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1  CHARAKTER KRAJINY POMORAVÍ

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví je v mnohých směrech neobyčejná a ojedinělá. Ojedinělý je ráz krajiny, 
který nemá srovnání mezi dalšími z chráněných krajinných oblastí. Jsou to v prvé řadě přírodní hodnoty spojené s tokem 
Moravy a soustavou lužních lesů v její nivě, které vytvářejí její charakter.

Je to její vymezení, související se soustředěním přírodních hodnot podél úseku řeky. Vzniká tak koridorové území o délce 
cca 30 km, rozšířené v západní části terénním a lesním masivem Doubravy a extrémně zúžené u Litovle a Hynkova. Segment 
krajiny, který hranice CHKO vymezují, tvoří v krajině zelenou páteř, osu severní části Hornomoravského úvalu. 

Z hlediska obrazu krajiny, jejího charakteru, a tím i rázu krajiny nelze tento krajinný koridor vytrhnout z širších souvis-
lostí zemědělské krajiny. Ta tvoří na pravém břehu Moravy od Litovle k Olomouci pozvolný přechod (cca 220−270 m n. m.) 
k okrajům Zábřežské vrchoviny a na levém břehu velmi široký prostor otevřené krajiny Uničova (220−280 m. n. m) v povodí 
Oskavy, ohraničené výraznými svahy Nízkého Jeseníku (obr. 1).

Na pravém břehu se okraje vrchoviny dostávají vzhledem ke vzdálenosti 5−10 km od okraje CHKO již do prostorové sou-
vislosti v krajinných panoramatech a obecně hrají svou roli v obrazu krajiny, přičemž směrem k severu se přibližují ke ko-
ridoru Moravy v prostoru Mladče. Na levém břehu Moravy se v mírně zvlněné zemědělské krajině objevují drobné a málo 
výrazné výšiny (Benkovský kopec 267,8 m n. m.), okraje svahů horské soustavy Jeseníků jsou příliš vzdálené, než aby se 
uplatňovaly v krajinných scenériích. Směrem k jihu se tyto okraje horského masivu přibližují k prostoru Olomouce.

Významným rysem krajiny je terénní předěl rozhraní geomorfologických subprovincií Krkonošsko-Jesenické a Vněkarpatské 
sníženiny, která je též předělem provincií České vysočiny a Západních Karpat a geomorfologických subsystémů Hercyn-
ských pohoří a Západních Karpat (obr. 2). 

Obr. 1: Umístění CHKO v širších souvislotech okolní krajiny.
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Tento předěl je v krajině zřetelný a nepřehlédnu-
telný, avšak nijak mimořádně dramatický. Z hle-
diska rázu krajiny má však dva významné vlivy:
Rozděluje krajinu na dva celky s odlišnými znaky 
krajin.
● Jedním celkem je krajina západně od Třesín-

ského prahu − Mohelnicko, která je zvlněná, 
niva Moravy je sevřená svahy Třesína a Doub-
ravy. Krajina se vyznačuje velkým měřítkem 
a ovlivňují ji okolní vrchy − Úsov, Bouzov či 
vzdá lenější panoramata Jeseníků.

● Druhým celkem je krajina východně od Tře-
sínského prahu − Litovelsko − krajina otevře-
ných prostorů a dlouhých průhledů s dlouhými 
horizontálami. Jedná se o krajinu zeměděl-
skou, členěnou sítí vodotečí. Zelenou osu tvoří 
pás lužních lesů − základ CHKO LP. Je to kulti-
vovaná krajina horizontální s vertikálami věží 
kostelů, v menší míře již méně vhodnými verti-
kálami technickými − stožáry, sila.

Morfologie terénu, korespondující s geologickou 
stavbou území, a základní biogeografi cká charak-
teristika spolu s charakterem osídlení vytvářejí 
základní znaky rozdílného charakteru a identity 
krajiny. Jsou to zároveň znaky odlišnosti rázu kra-
jiny − základní znaky přírodní, kulturní a histo-
rické charakteristiky. Na jejich základě je možno 
výše popisované segmenty krajiny − Mohelnicko 
a Litovelsko − označit za tzv. „základní krajin-
né celky“. Jsou to základní krajinné celky, kte-
ré zahrnují širší území, než je posuzované území 
CHKO, a vyjadřují prostorové souvislosti, důležité 
pro pochopení specifi ckých znaků krajinného rázu 
vlastního území CHKO. Hranice „základních kra-
jinný celků“ jsou zakres leny na obr. 3.

