 km2, nejnižší bod (tok řeky) 210 m n. m., nejvyšší (masiv

Doubravy) 345 m n. m., několik maloplošných zvláště chráněných území,

krasové Mladečské jeskyně ve vrchu Třesín.
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