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Litovel – vítejte 
v Hanáckých Benátkách
Přirozeným i správním centrem 
oblasti, do níž spadá třiadvacet obcí 
(viz tabulka), je město Litovel s deseti 
tisíci obyvateli. Hanácké Benátky, jak 
se městu přezdívá díky šesti ramenům 
řeky Moravy, se pyšní řadou zajíma-
vostí - například nejvyšší radniční věží 
postavenou přímo na řece Moravě, 
kterou můžete i navštívit, nebo třetím 

nejstarším funkčním kamenným 
mostem v České republice. Dalším 
unikátem jsou schody k Nečízu, tedy 
otevřený přístup k řece přímo pod 
hlavním náměstím. Za vidění stojí 
i morový sloup, historická budova 
gymnázia v krásném parku s dvěma 
rybníky, hradby či švédská deska 
s původními dělovými koulemi. 

Silák Frištenský 
či Muzeum harmonik
Určitě nevynechejte ani návštěvu 
muzea s expozicí světoznámého 
siláka Gustava Frištenského, který 
prožil téměř celý svůj život v Litovli. 
Kromě sochy zápasníka v životní 
velikosti a originálů jeho ocenění tady 
najdete i posilovací zařízení, které si 
budete moci na vlastní kůži vyzkoušet 
a poměřit tak svoji sílu se sportovcem, 
který svůj poslední z deseti tisíc zá-
pasů absolvoval ještě v 72 letech. Jeho 
jméno dnes připomíná také speciální 
pivo z litovelského pivovaru a k vidění 
je i jeho vila, kterou s rodinou obýval. 

V podkroví Muzea 
Litovel pak najdete 
unikátní sbírku starých 
gramofonů a nejstar-
ších hracích strojků 
z konce 19. století. 
Naprostým unikátem 
je pak zdejší Muzeum 
harmonik s největší 
sbírkou nástrojů 
ve střední Evropě, kte-
ré najdete v Javoříčské ulici. Některé 
z více než dvou stovek exponátů 
jsou až 150 let staré. Všechny jsou 
plně funkční a můžete si je dokonce 
vyzkoušet. 

Vyražte do okolí 
Mikroregion Litovelsko ale není jen Li-
tovel. Také v jejím okolí najdete mnoho 
nádherných míst, která si zaslouží vaši 
pozornost. Tady máte jen několik tipů 
z Mikroregionu Litovelsko: legen-
dární hrad Bouzov, známý z mnoha 
fi lmových pohádek, je okouzlující sám 
o sobě. Kromě toho se tu ale celoročně 
koná spousta tematických akcí a fes-
tivalů, které sem lákají návštěvníky 
ze všech koutů republiky i zahraničí. 
Neméně kouzelnou atmosféru má 
i zámek v Náměšti na Hané či Hanácké 
skanzen v Příkazích. Preferujete-li 
spíše přírodní krásy, pak se můžete 
kochat v Arboretu Bílá Lhota, případně 
v nedalekých Javoříčských a Mla-
dečských jeskyních, které patří mezi 
skutečné unikáty.

LITOVELSKEM po souši 
i po vodě až k Hanáckým Benátkám
Chcete-li strávit dovolenou nabitou mnoha zážitky, nebo si třeba 
jen užít výlet do přírody, zkuste vyrazit do mikroregionu Litovel-
sko. Historické památky, přírodní zajímavosti i pestrá nabídka 
aktivního vyžití skýtají mnoho příležitostí k pěším túrám nebo 
cyklovýletům, které si užijí mladí, senioři i rodiny s dětmi.  

Mikroregion Litovelsko
nám. Přemysla Otakara 778 
784 01 Litovel
tel.: +420 585 153 134
e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz

Hrad Bouzov, foto: m-ARK
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Litovel, foto: m-ARK

Byť se zde nachází hned několik zvláš-
tě chráněných území s mnoha vzácný-
mi druhy rostlin i živočichů, nejedná se 
o uzavřenou lokalitu - právě naopak: 
Litovelské Pomoraví láká k vyjížďkám 
na kole i pěším výletům, kde na lesních 
pěšinách je příjemně i v parném létě.

LITOVELSKÉ POMORAVÍ 
domov vzácných rostlin a živočichů, 
ale i idelání místo pro výlety

Na řece Moravě je vyznačeno hned 
několik úseků vodáckých cest, z nichž 
některé jsou sjízdné celoročně. Pokud 
putujete raději po souši, můžete využít 
některou z vyznačených cyklotras. 
Oblast protíná Moravská stezka, 
Litovel je ale křižovatkou i řady lokál-

Lužní lesy, mokřady, štěrkové náplavy, hluboké tůně i podzemní 
krasové jeskyně. To vše tvoří oblast Litovelského Pomoraví, chrá-
něné krajinné oblasti rozkladající se mezi Mohelnicí a Olomoucí, 
jejíž tepnou je řeka Morava. 

Turistické informační centrum 
náměstí Přemysla Otakara 762 
784 01 Litovel 
tel.: +420 585 150 221
+420 721 269 146
e-mail:tic@litovel.eu
www.tic.litovel.eu

Sport i kulturní akce
Kromě stálých expozic máte příležitost 
navštívit v Litovli některou z čet-
ných kulturních či sportovních akcí. 
Patří k nim každoroční celoměstské 
slavnosti, tradiční extrémní štafetový 
závod BOBR CUP či oblíbené hudební 
festivaly Hanácké Benátky a Litovelské 
slavnosti. 
Ke koupání můžete využít jak krytý 
bazén, tak koupaliště, které je pří-
rodním biotopem. K aktivnímu vyžití 

Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, 
Červenka, Dubčany, Haňovice, 
Cholina, Litovel, Loučany, 
Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, 
Náklo, Náměšť na Hané, 
Olbramice, Pňovice, Příkazy, 
Senice na Hané, Senička, 
Slavětín, Střeň, Vilémov

OBCE MIKROREGIONU 
LITOVELSKO:

slouží i moderní sportovní hala, areál 
sokolovny, vodácký areál s kempem, 
řada venkovních hřišť, sauna či bow-
ling. Více informací najdete na 
www.litovel.eu. 

ních tras, z nichž si podle náročnosti 
vybere opravdu každý. Podrobné mapy 
nabízí litovelské Turistické informační 
centrum. 
Příjemná a snadná trasa, kterou zvlád-
nou i rekreační cyklisté, je 40 kilometrů 
dlouhý okruh z Litovle do Olomouce 
a zpět. Cesta se vine jak lesy CHKO 
Litovelské Pomoraví, tak otevřenou 
krajinou úrodné Hané. Na trase nara-
zíte na zajímavé kulturní památky, ale 
i na příjemné hospůdky, kde se můžete 
občerstvit. Zastavit se můžete také 
v Centru ekologických aktivit Sluňákov 
hned za Horkou nad Moravou.
Ideální pro rodiče s dětmi (a to 
i v kočárku) je osmikilometrový úsek 
cyklotrasy zvané Lesánkova. Ta začíná 
a končí v Litovli a vede po asfaltovém 
povrchu lesy Litovelského Pomoraví. 
Cestou jsou pro děti i dospělé připra-
veny zábavné prvky ve formě kostek 
s obrázky a taky prolézačky a lavičky. 

Javořičské jeskyně, foto: m-ARK
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