Mohelnickem
na kole
tipy na cyklovýlety
okolím Mohelnice

Vážení a milí návštěvníci,
vítáme vás v regionu Mohelnicko s krásnou přírodou mezi
Hanou a Jeseníky. Do rukou se vám dostala cyklomapa,
která bude vaším průvodcem nejen po mohelnickém
mikroregionu, ale i po jeho okolí. Všechny trasy začínají v Mohelnici, ale záleží na vás, který bod si zvolíte jako
výchozí. Dominantou Mohelnice je 72 m vysoká městská
věž, která je přístupná pro veřejnost a jsou z ní nádherné výhledy do všech světových stran - na hrad Bouzov,
hrad Mírov, zámek Úsov a nejvyšší horu Jeseníků Praděd.
V blízkosti věže, na Kostelním náměstí, také najdete Galerii Lautner, Mohelnické vlastivědné muzeum a kostel Tomáše Becketa z Canterbury.

V kostele je stálá expozice vyřezávaného betlému, prohlídku si s týdenním předstihem můžete objednat na turistickém informačním centru. Uprostřed hlavního náměstí
stojí morový sloup z roku 1717 připomínající velkou morovou epidemii. V blízkosti centra jsou zbytky městských
hradeb s dochovanou severní bránou. Všechny obce našeho regionu mají co nabídnout. Za zmínku určitě stojí
Loštice, proslavené výrobou tvarůžků, synagogou nebo
známou liškou Bystrouškou. Město Úsov, ve kterém se
na kopci tyčí lovecký zámek, i zde najdeme synagogu
a židovský hřbitov. Dominantou Moravičan je římsko-katolický kostel sv. Jiří a v blízkosti obce se nachází Moravičanská jezera hojně vyhledávaná turisty i rybáři. Mírov
je proslulý věznicí na svém hradě a okolní malebnou krajinou. Všechny obce našeho regionu a jejich zajímavosti najdete v této cyklomapě. Budeme rádi, když se vám
v našem kraji bude líbit.

Projížďka Litovelským Pomoravím
DÉ LKA T R A SY – 74 K M

Mohelnice → Moravičany → Doubravice → Nové Mlýny →
Nové Zámky → Mladeč → Sobáčov → Litovel → Lhota →
Hynkov → Horka nad Moravou a zpět
Vyjíždíme z Mohelnice po cyklostezce do Moravičan. Projedeme celou vesnicí a na konci si zvolíme trasu přes les,
nebo pojedeme po cyklostezce do Doubravice a odtud
po cestě na Nové Mlýny. Pokud se rozhodneme pro trasu
lesem, tak na konci Moravičan odbočíme doleva, přejedeme most přes Moravu a za ním odbočíme doprava. Asi
1 km jedeme kolem řeky, ale poté nás polní cesta vyvede
přes louku do lužního lesa. Po lesní cestě se dostaneme
na Nové Mlýny, známé vodákům jako příjemná zastávka
při splavování řeky Moravy. Z Nových Mlýnů se vydáme
směr Litovel, ale hned na konci osady zabočíme doprava
na modrou turistickou značku, která nás dovede k Chrámu přátelství, ze kterého je nádherný výhled na koryto
řeky Moravy. Odtud pokračujeme po modré směr Nové
Zámky a dále po málo frekventované silnici do obce Mladeč se známými jeskyněmi. Z Mladče vyrážíme do Sobáčova, kde se u Sobáčovského rybníka můžeme občerstvit
a zasportovat si, jsou zde tenisové kurty, hřiště na plážový volejbal a na své si přijdou i rybáři. Cyklostezka č. 6243
nás dovede do města Litovle, kterému se také říká Hanácké Benátky, neboť je protkáno několika rameny řeky
Moravy. Po prohlídce města se vydáme po cyklotrase č. 4
přes Šargoun, Lhotu, Hynkov až do Horky nad Moravou.
A je na vašem rozhodnutí, zda se vydáte zpět, nebo si
prodloužíte vyjížďku do historického města Olomouc.
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Přes tvarůžky v Lošticích
do Javoříčských jeskyní
DÉ LKA T R A SY – 32 K M

