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 Litovel:
krása a historie Hanáckých Benátek
Kdy přesně vzniklo krásné a starobylé město Litovel ležící v severozápadní části úrodné Hané 
není známo, ví se však, že je založil král Otakar II. přibližně v polovině 13. století. Městečko bylo 
vystavěno na místě chráněném několika rameny řeky Moravy, která obyvatelům kromě obrany 
vždy poskytovala i možnost obživy. Není divu, že se ryby – kapr a štika – staly městskými symboly 
a jsou vyobrazeny ve znaku města

cestování
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Litovli se často říká Hanácké Benátky – 
jednak jí protéká hned šest ramen řeky, 
takže je voda ve městě téměř všudy-
přítomná, a jednak se v jejím centru, 
podobně jako v Benátkách, tyčí kostel 
sv. Marka. Město je důležitým centrem 
cestovního ruchu nejen díky své historii 
a architektonickým památkám, ale také 
díky turisty, cyklisty a rybáři vyhledáva-
né Chráněné krajinné oblasti Litovelské 
Pomoraví, do níž patří.  Celé město je 
nejlépe vidět z radniční věže, která je 
postavena nad jedním z ramen řeky – 
Nečízem a je nejvyšší věží na řece Mo-
ravě. Mezi nejstarší ve městě zachované 
památky patří šestiobloukový Svatojánský 
most přes hlavní tok řeky Moravy z konce 
16. století a také zaklenutí Nečízu. Před 
třemi až čtyřmi staletími řeka ještě volně 
protékala středem náměstí Přemysla 

Otakara, dnes už je tekoucí voda v těchto 
místech až na jeden kamenný vstup zcela 
pod povrchem. 
Téměř v centru města se nacházejí také 
dva rybníky viditelné z radniční věže. 
V hladině jednoho z nich se odráží krás-
ná neorenesanční stavba Gymnázia Jana 
Opletala. Rybníky a gymnázium obklo-
pují parky, v nichž jsou k vidění pomníky 
– upomínky na litovelské osobnosti, ale 
také na mimořádnou událost – tornádo, 
které se městem prohnalo 9. června přes-
ně před deseti roky. Smršť tehdy lámala 
stromy, odnášela střechy domů a způso-
bila škody za více než 100 milionů korun. 
Na rozdíl od tornáda, které v Litovli 
řádilo jen jedenkrát, se velká voda, 
podobně jako do italských Benátek, vrací 
do moravského města často. 
Průmyslově se Litovel začala rozvíjet 
ve 2. polovině 19. století především díky 
bohatým hanáckým rolníkům z okolních 
obcí. Postupně v Litovli vyrostl mimo 
jiné cukrovar, pivovar, sladovna, lihovar 
a strojírna. Dnes tam úspěšně působí ješ-
tě řada dalších, nových podniků a mezi 
nimi také největší výrobce sýrů Orrero 
a.s. Litovel je sice nevelké město, čítá při-
bližně 10 tisíc obyvatel, dýchá ale historií 
a rozhodně stojí za návštěvu a příjemnou 
prohlídku.

Starosta města 
Ing. Zdeněk Potužák:

Pane starosto, proč by turisté 
měli přijet do Litovle? 
Naše město a okolí nabízí jak 
historické památky, tak aktivní 
turistiku. Doporučuji strávit 

zde týdenní dovolenou a navštívit pěšky či 
na kole stezky lužními lesy v chráněné krajinné 
oblasti vinoucí se podél meandrů řeky Moravy. 
Navštívit nedaleký hrad Bouzov, zámek Náměšť 
na Hané, Arboretum v Bílé Lhotě, historické 
centrum Olomouce, sjet zajímavé části řeky 
Moravy a po denním putování posedět v pod-
večer v některé z hospůdek a ochutnat klasicky 
vařené litovelské pivo. Vynikající je například 
Gustav  - třináctka vařená na počest Gustava 
Frištenského – zápasníka, který proslavil Litovel 
i celou Českou republiku.

Jste na vaše město pyšný? 
Naše město má historické kořeny, bylo založené 
králem Přemyslem Otakarem II. k posílení jeho 
moci a k ochraně cest. Jsem pyšný na tradici 
a původ města jako stabilního sídla, sdružující-
ho a chránícího své občany. Také si vážím množ-
ství firem, které mají bohatou historii a dodnes 
dávají lidem práci, a vážím si i nových podniků, 
které zde zakotvily pro výhodnou polohu 
města. A v neposlední řadě mám rád Litovel 
dýchající množstvím kulturních a sportovních 
akcí právě díky tomu, že zde žijí činorodí lidé, 
kteří dovedou pracovat a bavit se.

Jak vnímáte místní firmu Orrero? 
Firma Orrero patří k těm novějším a je chloubou 
našeho města. Jednak proto, že svou výrobou 
dává práci zemědělcům - producentům mléka 
a dalším lidem, jednak pro svou mezinárodní 
značku a propagaci regionu. Těší mě velmi 
dobrá komunikace a vzájemná spolupráce 
s vedením firmy. 

Chutná Vám sýr Gran Moravia? 
Ano, je velmi dobrý. Rád si dám sklenku vína 
a ve spojení se sýrem Gran Moravia je to radost 
a slunce v duši.

VÝBĚR Z LETNÍCH AKCÍ:
30. 7.–2. 8. LETNÍ KINO - Kinematograf bratří 
Čapků na náměstí Přemysla Otakara v Litovli.  
Vždy od 21 hod. 

9. 8. Litovelský otvírák – 10. ročník dne ote-
vřených dveří Pivovaru Litovel – program: MIG 21, 
Mandrage, Petr Bende a další.

9. 8. Trek BOBR BIKE – 13. ročník pohodového 
maratonku (50 km), aneb projížďka hanáckými 
singletracky a 7. ročník mezinárodního mistrovství 
ČR vodáků v maratonu na horských kolech

29.–30. 8. Moravské hrady – letní kulturní 
festival – Bouzov

Svatojánský most přes řeku Moravy v Litovli je 
třetím nejstarším mostem v České republice.

Pohled na litovelskou radnici a Morový sloup, který 
vytvořil roku 1724 známý sochař Václav Render. 


