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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.

https://mapy.cz/turisticka?mereni-vzdalenosti&x=16.8344076&y=49.8636019&z=13&rm=9my3DxWlHNf51Dmfk0FPfk0FxfhnE.fj1FP21IqINN0H0QJJNMBH1JGCnGwI1LkGnO6DnRZF1NzCn6P40LDJNIqFnDUfmNfiDfk0fl6GnG6Mn4sN0E5ONCFN0KWH1QJF1NRA0N0I1MS2NIIfk1EAAn4JJnJY45JXHeF0I1ER41ArL1AqM0BoNND2N0BHMn0tK1fmMI0AqEWAU2RDrD1G62nJ7C0LlCn6fCnS7FnSYG0TVG1X3GnYbGIg6gF3gNc4nVQFnVyG1RqE0QJE3PLEwNRE3MNFiL-ENMTCnNh20O3E1QaHNPLHnR-GnSGBNXND0Vh41Qr416x4nN0E0ONA1OND1N520NhD0Nh406PFn6wHnOvG0NRE0Nh4nNRHNIp2NN0G1O3H0RqHNRpG1R-H1QrJNQrJ18DKNTmJ0NzK0N0KnPcJRQJ40P5IIR8K1T2M1TEM18kK1VQInUiInTm4nU5JnR4M0QJ6nQaP0R4LNRpIN8DI0TmI1Qr4NR-HNSG40T2H1RqGnT24NOvG0PL406f41O64n6OK0LDJnNRK0R-41T24nKnI04KH14K4nI-404KL0I-KnGvI0JH40S7


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.

https://mapy.cz/turisticka?mereni-vzdalenosti&x=16.7582355&y=49.8690824&z=15&l=0&rm=9mktExWlaifl00bG06OH1P9fi1ZID0QaC1LkG1KWB0GwCrCbBiAUE1DV21EzG1ESH1G620CFA12BB0Dg01CbG0JH20MSG0KWG0FgG0HdF04JF16PF0N0414KF1FfF04KGR4V2iGkF1LD40MT612j61Ez60FgE1DfKRFJ


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.

https://mapy.cz/turisticka?vlastni-body&x=16.7202957&y=49.8569622&z=14&sid=620c136777f1e9abbe11d3b6


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.

https://mapy.cz/turisticka?mereni-vzdalenosti&x=16.6842039&y=49.8527012&z=14&l=0&rm=9m11DxWdtjD0fgoE02jD0N0fhRTmfhG2gIcfd.fk0Aqf50feK40AqA0JGE02jC0O300XufF0ghOfL0gab00XuH0WfB0UBD0Lk00ZJA0UBfd06Pfk0O3C0XuA0O3fk0N0fh0Tmfa0R4f50Tnfj0XuB0gOCfe0LlO0VQgN0Llg60WeZ0Wf-0gOC


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.

https://mapy.cz/turisticka?mereni-vzdalenosti&x=16.6506441&y=49.8679725&z=14&l=0&rm=9m8HDxWexaQ0gRwJ0gQgM0gPSM0gQhM0g8-M0gODG0XuE0gN7D0gNnD0gPSG0-ZE0VQ00gN7fg0-Z00gN7E0R4G0VQI0gQgL0gRwH0gUoO0gPR-0girC0HdF0G6E0N0H0g8-60g8-G0gQgG0-ZT0gN7S0XuO0WeC0gPRH0gPSL0gPRG0gbpJ0VQK0gNnH-gT2YaP.


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.

https://mapy.cz/turisticka?mereni-vzdalenosti&x=16.6297014&y=49.8970080&z=14&l=0&rm=9mQsDxW73IJ0gU7K0-ZL0WeK0gTK40-YL0gPR40gTK40VQF0UA20N0D06OF0UBJ0gOBH0gPRF0gRvK0X9M0gNn60gTg00O4H0-YJ0gYhM0gTJL0gPRJ0gNmF0gQgI0-YE0X9C0WeC0-ZD0gRuF0gRvC0-YC0gPRC0gNm20g-SD0gS7


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.

https://mapy.cz/turisticka?mereni-vzdalenosti&x=16.5867002&y=49.9035869&z=14&l=0&rm=9mNFDxWxU0f50f5E2IEZfmrfdJC02jfe0fiVfh0G6fd0fjNfkRCGflifmi40fjjA0f5EB0fkzB0CG00G6J02jD0fm6N0f5EH0fmNB0E.fk0E.fg0LlE0N000CFfg0fgqfm0ArH0E.20KW40G6F0DVB0UAE0O320SXfm0gTKC0EzC0KWF0fjj20Arfg0G6


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,…

https://mapy.cz/turisticka?mereni-vzdalenosti&x=16.5523250&y=49.8755649&z=13&l=0&rm=9mFbDxWrtgG0GOE0TlB0P9B06OE0KWD02kB04sH04sC0SXfh0JHfm0fi800SY00SXG0N0D0N0G0SXfk04s00DVE0CGS0Ezf80efED0JH20Llfm0Ezfl0f-oS0CGgP0fjiN0EzH0fmNT0JHfe0e.dQ0CFFRNCG0fiIJiH7F0R4K0HSJ1FgI1H9I04aI1GwJNJYK04aL0HdJnE5L0D2LnDlL0ERL0DVJ00t4nflw4N0KFnfi8En0bINfkK4NflkJn0tJRE7HwfXXJnCFJ1flwH0fi441fi6I1fj.JNAIInHcG0I1C0JYG0JGH0IIJnH94nDl41DDH1BpMNKm


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.



Děkuji za pozornost

Radim Vetchý, starosta