Mohelnice → Loštice → Vlčice → Jeřmaň → Doly →
Javoříčko → Bouzov → Jeřmaň → Vlčice → Loštice →
Mohelnice
Z Mohelnice se vydáme po cyklostezce do Žádlovic
a Loštic, města známého výrobou originálních tvarůžků.
Ve městě najdeme prodejnu a muzeum tvarůžků, kavárnu U lišky Bystroušky, Tvarůžkovou cukrárnu, dál od
náměstí synagogu, židovský hřbitov či koupaliště s relaxační stezkou. Z Loštic se vydáme po cyklotrase č. 6036
kolem kamenolomu do obcí Vlčice, Jeřmaň a Doly, kde
za mostem odbočíme doleva a krásným bouzovským
údolím se dostaneme přes cyklotrasu č. 6036 a č. 6025
do obce Javoříčko. V obci se nachází památník obětem
II. světové války a krápníkové jeskyně. Vracíme se stejnou cestou zpět, nebo si uděláme zpestření a na křižovatce nad Špraňkem jedeme na Bouzov na prohlídku hradu
a podhradí. Z Bouzova jedeme zpět přes Jeřmaň, Vlčice,
Loštice do Mohelnice.
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Pavlovský okruh s výhledy
na pohádkový hrad
DÉ LKA T R A SY – 18 K M

Mohelnice → Újezd → Líšnice → Svinov → Zavadilka →
Pavlov → Radnice → Jeřmaň → Vlčice → Žádlovice →
Mohelnice
Z Mohelnice se vydáme po cyklostezce směrem na Újezd
a dále pokračujeme do Líšnice. Tady se napojíme na cyklotrasu č. 6205 přes Svinov a Zavadilku do obce Pavlov,
přičemž z kopců obdivujeme krásný výhled do okolí a na
nedaleký hrad Bouzov. Z Pavlova pokračujeme po stejné cyklotrase směr Radnice, kde na kraji obce sjedeme
vlevo na cyklotrasu č. 6206, na jejím konci opět vlevo na
cyklotrasu č. 6036 a po ní jedeme do Vlčic. Na rozcestí zabočíme vlevo a vyšplháme se přes kopec a zatáčky
do Žádlovic. Přejedeme křižovatku, po levé straně míjíme
Žádlovický zámek, po pravé straně rybníky. Za zámkem
je krásný a rozsáhlý park, který doporučujeme navštívit,
a vede tudy i Naučná stezka lišky Bystroušky. Pokud budeme pokračovat dál po silnici, tak se dostaneme na křižovatku, rovně vede cyklostezka zpět do Mohelnice, ale
pokud se budeme chtít občerstvit, tak po pravé ruce nás
uvítá restaurace Na Pešti.

obec Pavlov
V ÝŠKOV Ý PROFIL TRASY
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Za památkami do Háje a Úsova
DÉ LKA T R ASY – 40 K M

Mohelnice → Třeština → Háj → Leština → Vitošov →
Hrabová → Dubicko → Police → Úsov → Třeština →
Mohelnice
Část této cyklotrasy je součástí Moravské stezky. Na začátku musíme překonat frekventovanou silnici z Mohelnice do Třeštiny, asi v polovině obce nás značení navede
vlevo a pojedeme k osadě Háj. Zde je sto let stará, ale
stále funkční vodní elektrárna, přístaviště s občerstvením
pro vodáky u Vily Háj a dlouholetý chov koní. Toto místo
určitě stojí za zhlédnutí. Za osadou Háj pokračujeme několik kilometrů po hrázi a dostaneme se do obce Leština.
V Leštině si můžete zajít na oběd do restaurace U Keprtů,
kde se velmi dobře vaří. Dále se po cyklotrase značené
č. 6026 vydáme přes Vitošov do Hrabové, Dubicka, Police
a města Úsov, ve kterém se na kopci tyčí lovecký zámek.
Kromě něj tu můžeme také navštívit synagogu a židovský hřbitov. Abychom nemuseli jet zpátky do Mohelnice
po rušné silnici, tak se z Úsova vrátíme zpět směrem na
obec Police a u Poličského rybníka (mezi Úsovem a Policí) odbočíme doleva. Po této cestě přijedeme do Třeštiny
a odtud se vydáme zpět do Mohelnice.
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Mírovským údolím přes pramen
U dvou Janů do Bozéňova
DÉ LKA T R A SY – 52 K M

