TIPY NA VÝLET
HRÁDEK KUNZOV (není přístupný veřejnosti)
Rekreační oblast s letohrádkem Kunzov, část
obce Radíkov, najdete 5 km severozápadně od
Hranic v jižní části Oderských vrchů, když se
vydáte z Hranic po silnici na Potšát a za
Hranicemi odbočíte vlevo na Radíkov.
U Hrabůvky necháte po pravé straně lom a asi
1,5 km dále v pravotočivé zatáčce uvidíte po
levé straně na soutoku Uhřínovského
a Radíkovského potoka letohrádek. Letohrádek
ve stylu romantické napodobeniny středověkého
hradu, postavil v letech 1904-1906 zakladatel továrny na výrobu pump v Hranicích továrník
Antonín Kunz. Letohrádek měl být předhradím pro
zamýšlený hrad Kunzov, který měl stát na kopci nad
letohrádkem. Letohrádek sloužil jako letní sídlo
a lovecký zámeček majitelům továrny na pumpy
a čerpadla v Hranicích. Po r. 1945 romantický
letohrádek umístěný v krásném lesnatém údolí,
sloužil delší dobu jako rekreační dětské zařízení
a školicí středisko.

ZA KRÁSAMI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HRANICE
Hranice jsou městem s bohatou historií, s řadou hodnotných památek a krásných přírodních
lokalit. V městské památkové zóně a v jejím okolí můžete navštívit renesanční zámek
s unikátními arkádami, bývalé židovské ghetto se synagogou, nejhlubší propast České
republiky, městské popraviště, areál slavných c. k. vojenských ústavů, poutní místo
Kostelíček, železniční viadukty – významnou technickou památku z 19. století, rozhlednu na
věži Staré radnice a řadu dalších míst.
Projekt Za krásami městské památkové zóny Hranice vytváří z několika nejzajímavějších
lokalit turistickou trasu, která s historií a půvabem města může seznámit návštěvníky i místní
obyvatele. Trasa o délce 4,5 km je vyznačena turistickými značkami Klubu českých turistů
v modré barvě, tvoří ji patnáct zastavení opatřených tabulkami. Podrobnější informace
nabízejí panely s texty a fotografiemi. Od června do září je v památkové zóně k dispozici také
průvodcovská služba. Prohlídky začínají u Staré radnice na Masarykově náměstí denně
v 10.00 a 14.00 h.

HRANICKÁ PROPAST
Hranická propast vznikla tak, že část vod řeky Bečvy se zanořuje asi o 5 km výše přes
štěrkové dno a puklinami ve vápenci do hloubek okolo 700 – 1000 m. Zde naráží na

nepropustné podloží. Z těchto rozpukaných hornin
vystupuje juvenilní plyn CO2 (oxid uhličitý), který se
vytváří při tavení hornin vzniklém tím, jak se mladší
Karpatská soustava nasouvá na starší Český masiv. Teplý
CO2 proplyňuje přicházející vodu a vytváří z ní slabou
kyselinu uhličitou (H2CO3), což je vlastně sifón neboli
kyselka. Kyselka hlodá a rozpouští vápenec mnohem více
než prostá dešťová voda jako v jiných jeskyních
a propastech. Navíc zde krasové jevy vznikají odspodu a ne
shora, jak je obvyklé. Protože je kyselka teplá 16-24 °C
(v dávných dobách snad až horká), jmenuje se tato forma
krasu hydrotermální kras. Teplé proplyněné kyselky
vystupovaly podle puklin a vytvořily tak Hranickou
Propast.
Dojdete k ní po červené turistické značce, nachází se cca 3 km od Hranic.

ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ
Zbrašovské aragonitové jeskyně se nachází pod Zbrašovským vrchem v levém břehu řeky
Bečvy v areálu Lázní Teplice nad Bečvou. Jeskyně objevili na přelomu roku 1912 - 13 bratři
Josef a Čeněk Chromí, když po prokopání pukliny s výronem teplého vzduchu sestoupili 42 m
hlubokou propastí do podzemí. Jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi hydrotermálního
původu v České republice. Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit, raftové (dříve gejzírové)
stalagmity či kulovité povlaky zvané "koblihy". Nepřístupné prostory jsou zaplněny plynem
oxidem uhličitým a příjemná teplota ovzduší v podzemí se pohybuje okolo 15 °C. Jeskyně
jsou dlouhé celkem 1240 metrů s výškovým rozpětím (denivelací) 55 metrů. Návštěvní okruh
je ale jen 375 metrů dlouhý a trvá 50 minut. V roce 2003 byly jeskyně vyhlášeny národní
přírodní památkou.
Aktuální informace o otevírací době a výši vstupného naleznete na www.caves.cz

DRAHOTUCH
Zřícenina hradu jednoho z nejstarších hradů na Moravě, připomínaného už v roce 1269.
V roce 1476 byl na příkaz Viléma z Pernštejna pobořen. Dodnes patrné zbytky bašt, sklepů,
kleneb a studny.
Nachází se 6 km severovýchodně od Lipníka nad Bečvou, 1,5 km nad vesnicí Podhoří, stezka
vede od hřbitovního kostela sv. Havla.