2  VESNICKÉ OSÍDLENÍ 
V KRAJINĚ A LIDOVÁ 
ARCHITEKTURA

Urbanistická struktura obcí byla prakticky zacho-
vána. Rovněž původní objemy a hmotové členění 
jsou vesměs zachovány. Historický architektonic-
ký výraz však byl setřen novodobými stavebními 
úpravami, které se především týkaly výměny pů-
vodních oken, dveří a fasád. Původní hladké omít-
ky s jednoduchým štukovým dekorem, lisénovými 
rámy či s římsami oddělujícími přízemí od sýpko-
vé nástavby byly odstraněny a nahrazeny omítka-
mi břízolitovými. Hodnotný soubor původní lidové 
architektury, s poměrně dochovaným architek-
tonickým výrazem, lze nalézt v Měníku, kde zá-
stavba tvořená především patrovými domy vytváří 
malebné skupiny domů. Tak jako v Moravičanech 
se zde objevují poměrně netypické patrové domy, 
navzájem propojené vjezdovou bránou a vstupní 
brankou, s jednoosým, poměrně úzkým průčelím 
a asymetrickou sedlovou střechou, široce předsa-
zenou směrem do dvora. 

Obr. 2: Geomorfologické členění CHKO.

Obr. 3: Členění CHKO do dvou základních krajinných celků. 

Obr. 4: Ulice s domy orientovanými okapově v Horce nad Moravou 
(49°38’15.755”N, 17°12’25.383”E)
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Nedílnou součástí vesnic jsou návesní 
kapličky, smírčí kříže, morové sloupy 
a boží muka.

Na Hané vznikly dva půdorysné typy 
obytného stavení. První je svou delší 
stranou obrácený do návsi, vedle stavení 
býval vjezd do dvora (obr. 4).

Takto situované objekty na sebe těsně 
navazují, takže vytvářejí ulici či náves 
s kompaktní zástavbou blížící se utváření 
středověkého města v hradbách. Na roz-
díl od jiných regionů tento hanácký dům 
zaznamenal vertikální růst budováním 
nízkého patra − sýpky. Kompaktní uza-
vřená zástavba spolu s koncepcí nízké-
ho patra jsou základní charakteristické 
znaky zástavby regionu jižně od Litovle. 
Druhý typ stavení, charakteristický pro 
obce nacházející se severně od Litovle, 
je obrácený kratší stranou do ulice či ná-
vsi. Domy jsou volněji uspořádány a ne-
tvoří kompaktní zástavbu (obr. 5).

Architektonické řešení průčelí obytného 
stavení je jednoduché, charakteristic-
ká je výrazná římsa oddělující přízemí 
od patra. Průčelí je bílé, sokl olíčen mod-
rou nebo černou barvou. Barevnost ulice 
je oživena tím, že některá průčelí jsou 
z režného zdiva, kolem okenních a dveř-
ních otvorů bývaly šambrány. Jako speci-
fi cká výzdoba kreslená rukama do omítky 
se používaly vlnovky a oblouky. 

Z kreseb Josefa Mánesa vyplývá, že ješ-
tě v polovině 19. století pokrýval stře-
chy slaměný došek a téměř před každým 
stavením byl předsunut mohutný patro-
vý rizalit − žudr. Žudr je masivní výstu-
pek gruntu podobný otevřenému loubí, 
kde se scházeli sousedé, chráněni před 
sluncem i deštěm. Žudrem se vstupovalo 
do síně obytného domu. Otevřené pří-
zemí žudru bylo opatřeno lavicemi po-
dél bočních stěn, v patře bývala sýpka 
odvětraná malými půvabnými okénky. 
Na Hané se vyvinulo několik typů žud-
rů. Nejrozšířenější byl žudr s otevřeným 
vstupním půlkruhovým nebo segmen-
tovým obloukem umístě ným uprostřed 
a bočními okénky se zaklenutým nad-
pražím (obr. 6 a 7). 

V průčelí žudru nad vchodem bývala nika 
se soškou světce. Stavba žudru se nejvíc 
vyskytuje v druhé pol. 18. století a v prv-
ní pol. 19. st. V následujícím období se 
sýpka rozšířila nad celým obytným pod-
lažím, žudry ztratily svou prvotní funkci 
a nastává jejich postupné odstraňování.

Obr. 6: Žudr po rekonstrukci v Doubravicích (49°44’49.211”N, 16°58’30.363”E).

Obr. 7: Žudr v Příkazích (49°38’37.656”N, 17°8’33.541”E).

Obr. 5: Zástavba s domy orientovanými štítem do ulice v obci Mladeč (49°42’21.336”N, 
17°1’5.573”E).
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Výchozím bodem této trasy je obec Hor-
ka nad Moravou. Její jádro tvoří ulicová 
náves s objekty orientovanými okapově 
(svou delší stranou). U některých objek-
tů je stále zachováno nízké horní patro 
s malými okénky, které sloužilo k uchová-
vání zrní (tzv. sýpka; obr. 8). 