Mohelnice → Křemačov → Mírov → Svojanov → Maletín →
Jahodnice → Bozéňov (Dolní Bušínov) → Jestřebí →
Pobučí → Krchleby → Květín → Libivá → Mohelnice

V ÝŠKOV Ý PROFIL TRASY
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V Mohelnici u městského parku najedeme na cyklostezku, která nás přes Křemačov dovede do Mírova. Cestou
budeme míjet Mohelnické lomy známé adrenalinovými
motoristickými akcemi. Krásným údolím Mírovky se dostaneme na rozcestník Mírovský Grunt. Pokud se chceme podívat do centra obce k proslulé věznici Mírov, tak
se dáme vpravo do prudkého kopce. Cestou mineme
odbočku na koupaliště a nahoře se můžeme přes náves
vydat k vyhlídce na hrad. Pokud nechceme jet do centra obce, tak na rozcestníku pokračujeme vlevo stále po
cyklotrase č. 6202 údolím říčky Mírovky. Po 7 km projedeme rekreační oblastí Svojanov a napojíme se na cyklotrasu č. 4063 směrem na Maletín. Na kraji obce Maletín
je za zatáčkou autobusová zastávka. Před ní odbočíme
vlevo na polní cestu, která nás dovede k prameni U dvou
Janů, kde je v pískovcové skále vytesána replika trpaslíka. Nachází se zde i lesní hřiště pro děti a kousek dál
zatopený Kubíčkův lom a naučné panely o zkamenělinách v maletínském pískovci. Až se nabažíme krásného
prostředí pískovcových skal, tak se polní cestou vrátíme
zpět na hlavní silnici a pojedeme vlevo přes Maletín, kde
za rybníkem odbočíme po cyklotrase č. 4063 doleva na
Jahodnici. Zhruba po 3,5 km odbočíme na cyklotrasu
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č. 6234, po které se dostaneme k horní a posléze dolní nádrži přehrady na Bozéňově (Dolním Bušínově). Zde
se nachází rekreační centrum, restaurace, mnoho aktivit
pro děti a adrenalin park. Z Bozéňova (Dolního Bušínova)
jedeme směr Zábřeh, ale na křižovatce odbočíme na cyklotrasu č. 6203 přes Jestřebí, Pobučí a Krchleby. Můžeme
projet Krchleby po málo frekventované silnici, nebo před
obcí odbočíme vlevo na polní cestu, která je označená
jako cyklotrasa č. 6204 a dojedeme do Řepové. Odtud
se vydáme do Květína a za Květínem již vede cyklostezka
přes Libivou do Mohelnice.
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Za liškou Bystrouškou na statek Střítež
DÉ LKA T R ASY – 40 K M