HELFŠTÝN
Helfštýn je jeden z nejrozsáhlejších hradů ve střední
Evropě. Kromě prohlídky hradu s výkladem o jeho historii
a stavebním vývoji (40 min.) si můžete v suterénu paláce
prohlédnout expozici uměleckého kovářství a expozici
s replikami historických mincovních strojů. Volně přístupná
je vyhlídková věž s dalekohledem na 3. nádvoří. Zde se také
odehrávají veškeré aktivity spojené s uměleckým

kovářstvím - historická kovárna, venkovní výhně a Studio Alfreda Habermanna s ateliérem.
Na 2. nádvoří nad prodejnou suvenýrů a uměleckých předmětů je volně přístupná Galerie
s krátkodobými výstavami.
Výchozím místem k cestě na hrad je Lipník nad Bečvou odkud lze jít pěšky (cca 1 hodina
chůze) nebo autobusem do Týna n. B. (obec v podhradí). Hrad bývá otevřen od března do
listopadu.
Více informací na: www.helfstyn.cz

LÁZNĚ TEPLICE NAD BEČVOU
Lázně Teplice nad Bečvou představují v České republice svým personálním i přístrojovým
vybavením špičkové zařízení, které se specializuje na moderní rehabilitaci klientů
s počínajícími srdečně-cévními potížemi s důrazem na prevenci vzniku srdečních
a mozkových příhod a klientů po kardiochirurgických a invazivních výkonech.
Udělejte si čas pro své tělo a svou mysl a nechte se unášet na vlnách příjemných pocitů
v útulném prostředí wellness centra Moravan. Co na Vás čeká?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

infrasauna
bylinná sauna – tylarium
solná pára
vyhřívané lavice
Kneippovy lázně
tropická sprcha
vědro odvahy
ledopád
whirlpool

V sanatoriu Moravan na Vás čeká rehabilitační bazén s protiproudem.
Více informací na: www.ltnb.cz

LIPNÍK NAD BEČVOU
Lipník nad Bečvou leží 12 km západně od Hranic. Městskou památkovou rezervací je
centrum města obehnané dosud zachovanými hradbami s náměstím ve tvaru písmene L,
kostelem sv. Jakuba a typickou renesanční zvonicí, a také ojedinělý komplex bývalé
piaristické koleje, kostela sv. Františka Serafinského a zámku.
Více informací na: http://info.mesto-lipnik.cz/

PLOVÁRNA HRANICE
Aquapark plovárna Hranice se nachází v blízkosti řeky Bečvy a fotbalového stadionu. Skládá
se z krytého areálu s celoročním provozem a letního venkovního koupaliště a nabízí bazén
25m (4 dráhy), relaxační bazén s atrakcemi: divoká řeka, vodní číše s houpacím bazénem,
masážní lavice, vzduchová lehátka, vodní masážní trysky, sopka, chrlič vody, dále dětský
bazén 10 x 5m, tobogán 100m, Whirpool, parní kabina, odpočinková zóna na galerii aj.
Více informací na: http://www.aquaparkplovarnahranice.cz/

GOLF CLUB RADÍKOV
Golfové hřiště Golf Club Radíkov je jedno z mála golfových hřišť na střední Moravě. Najdete
jej v katastru obce Radíkov, 8 kilometrů severozápadně od Hranic. Obec Radíkov, která je
situována na výběžku Oderských vrchů, nabízí úžasné přírodní scenérie a ideální podmínky
nejen pro golfovou hru, ale i další rekreační využití volného času.
Více informací naleznete na: http://www.golf-radikov.cz

SPORT CENTRUM KOTELNA
Komplexní centrum pro sportovní a kulturní vyžití: Bowling, Squash, Badminton, Solárium,
Sauna a Fitness najdete na sídlišti Struhlovsko v Hranicích.
Více informací na: http://www.sportskotelna.cz/

BOBOVÁ DRÁHA TOŠOVICE
Bobová dráha Tošovice je nadzemní trubková dráha. Nachází se v obci Tošovice , v Heiparku
Tošovice. Adrenalinový zážitek pro všechny - Bobová dráha Tošovice byla pro veřejnost
otevřena v roce 2005. Je vyrobena z nerezových trubek umístěných asi 2 m nad zemí. Na
dráze jezdí dvoumístné vozíky s brzdnou pákou. Délka dráhy je 965 m a převýšení dosahuje
80 m. Sklon činí 6%. Bobová dráha Tošovice má 17 zatáček, 1 točnu, 1 velký a 14 malých
jumpů. Na vrchol vás vyveze vlek o délce 300 m. Bobová dráha Tošovice je uměle osvětlena,
proto se tu jezdí i po setmění.
Více informací na: www.heipark.cz

