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1. DEN 
 
Předpověď počasí nic moc, ale my turisté, co jsme absolvovali Jeseníky a Beskydy, 
se ničeho nebojíme, protože do třetice už to musí vyjít. 
Vyrážíme z autobusového nádraží směr Moravská Třebová, zde následuje prohlídka města 
a pak vycházka na rozhlednu „Pastýřka“ , která byla v roce 2009 zrenovovaná. Než 
se ovšem k této rozhledně proklestíme, chvilku to trvá, neboť značky nějak zmizely, a hned 
na začátku to vypadá, že se těch zítřejších padesátin ani nedočkám, snad tu chvíli 
přežijeme, než nás někdo najde. Díky lesním plodům, které se zde vyskytují, snad chvíli 
vydržíme, některé ovšem mohou být i jedovaté, tak raději ještě počkáme, jak to dopadne.  
Nakonec se nám podaří z toho roští vymotat a dokonce někteří vystoupáme i na vrchol 
rozhledny, kde se nám nabídne za dobré viditelnosti pohled na Moravskou Třebovou 
a okolí, Orlické hory, Bukovou horu, Jeseníky, masiv Králického Sněžníku a Zábřežskou 
vrchovinu. Pěkně to tu ovšem fouká, tak raději rychle dolů. 
Naším dalším cílem je Studená Loučka odkud máme pěšky dorazit k našemu ubytování 
v Hotelu „Střelnice“. Během cesty se ještě rozdělíme na dvě skupiny -  ta, která volí cestu 
mechovou tj. po silnici, a ta, která jde podle plánu, ovšem pěkným bahnem, kterému se 
nejprve snažíme vyhnout, ale pak usoudíme, že je to stejně zbytečné. Zřejmě tudy 
pravidelně vykračují koníci z nedalekého Žádlovického parku. V Lošticích už na nás čekají 
navigátoři, abychom k hotelu bez problému co nejrychleji dorazili, protože jen přijdeme na 
pokoj, spustí se pěkný liják a bouřka. Tak ještě večeře a snad se nám blýská na lepší časy. 
 

 
 
 
 
 
 



2. DEN 
 

No počasí zase nic moc, ale ono to nějak dopadne a jedenáctá rozhodne. Naše skupina 
vystupuje v Litovli, je to moc krásné město nazývané „Hanácké Benátky“ - škoda, že mu 
nevěnujeme více pozornosti, a hned vyrážíme na trasu. 4. skupina se zde zdržela déle 
a dozvěděla se, že kdo nebyl v pivovaru, jako by nebyl v Litovli. Budeme muset asi nějak 
šikovně navést vedoucího, abychom změnili plány a do pivovaru zavítali, nebude to ale asi 
lehká věc.  
Celá trasa vede po rovině, tak je trochu nuda, ale zpříjemníme si ji zpěvem a recitací 
a zavzpomínáme na školní léta. Komáři v okolí Bahenky se do nás pěkně zakusují, a tak 
jsme rádi, když dorazíme do Hynkova, kde nám dokonce otevřou hospodu, když vidí tak 
velkou skupinu žíznivých turistů. Posilněni vykračujeme dál a skutečně v poledne začíná 
svítit sluníčko. Naším cílem je „Hanácký skanzen „ v Příkazech.  Na chvíli se tak můžeme 
vrátit do starých časů a nahlédnout, jak se žilo na Hané na přelomu 19. a 20. století.  
Unikátem jsou zde stodoly postavené z tzv. vepřovic. 

 

3. DEN 
 

Přírodní park Kledecko - byl v roce 1990 vyhlášen klidovou oblastí, kterou najdeme 

v okolí obce Kladky. Na mnoha místech se tu vyskytují ohrožené a vzácné druhy rostlin 
a živočichů. Nectavským údolím sice vede silnice i železnice, ale obce na Kladecku mají 
stále svůj původní vrchovinný ráz a krajina není zasažena chatovou zástavbou. 
 