Mohelnice → Žádlovice → Líšnice → Svinov → Střítež →
Veselí → Vranová Lhota → Kozov → Doly → Jeřmaň →
Vlčice → Loštice → Moravičany → Mohelnice
Z Mohelnice vyrazíme po cyklostezce do Žádlovic (místní
část Loštic). Za křižovatkou, při sjíždění z kopce, nás směrovka navede vpravo do Žádlovického zámeckého parku
a tady už se vydáme po stopách lišky Bystroušky. Projedeme parkem, po lesní cestě se dostaneme na kraj obce
Líšnice a tam odbočíme vlevo do Svinova. Jedeme, až potkáme rozcestník a u něj se vydáme vpravo po červené
turistické stezce lesem ke statku Střítež. Cestou budeme
projíždět kolem křížové cesty, která je oblíbená poutníky.
Na Stříteži se můžete potkat s liškou Bystrouškou, pokud
zrovna nebude pobíhat někde po lese. Nebo si alespoň
přečíst její příběh na informačním panelu. Od statku se
vydáme dále po červené do Veselí, tam odbočíme doprava směr Vranová Lhota, cyklotrasa č. 6206. Projedeme
Vranovou Lhotu a pojedeme do Kozova, kde se můžeme
zastavit na Valáškově gruntu a občerstvit se zde. Z Kozova pokračujeme na Doly, Jeřmaň a Vlčice. Ve Vlčicích
odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 6036 a kolem kamenolomu se dostaneme do Loštic. Po levé straně budeme
míjet koupaliště, za ním odbočíme vpravo a příjemnou
silnicí Pod Lesem a Pod Luštěm se dostaneme k restauraci Na Růžku. Přejedeme silnici a podél řeky Třebůvky se
dostaneme do Moravičan. V Moravičanech se dáme vlevo
a na konci obce se napojíme na cyklostezku do Mohelnice.
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Doubravou na zámek Úsov,
levandulový statek a kopec Bradlo
DÉ LKA T R A SY – 6 5 K M

Mohelnice → Moravičany → Doubravice → Nové Mlýny →
Úsov → Klopina → Bezděkov u Úsova → Janoslavice → Rohle →
Nedvězí → Bradlo → Lipinka → Veleboř → Klopina → Úsov →
Nové Mlýny → Doubravice → Moravičany → Mohelnice
Z Mohelnice se po Moravské stezce č. 4 vydáme do Moravičan a Doubravice, mineme Mitrovice a na křižovatce
u kapličky odbočíme vlevo směrem na Nové Mlýny. Tady
se nachází Rybářská bašta, častá zastávka cyklistů i vodáků. Za Novými Mlýny odbočíme na cyklotrasu č. 6051,
asi po 2,5 km podjedeme železniční koridor a za ním odbočíme doleva na cyklotrasu č. 6026, po které se dostaneme do města Úsov. Tady můžeme navštívit lovecký
zámek, synagogu a židovský hřbitov. Z Úsova pokračujeme na Klopinu cyklotrasou č. 6031. Klopina je krásná
obec známá výrobou müsli tyčinek a můžeme zde navštívit Venkovské minimuzeum. V Klopině odbočíme vlevo
směr Police, čeká nás cesta mezi ovocnými sady. V Polici
odbočíme doprava a pojedeme do Bezděkova u Úsova
na levandulový statek, který určitě nesmí uniknout vaší
pozornosti. Až se nabažíme voňavých fialových polí, tak
pokračujeme dál na Janoslavice, Rohli, Nedvězí (č. 6114).
Z Nedvězí se po cyklotrase č. 6050 dostaneme na Bradlo,
nejvyšší bod Úsovské pahorkatiny, 600 m n. m. Z rozhledny s krásnou vyhlídkou uvidíte celou Hanou i Jeseníky.
Z Bradla pojedeme do Lipinky a odtud do Veleboře, Klopiny, Úsova a přes Doubravu, Nové Mlýny a Moravičany
zpět do Mohelnice.
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Za zvířátky na statek Doubravský dvůr
DÉ LKA T R A SY – 31 K M

Mohelnice → Moravičany → Doubravice → Nové Mlýny →
Nový Dvůr (Doubravský statek) → Nové Zámky →
Nové Mlýny → Doubravice → Moravičany → Mohelnice
Tato trasa je určená především pro rodiny s dětmi, které se mohou podívat, jak funguje statek plný zvířátek.
Z Mohelnice vyjedeme po cyklostezce do Moravičan,
odtud do Doubravice a pokračujeme po silnici na Nové
Mlýny. Projedeme obcí a u hájovny odbočíme vlevo na
cyklotrasu č. 6051. Pojedeme asi 4,5 km a poté odbočíme na cyklotrasu č. 6026, která nás dovede do Nového Dvora na Doubravský statek. Tady se s láskou starají
o krávy a telátka, vyrábí sýry, jogurty a zmrzlinu. Děti
si tu vyhrají mezi zvířátky i na hřišti. Na zpáteční cestě odbočíme za statkem doleva na cyklotrasu č. 6033,
dostaneme se na Nové Zámky, které projedeme rovně,
přejedeme most přes Moravu a na příští křižovatce odbočíme doprava na Moravskou stezku č. 4, která nás dovede zpět do Mohelnice.
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Historickými městy
Mohelnice – Litovel – Uničov
DÉ LKA T R A SY – 57 K M