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
Muzeum Komenského v Přerově se nachází na Horním náměstí v přerovském renesančním
zámku, bývalém sídle Karla staršího ze Žerotína, ochránce a mecenáše J. A. Komenského,
kde jsou mimo Muzeum specializované expozice představující život a dílo J. A. Komenského,
J. Blahoslava a českých bratří. Jsou zde expozice školních tříd od 17. do 20. století, expozice
entomologie, mineralogie, archeologie, etnografie a ve vyhlídkové věži s vedutami Přerova
také historické zvony
Více informací na: www.prerovmuzeum.cz

PAMÁTNÍK ROZVODÍ
Památník rozvodí se nachází u silnice vlevo směrem z Hranic do Bělotína. Betonový obelisk
u silnice do Hranic ze strany od Bělotína informující o tom, že zde v nadmořské výšce 320 m
je nejnižší místo evropského vodního předělu mezi Černým a Baltickým mořem.

POTŠTÁT
Město leží cca 20 km severně od Hranic, Jádro města prohlášeno v roce 2003 za městskou
památkovou zónu, k nejvýznamnějším stavbám patří zámek, renesanční hodinové věž, kostel
sv. Bartoloměje, a hřbitovní kostel Nanebevzetí P. Marie

POTŠTÁTSKÉ SKALNÍ MĚSTO
Skalní útvary (sedimenty z období karbonu) vyčnívající ze strmých svahů, kterými jsou
lemovány břehy potoku Velička, zimoviště netopýrů. Z Hranic směr Velká - Olšovec - Potštát
(13km od Hranic).

PŘÍRODNÍ REZERVACE ŠKRABALKA
Přírodní rezervace Škrabalka se rozprostírá na katastrálním území Lipníka nad Bečvou ve
výšce 226 m. n m. Byla zřízená výnosem ze dne 4. 7. 1956. Motivem ochrany jsou vodní
a bažinná společenstva mrtvého ramene řeky Bečvy s přilehlými fragmenty vlhkých luk
a lužních lesů. Po okraji vede naučná stezka a také červená turistická značka z Lipníka n. B.
na Helfštýn.

PUCHART
Zřícenina hrádku Pustý zámek, zv. Puchart, kdysi centrum potštátského panství, je přístupná
strmým výstupem od blízkého hostince "U tlustého Jana". Nalezneme zde pozůstatky
kamenných hradeb a hliněný val snad z první poloviny 14. století. Opuštěn byl už na začátku
15. století. Jižně od Potštátu.

CYKLOTRASY
MLYNÁŘSKÝ OKRUH Č. 1 – MARŠÁLKŮV (cca 47 km):
Hranice (vyjíždí se po č. 6058) – Velká (najíždí se na č. 6139) - Lhotka – Olšovec (dále po č.
6226) – Boňkov – Potštát (č. 6224) – Kyžlířov – Boňkov (zpět na č. 6226)– Olšovec (č. 6225)
– Partutovice – Jindřichov – Pod Dědinou (odbočit na č. 6139) – Střítež nad Ludinou (po
nečíslované zpět do Hranic) – Hranice
Vybrané turistické cíle a zajímavosti na trase:
• Městská památková zóna Hranice
• Hranická propast
• Zatopený kamenolom v Olšovci
• Potštátské skalní město
• Náměstí a historické centrum města Potštát
• Maršálkův větrný mlýn v Partutovicích (možná prohlídka mlýna)
• Šenkův vodní mlýn ve Stříteži nad Ludinou
MLYNÁŘSKÝ OKRUH Č. 2 – HUMPLÍKŮV (cca 39 km):
Hranice (vyjíždí se po č. 6058) – Velká (odbočka na č. 6139)– Olšovec – Střítež nad Ludinou
– Pod Dědinou (dolní konec Jindřichova, odbočka na č. 6225) – Nejdek – Bělotín – Polom
(dále zpět do Hranic po neznačené cyklotrase) – Heřmanice – Hranické Loučky – Špičky –
Hranice
Vybrané turistické cíle a zajímavosti na trase:
• Humplíkův vodní mlýn ve Stříteži nad Ludinou (prohlídka mlýna možná po domluvě
s majitelem)
• Pečivův vodní mlýn (objekt není přístupný)
• Polomské rybníky
• Farní kostel sv. Jiří v Bělotíně
MLYNÁŘSKÝ OKRUH Č. 3 – ČERVEKŮV (cca 41,5 km):
Hranice (po neznačené cyklotrase do Heřmanic) – Kostelíček – Špičky – Hranické Loučky –
Heřmanice (odbočka po č. 6225) – Dub – Starojická Lhota (po č. 5 Jantarová stezka do
Teplic) – Palačov – Poruba – Hustopeče nad Bečvou – Němetice – Zámrsky – Skalička – Ústí
– Teplice nad Bečvou – Hranice
Vybrané turistické cíle a zajímavosti na trase:
• Kostelíček s kaplí Sv. Antonína Paduánského
• Jediný zachovalý zděný větrný mlýn v regionu v Porubě (není zatím přístupný)
• Renesanční zámek v Hustopečích nad Bečvou
• Dřevěný Červekův větrný mlýn beraního typu (přístupný po předchozí domluvě
s majitelem)
• Areál Lázní Teplice nad Bečvou
Více informací o Mlynářských cyklotrasách najdete na: www.hranicko.eu/mapovy-portal
MALÝ ZÁHORSKÝ OKRUH (cca 38 km):
Hranice – Zbrašov (ze Zbrašova jedeme po trase č. 5, 6237 a 6240, u Antoníčka odbočíme na
5253)– Valšovice – Paršovice – Rakov (držíme se stále na trase č. 5253 a poté 5252) –
Býškovice – Horní Újezd – Provodovice – Všechovice – Rouské – Malhotice – Opatovice
Vybrané turistické cíle a zajímavosti na trase:
• Naučná stezka Valšovická jezírka, školní Polesí (Střední lesnické školy v Hranicích)
• Dřevěná soška sv. Floriána na průčelí kaple sv. Anny v Býškovicích