4. DEN 
 

Cílem dnešního cca 17 km pochodu je zámek Plumlov, a protože je krásné počasí, všichni se 
těšíme, že se budeme moci vykoupat. Jaké je však naše překvapení, když dorazíme na 
místo a nádrž pod zámkem je vypuštěná. Je jednou z našich nejstarších přehradních nádrží, 
rozloha činí 68 ha a objem nádrže je 5,566 mil. m³, tak už zřejmě potřebuje trochu pročistit, 
ale podle toho, co jsme se dozvěděli, to trvá již několik let a dokončení vzhledem 
k nedostatku finanční prostředků je nejisté.  
Alespoň tedy malé občerstvení v místním kempu a vzhůru na zámek.  
Zámek Plumlov je barokní zámek (s pozůstatky hradu na nádvoří), vystavěn byl za 
Lichtenštejnů. Mělo jít o čtyřkřídlou stavbu, pro nedostatek financí ale vzniklo jen jedno 
nedokončené úzké křídlo 35 m vysoké, po ničivé vichřici v r. 1801 mělo být dokonce zbořeno. 
Tady mají s těmi financemi problémy asi už delší dobu. Zámek působí zchátrale jak z venku 
tak i uvnitř, nejzachovalejší je mladá průvodkyně v dobovém kostýmu, tak alespoň jedno foto 
s Honzou Kaizrem. 
 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1990
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kladky
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nectavsk%C3%A9_%C3%BAdol%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ehradn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hektar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr_krychlov%C3%BD


5. DEN 
 
Nastal ten slavný den, kdy jsme mimo plán navštívili Litovelský pivovar. Na nádvoří si nás 
vyzvedl průvodce, nevíme, zda to měl za odměnu nebo za trest, ale byla s ním zábava 
a všechno nám důkladně vysvětlil a zodpověděl naše dotazy. Pak jsme dostali do 
„ochutnávací restaurace.“ A opravdu nám chutnalo, neboť jsme k tomu přikusovali výborné 
chlebíčky s olomouckými tvarůžky. Konečně jsme také ochutnali pivo, které jsme před dvěma 
lety, když jsme v Javorníku prchali před valící se vodou přímo z restaurace, pracovně nazvali  
“zpětný chod“. Jak jsme v Litovli zjistili, oficiálně mu říkají lávové, Jirka Kubíček raději vše 
okamžitě zdokumentoval, kdyby zase přišla velká voda. 
 

 
 

 
 

Po návštěvě pivovaru vládla v autobuse skvělá nálada 
takto zdraví „zadek – předek“ 

 
Bylo to skvělé, ale jsme tady kvůli turistice, tak konec zpěvu a šup s námi na sluníčko, ať to 
hned vypotíme a vyrážíme směr Mladečské jeskyně. Tyto jeskyně byly známy od pradávna 
a jsou mimořádně významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou. Vedle kostí 
vyhynulých pravěkých zvířat zde bylo nalezeno velké množství koster lidí starší doby 
kamenné a četné doklady o jejich činnosti (kamenné nástroje, ohniště).  
Pak ještě návštěva arboreta Bílá Lhota kde se na ploše necelých tří hektarů nachází asi 300 
různých druhů a kultivarů dřevin z Evropy, Asie a Severní Ameriky. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paleontologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Archeologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prav%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_kostra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C5%A1%C3%AD_doba_kamenn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C5%A1%C3%AD_doba_kamenn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohni%C5%A1t%C4%9B


 

6. DEN 
 
Počasí pěkné a naším cílem je Boskovice zámek, někteří využijí místní koupaliště a ti 
zodpovědnější navštíví zámek, čekání na prohlídku si každý využil po svém, např. Pepa 
Dvořák lezením po stromech.  
 

 
 
 

Zámek Boskovice je empírový zámek ve městě Boskovice. Pochází z počátku 19. století. 
Na místě dnešního zámku stával dominikánský klášter. Po zrušení tohoto kláštera zde byla 
na krátko zřízena manufaktura. Přestavba komplexu na zámek byla provedena v letech 
1819-1826. Prvními majiteli byli Ditrichštejnové, kteří byli zároveň majiteli místního hradu. Ty 
roku 1856 vystřídali Mensdorffové, kteří jej vlastnili do roku 1950, kdy jim byl majetek 
znárodněn. Rodině Mensdorffových byl vrácen opět v roce 1991. 

7. DEN  

Přírodní park Bohdalov-Hartinkov, Bouzov, 
Javoříčko, Javořičské jeskyně, Zkamenělý 
zámek, Vojtěchov. 
 
Vše probíhá podle plánu, je pěkné dusno, asi něco 
přijde, ale to ještě netušíme, co všechno !! 
 