Mohelnice → Moravičany → Doubravice → Nové Mlýny →
Nové Zámky → Mladeč → Sobáčov → Víska → Litovel →
Červenka → Střelice → Uničov → Medlov → Hlivice →
Úsov → Třeština → Mohelnice
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Z Mohelnice pojedeme po Moravské stezce č. 4 do Moravičan, Doubravice, na rozcestí s kapličkou odbočíme
doleva na Nové Mlýny a Nové Zámky. Na konci Nových
Zámků odbočíme doprava na cyklotrasu č. 6033. Pokud
bychom se chtěli podívat na Obelisk, který se nachází na
břehu řeky Moravy, tak odbočíme na žlutou turistickou
značku, která nás k Obelisku dovede. Poté se vrátíme zpět
na silnici a přes dálniční most se dostaneme do Mladče,
kde můžeme navštívit Mladečské jeskyně. V Mladči odbočíme doleva na Sobáčov, stále cyklotrasa č. 6033. V Sobáčově, v krásném prostředí rybníků, se můžeme občerstvit
a zasportovat si. Ze Sobáčova pojedeme po cyklostezce
č. 6243 do Litovle, města přezdívanému Hanácké Benátky. Můžeme tady navštívit městskou věž, podívat se na
krásný kamenný most nedaleko náměstí nebo si projít
městské parky. Z Litovle dále pokračujeme po cyklostezce do Červenky, odtud do Střelic a do města Uničova.
Uničov jako bývalé královské město může nabídnout ke
zhlédnutí své starobylé náměstí s uprostřed stojící radnicí,
kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo muzeum Šatlava.
Z Uničova pokračujeme po cyklostezce do Medlova, tady
asi v polovině obce odbočíme doleva na Hlivice a za Hlivi-
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cemi odbočíme doprava na cyklotrasu č. 6028 směr Úsov.
V Úsově projedeme kolem zámku na náměstí a dáme se
vpravo směr Police, za Poličským rybníkem odbočíme
doleva a polní cesta nás dovede do Třeštiny. Za obcí Třeština odbočíme vlevo na Stavenici, první odbočkou vpravo
se dostaneme z frekventované silnice, projedeme obcí
kolem kapličky sv. Floriána a cesta nás navede do CHKO
Litovelské Pomoraví. Lesní cestou projedeme Doubravou
a ocitneme se u hájenky, budeme pokračovat dál přes
Moravičany, na konci obce se dostaneme na cyklostezku
a po ní přijedeme do Mohelnice.
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Přes Arboretum Bílá Lhota
na hrad Bouzov
DÉ LKA T R A SY – 33 K M

Mohelnice → Loštice → Palonín → Červená Lhota →
Bílá Lhota → Hrabí → Podolí → Bouzov → Jeřmaň →
Vlčice → Žádlovice → Líšnice → Újezd → Mohelnice
Z Mohelnice pojedeme po cyklostezce směr Žádlovice,
u restaurace Na Pešti odbočíme doleva do Loštic, kde se
můžeme na náměstí zastavit na něco dobrého v kavárně U lišky Bystroušky nebo navštívit muzeum tvarůžků.
Z Loštic pokračujeme po cyklostezce č. 6204 do Palonína
a odtud do Červené Lhoty a poté do Bílé Lhoty. V Bílé
Lhotě určitě stojí za zastavení místní arboretum, národní
přírodní památka rozkládající se na ploše necelých tří hektarů. Z Bílé Lhoty míříme do Hrabí, zde odbočíme vlevo
a po cyklotrase č. 512 pojedeme přes Podolí na Bouzov.
Bouzov je známý pohádkovým hradem, který mimo jiné
nabízí nádherný výhled ze své věže. Z Bouzova pojedeme po cyklotrase č. 6036 na Jeřmaň a Vlčice, na konci
Vlčic v zatáčce odbočíme vlevo a přes kopec dojedeme
do Žádlovic. Obcí projedeme rovně kolem zámku, parku,
rybníků a výběhů pro koně, u restaurace Na Pešti odbočíme vlevo a pojedeme kolem jabloňových sadů do Líšnice.
V Líšnici na křižovatce odbočíme vpravo a po cyklostezce
se přes Újezd dostaneme zpátky do Mohelnice.
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Mohelničák
DÉ LKA T R A SY – 24 K M