•
•
•
•
•

Farní kostel Narození panny Marie v Horním Újezdě
Kostel Nejsvětější Trojice ve Všechovicích
Tis Jana Jiskry z Brandýsa ve Všechovicích
Příleský mlýn a Plachý mlýn u Všechovic
Zatopený kamenný lom v Opatovicích

OKRUH ZÁHOŘÍM (cca 39 km):
Hranice – Teplice nad Bečvou – Zbrašov (ze Zbrašova jedeme po trase č. 5, 6237 a 6240 až
k rozcestí U Huberta, zde odbočka na 6137) – u sv. Antoníčka – Maleník – U Huberta –
Pavelák – Dolní Nětčice – Býškovice (pokračování po č. 5033)– Všechovice – Kelč – Ústí –
Teplice nad Bečvou – Hranice
Vybrané turistické cíle a zajímavosti na trase:
• Lázně Teplice nad Bečvou
• Zbrašovské aragonitové jeskyně
• Kaple sv. Anny v Býškovicích
• Příleský a Plachý mlýn u Všechovic
• Kostel Nejsvětější Trojice ve Všechovicích
• Zámek v Kelč
OKRUH PODLESÍM (cca 28,5 km):
Hranice – Velká (protíná se zde více tras, ale držíme se č. 6173)– Hrabůvka – Kunzov –
Radíkov – Středolesí – Uhřínov – Milenov – Klokočí – Drahotuše – Rybáře – Hranice
Vybrané turistické cíle a zajímavosti na trase:
• Hrádek Kunzov (není přístupný veřejnosti)
• Golfové hřiště na Radíkově
• Středolesí – jezdecká škola p. Evžena Blechy
• Kaple sv. Anny s křížovou cestou v Drahotuších
• Most přes řeku Bečvu v místní části Rybáře

TURISTICKÉ STEZKY
Modrá a červená:
Železniční stanice ČD Hranice na Moravě - Autobusové nádraží – Nádražní – Máchova –
Bezručova – Viadukty – Velká
Modrá:
Masarykovo náměstí – Radniční - 28. Října – Mostní – Havlíčkova – Gabrielka - Lipník nad
Bečvou
Žlutá:
Masarykovo náměstí – Radniční - 28. Října – Mostní - Sady československých legií - Třída
Generála Svobody - Pod Bílým kamenem – Zbrašov
Červená:
Masarykovo náměstí – Svatoplukova – Teplická - AMK kemp Hranice - NPR Hůrka Hranická propast - Teplice nad Bečvou – železniční stanice – Zbrašov – Maleník – Helfštýn
Zelená:
Masarykovo náměstí - Na Náspech – Hřbitovní – Jungmannova - U Kostelíčka - Podél Velké
Kobylanky - NPR Hůrka - Zřícenina hradu Svrčov (trasa vede mimo Propast) - Teplice nad
Bečvou (železniční stanice) - Mariánské údolí – Krkavec – Bukoveček – Rybáře - Drahotuše

