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ÚSEK 1 Ochutnej Moravu
Zábřeh na Moravě-Hoštejn
•

Úsek 1 ze Zábřehu na Moravě do Hoštejna vede po stávají cyklotrase 6232 a na
mnoha místech je již vybudována doprovodná infrastruktura. Délka úseku je
přibližně 8 km.

•

Mapa

•

V celé délce kopíruje vodní tok Moravské Sázavy a hlavní železniční tah z
Olomouce do Pardubic.

•

Hned za Zábřehem na Moravě ve směru k Hoštejnu míjí cyklotrasa naučnou stezku
NS Údolím Moravské Sázavy a za obcí Lupěné se nachází Železniční skanzen na
opuštěném tělese dráhy, na který navazuje NS Na opuštěném tělese dráhy až do
obce Hoštejn.

•

Stezka vede malebným údolím a v nedalekém okolí jsou další naučné stezky a
zajímavosti.

•

Celý úsek 1 nebude pravděpodobně vyžadovat významné investice.

Úsek 2
Hoštejn- 2,5 km ve směru Koruna
•

Tento úsek stávající cyklotrasy je veden po silnici a také kopíruje železniční trať i
řeku Moravská Sázava. Po levé straně ve směru od Hoštejna je trasa lemována
Přírodním parkem Březná.

•

Mapa

•

Po 2,5 km od Hoštejna uhýbá cyklotrasa ze silnice a oklikou vede do obce Koruna.

•

Vizí a výzvou k realizaci je hledání trasy, která by pokračovala přímo podél
železniční tratě a Moravské Sázavy do obce Tatenice (železniční zastávka) od 2,5
Km ze směru od obce Hoštejn.

Úsek 3
Od 2,5 Km ze směru od Hoštejna do obce
Koruna-vize
• Aby bylo možné realizovat tento úsek bude nutné najít trasu z bodu 1 do bodu 8.
• Mapa
• Od bodu 8 do bodu 12 je úsek sjízdný na kole, využíváno KČT Lanškroun.
• Mezi body 12 a 15 je staré drážní těleso, které by bylo možné využít. Nezbytné
budou významné investice v podobě lávky přes Moravskou Sázavu mezi body 12
a 13.

• V místě bodu 14 se nachází nevyužívaný tunel, který by mohl být, v případě
zprovoznění, pro cyklisty velkou atrakcí.
• Pokud nebude reálné najít a využít trasu z bodu 1 do bodu 17, je možné použít
stávající cyklotrasu z bodu 1 do obce Koruna 4190.
• V obci Koruna je atraktivitou zřícenina kláštera Koruna Panny Marie.

Úsek 4
Koruna-Žichlínský poldr
• Tento úsek je veden po stávají cyklotrase polní cestou z obce Koruna na kraj obce
Rychnov na Moravě a po překonání silnice pokračuje na hráz Žichlínského poldru,
který je největší stavbou svého druhu ve střední Evropě.
• Mapa
• Úsek je dlouhý 4,8 km a je veden po polní cestě, kterou by bylo vhodné zpevnit.
Trasa kopíruje Moravskou Sázavu a železní trať.
• Velkou atraktivitou je Žichlínský poldr s několika jezery, nádhernou přírodou, která
je rájem rybářů a ornitologů. V případě, že se budete chtít v poldru zastavit,
můžete se vykoupat v přírodní vodě nebo se projít středem poldru mezi jezery.
• Další atraktivitou je nedaleký Rychnovský kopec s přírodním parkem a kapličkou a
Mladějov na Moravě se svojí průmyslovou dráhou a průmyslovým muzeem.

• V případě realizace této trasy by bylo vhodné doplnit doprovodnou infrastrukturu
v podobě mobiliáře v lokalitě poldru.

Úsek 4-Fotografie

Úsek 5
Žichlínský poldr-Žichlínek (hospoda)
• Tento 4 km úsek je veden po boční hrázi poldru s nádherným výhledem na poldr a
Rychnovský kopec. Cesty jsou zpevněné a cyklisty hojně využívané.
• Mapa

• Cesty v poldru nebudou vyžadovat žádné úpravy pro případné vedení cyklotrasy.
Velkou atrakcí pro děti je mimojiné bezprostřední blízkost železniční trati.
• Úpravu bude vyžadovat cca 0,8 km úsek cesty od konce poldru na záhumení
cestu na konci Žichlínku.
• Záhumenní cesta je dále asfaltová, osvětlená a minimálním provozem a v tomto
stavu vede až k místní hospodě, kde je zázemí pro turisty.
• Výhodou jsou asfaltové cesty v majetku obce.