Mohelnice → Újezd → Líšnice → Bušín → Buková →
statek Střítež → Vacetín → Zavadilka → Svinov → Líšnice →
Újezd → Mohelnice
Mohelničák je kopec, do nějž funí kamiony na cestě
z Mohelnice do Moravské Třebové. Cyklisté si ho můžou vyšlápnout po silnici kryté lesy. Z Mohelnice se vydáme po cyklostezce do Újezdu a odtud pokračujeme
stále po cyklostezce do Líšnice. Projedeme obcí Líšnice
a na křižovatce se vydáme po cyklotrase č. 6236 kolem
obory s daňky směr Bušín. Za Bušínem následuje táhlé
stoupání na Bukovou, tady odbočíme vlevo na lesní cestu, která nás dovede na statek Střítež. Místo, kde vznikl
příběh lišky, později známé jako Bystrouška. Na myslivně
je umístěna její pamětní deska a posezení pod mnohaletými stromy nabízí místo
pro relaxaci. Ze Stříteže pojedeme po zpevněné silnici
dolů do Vacetína, po silnici
pokračujeme na Zavadilku,
Svinov a do Líšnice. Z Líšnice se po cyklostezce
přes Újezd vrátíme zpět do
Mohelnice.
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Ochutnej Moravu na kole
DÉ LKA T R A SY – 91 K M

Mohelnice → Loštice → Líšnice → Křemačov → Pobučí →
Zábřeh → Leština → Brníčko → Bezděkov u Úsova →
Klopina → Nová Hradečná → Troubelice → Úsov →
Nový Dvůr → Moravičany → Mohelnice
Spojte příjemné s užitečným a na kole si zajeďte pro gur–
mánské zážitky. Cyklotrasa o délce 91 km vás provede
moravskou krajinou s krásnými výhledy z kopců Nízkého Jeseníku a Zábřežské vrchoviny. Náročnější zvlněné
terény střídá pohodová jízda Litovelským Pomoravím
a rovinou Hané. Všude po cestě si můžete projížďku okořenit dobrým jídlem. Vybrali jsme pro vás řadu chuťově
inspirativních míst – rodinné farmy, tradiční výrobny,
cukrárny, kavárny či muzea. Doporučujeme vám tak moravskou
kvalitu podpořenou láskyplnou
péčí a tradičními recepturami.
Cestu si můžete zpestřit sbíráním
razítek do herní karty. Mapu cyklotrasy i herní kartu můžete získat na každém ze 13 zastavení cyklotrasy. Informace hledejte na
www.ochutnejmoravunakole.cz.
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Užitečné informace
pro cyklisty v mohelnickém regionu
Nejbližší půjčovna kol:
nádraží ČD v Zábřeze
Prodejny a opravny kol:
BikeSport, Lékárnická 17, Mohelnice
Moolbike, Zábřežská 21, Mohelnice
CykloTomek, nám. Svobody 8, Mohelnice
Emil Hekele, Moravičanská 36, Loštice
Nabíjecí stanice na elektrokola:
Levandulové bistro Úsov
Cyklocoolny:
(bezpečné parkování kol, nabíjecí stanice, servis box)
MORAVA Camp Mohelnice
Cykloodpočívky:
najdete v každé ze 14 obcí mikroregionu Mohelnicko
Tip pro nejmenší cyklisty:
Dopravní hřiště v areálu městských sadů v Mohelnici
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