Hrad Bouzov je mezi širokou českou veřejností znám 
jako prototyp hradu. Poněkud neprávem, protože 
většina stavebních úprav, která činí Bouzov oním 
„typickým hradem“, pochází až z počátku 20. století! 
To ale ví málokdo a snad to ani nevadí. Tak jako tak 
je hrad Bouzov objekt, který stojí za to navštívit. 
Navíc je notoricky znám jako dějiště mnohých filmů, 
zvláště pohádek, například z této věže létal švec 
v pohádce „ O Jasněnce a létajícím ševci“ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mek_(stavba)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Boskovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mek_(stavba)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_brat%C5%99%C3%AD_kazatel%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter
http://cs.wikipedia.org/wiki/Manufaktura
http://cs.wikipedia.org/wiki/1819
http://cs.wikipedia.org/wiki/1826
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ditrich%C5%A1tejnov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad_Boskovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/1856
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mensdorffov%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1950
http://cs.wikipedia.org/wiki/1991


Na hradě se rozdělíme podle okruhů, které máme zájem si prohlédnout, a že jich tu nabízejí, 
dokonce i z ptačí perspektivy s výstupem na věž, ze které se vznášel shora jmenovaný 
švec. Protože jsme unaveni, hladoví a žízniví zastavíme se v restauraci nedaleko hradu. Už 
se začíná chystat na bouřku a servírka nám radí, ať si dáme ještě jedno a počkáme, až se to 
přežene, ale my, hrdinové, vyrážíme na cestu, někteří směr Loštice a druhá skupina dle 
původního plánu. Jsme kousek za osadou a už je jasné, že jsme měli zůstat v hospodě, ještě 
že jsme narazili na opuštěnou starou váhu, kam se schováme. Stačí ale větší poryv větru 
a jsme zasypaní. Abychom nepropadali depresi, Alenka Kocourková nás učí relaxační cviky. 
Když se déšť přežene, vyrážíme na cestu, a to netušíme, co nás ještě čeká. Další zastávka 
je v Javoříčku u památníku obětí II. světové války. Pokračujeme po trase dále směr 
Vojtěchov. Část trasy jdeme  lesíkem a když vyjdeme ven, nějak se nám ztratila značka. 
Ti rozumnější se ji pokoušejí najít a dobře dělají, my nezodpovědní podlezeme elektrický 
ohradník, a protože žádná kráva nikde v dohledu, směle vyrážíme, přece to nebudeme 
obcházet. Když procházíme otevřenými železnými vraty zahlédneme několik poklidně 
stojících kusů hovězího dobytka neurčitého pohlaví a věku. Jak nás ale zavětří, vzpomenou 
si na své divoké předky bizony a vyrážejí s rachotem proti nám. S hrůzou v očích zjišťujeme, 
že jsou před námi sice druhá železná vrata, ovšem tentokrát zavřená. Běžíme tedy vpřed, 
marně nás Honza nabádá ke klidu. Ti větší, kteří se snaží přeskočit, dostanou elektrickou 
ránu, my menší prohazujeme dírou ve vratech nejprve batohy a hole a pak krásnou šipkou 
skáčeme tou malou skulinkou ven. Ti, kteří včas neshodili batohy, se zasekávají, ale i tak se 
jim nakonec podaří proklouznout, bohužel někteří, ještě než dorazí k vratům, padají do bláta. 
Naši kolegové, kteří šli řádně po vyznačené cestě, nestačí věřit svým očím, co se to tam dole 
děje. Nezmůžou se ani na to, aby vytáhli kameru nebo fotoaparát a vše zdokumentovali, 
kdyby to náhodou byla naše poslední fotografie. 

Ještě že ve Vojtěchově mají „ Hostinec u posledního Mohykána „, kde se při dobrém moku 
můžeme vzpamatovat. 

8. DEN  
 

Konice, Přírodní park Terezské údolí, Náměšť na Hané, Přírodní park Velký Kosíř 
 

Nákup syrečků v Lošticích, ovšem do autobusu nás s nimi řidič nevpustí a vyrážíme na 
poslední trasu zakončenou dobrým obědem v Mohelnici. 
 
Vše jsme ve zdraví přežili a tak můžeme za rok vyrazit znovu.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Své postřehy zapsala Blanka Kosejková  