Úsek 5a-Fotografie

Úsek 5b-Fotografie

Úsek 6
Žichlínek (hospoda)-Lanškroun
(Landeskrone-“zemská koruna“)
• Úsek v délce 3,6 km je od Žichlínské hospody veden po asfaltové záhumení cestě,
která je osvětlená, kopíruje Moravskou Sázavu a přímo se napojí na cyklostezku
vedoucí až do Lanškrouna.
• Mapa
• Značkaři cyklotras z KČT Lanškroun doporučují přeložit cyklotrasu v obci Žichlínek z
komunikace II. Třídy na záhumní cestu viz mapa. Důvodem je bezpečnost cyklistů.
• Tento úsek nebude vyžadovat žádné významné investice a výhodou jsou cesty ve
vlastnictví obcí.

Úsek 6-Fotografie

Úsek 7
Lanškroun(Landeskrone-“zemská koruna“)Rudoltice
• Lanškroun je desetitisícovým městem s velkou průmyslovou zónou, kde pracuje
přibližně 6500 zaměstnanců z Lanškrouna a okolí. Atraktivitami jsou Lanškrounské
rybníky s přírodní rezervací a sportovní infrastrukturou, historické centrum města,
Nový zámek u Rudoltic, nedaleká Mariánská hora s rozhlednou, rozhledna Lázek a
15 km vzdálené zimní středisko Čenkovice a Suchý vrch.
• Mapa

• Z Lanškrouna do Rudoltic se dostaneme po osvětlené cyklostezce a místních
komunikacích. Úsek je dlouhý 4,2 km a po překonání této vzdálenosti se
dostaneme na konec obce Rudoltice. Dál budeme pokračovat ve směru
Třebovice.
• Tento úsek nebude vyžadovat žádné významné investice a výhodou jsou cesty ve
vlastnictví obcí. Výhodou jsou železniční zastávky Lanškroun a Rudoltice.

Soustava Lanškrounských rybníků

Úsek 8
Rudoltice-Třebovice
• Tento úsek je dlouhý přibližně 6,3 km a vede z části po asfaltových cestách, lesní
cestě a stávající cyklotrase 4062.
• Mapa
• Pro velkou část tohoto úseku existuje vize DSO Lanškrounsko na realizaci cyklotrasy
s využitím části starého drážního tělesa. Pro tento záměr existuje studie a probíhají
jednání o převodu drážního tělesa s vlastníkem SŽDC (SŽ).

• Výhody této trasy jsou: částečná připravenost a ochota obcí se zapojit do řešení a
realizace, bezpečnost, příroda, železnice, propojení Českotřebovska a
Lanškrounska, cesta za prací, využití a kultivace drážního tělesa,…
• Nevýhody: investiční náklady, dva havarijní mostní objekty k demolici, absence
doprovodné infrastruktury,…

Úsek 8-Fotografie

Úsek 8-Fotografie-mostní objekty k demolici

Závěr
• Nově navržená cyklotrasa vede z velké časti po stávajících cyklotrasách a
cyklostezkách s doprovodnou infrastrukturou.
• Plánované úseky jsou atraktivní z hlediska přírodních zajímavostí.
• Úseky vedou po místních komunikacích v jednotlivých obcích a tyto komunikace
nejsou frekventované.
• Výhodou je bezprostřední blízkost s železniční tratí a zastávkami (Zábřeh, Hoštejn,
Tatenice, Krasíkov, Žichlínek, Luková, Lanškroun, Rudoltice, Třebovice a dále pak
Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí, Choceň a Pardubice.
• Navržená trasa byla konzultována a doporučena s se značkaři KČT Lanškroun.
• Trasa má podporu svazku obcí Lanškrounsko a svazek je připraven v podobě
studie na trasu z Rudoltic do Třebovic.
• Město Lanškroun připravuje koncepci cyklodopravy Ing. Tomáš Cach a je snaha
zlepšit prostupnost městem a územím pro cyklisty.
• KČT a komise pro cestovní ruch připravilo podklad pro cykloturisty v podobě map
zpevněných neznačených cest s přesahem mikroregionu.
• Nevýhodou je absence trasy z Hostštejna do Tatenic/Koruny, která nyní vede po
frekventované silnici a potřeba přeznačení cyklotrasy v úseku Žichlínek, které si
vyžádá další náklady.
• Výzvou je najít trasu po starém drážním tělese mezi Hoštejnem a Krasíkovem.
• Prozatím nerealizované úseky, které brání prostupnosti územím budou vyžadovat
významné investice.
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