K výrazným stavbám patří farní barok-
ní kostel sv. Michala, bývalá stará škola 
a kaple Církve československé husitské 
při cestě do Skrbeně. Při frekventované 
cyklostezce na okraji zástavby vzniklo 
středisko ekologických aktivit Sluňákov 
jako energeticky úsporná stavba čás-
tečně řešená v zemi. Stavba se vymyká 
charakteru původních staveb měřítkem, 
a proto je komponována jako součást 
terénu. V areálu se uvažuje se zřízením 
Domu přírody. Západně od tohoto objek-
tu na mírném návrší (směrem na Skrbeň) 
bylo objeveno pohřebiště lidí z kultury 
se zvoncovými poháry datované 2000 let 
př. n. l.

Přibližně uprostřed mezi Horkou a měs-
tem Olomouc se nachází lokalita Podě-
brady. Určujícím rysem krajinné scény 
jsou nepravidelné okraje jezera Poděbra-
dy s břehovým porostem (obr. 9). 

Kontrast otevřené enklávy zemědělské 
krajiny a hradby vegetačního doprovodu 
Mlýnského potoka dává vzniknout este-
ticky působivým průhledům. Naopak ru-
šivě působí průhled na zemědělský areál 
v Horce n. Moravou. 
Celé území je zejména v létě intenzivně 
rekreačně využívané, neboť kvalita vody 
je díky samočisticím procesům na velmi 
dobré úrovni. 

Jihovýchodně od jezera Poděbrady se 
nachází přírodně bohaté a prostorově 
členité území Plané loučky. Místo má 
velmi zajímavou polohu. Na jedné straně 
přiléhá k okrajům zástavby Olomouce, 

Olomouc
0 600300 m

PR Plané loučky

PP Chomoutovské 
jezero

Poděbrady

Křelov

Horka nad
Moravou

Chomoutov

2km
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M
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0 600300 m
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jezero

Obr. 8: Domy s nízkým patrem − sýpkou (49°38’18.704”N, 17°12’29.980”E).

3  TERÉNNÍ PRŮVODCE

3.1  TRASA HORKA NAD MORAVOU − PODĚBRADY − PLANÉ LOUČKY − CHOMOUTOVSKÉ JEZERO
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na straně druhé je ohraničen bohatými a čle-
nitými prostory, provázejícími meandrující 
tok Mlýnského potoka (PR Plané loučky) a Mo-
ravy. Prostor je tvořen zemědělskými plocha-
mi polí a luk, avšak je členěn na menší plochy 
bohatou vegetací. Vzniká tak velmi zajímavá 
krajinná scéna rozlehlého prostoru, členěná 
vizuálně do dílčích částí, přičemž jak v cha-
rakteru členění prostoru a živém charakteru 
rozptýlené a doprovodné zeleně, tak v dílčích 
partiích krajinné scény spočívají krajinářsko-
estetické hodnoty (obr. 10). 

Mimořádné hodnoty rázu krajiny spočíva-
jí v drobném prostorovém členění, formách 
prostorů a charakteru vegetace lokality PR 
Plané loučky. Za prvky narušující tyto pozi-
tivní hodnoty lze považovat zejména silitu 
průmyslového areálu v Řepčíně, silnici II/446 
a vedení VN 22 kV.

Obr. 11: Chomoutovské jezero (49°38’58.410”N, 17°14’24.822”E).

Obr. 10: Lokalita Plané loučky (49°37’6.988”N, 17°13’52.296”E.)

Obr. 9: Letecká fotografi e jezera Poděbrady (49°37’21.845”N, 17°13’37.521”E).

Na východ od Planých louček se při soutoku Moravy s Oskavou nachází další krajinářsky hodnotné území − Chomoutovské 
jezero. Ústřední částí krajinného prostoru je jezero, vzniklé po těžbě štěrkopísků. V jeho okolí lze vnímat kontrast ote-
vřené krajiny velkého měřítka s vodní plochou a břehovými porosty. Atmosféru doplňuje plovoucí i létající vodní ptactvo. 
Přírodní hodnoty jezera (zejména ornitologické) jsou vyjádřeny vyhlášením přírodní památky Chomoutovské jezero. Část 
jezera užívá jachtařský klub, s loděnicí umístěnou u jižního břehu. 
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3.2  TRASA MLADEČ − TŘESÍN − NOVÉ ZÁMKY (NOVOZÁMECKÝ AREÁL)
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Výchozím bodem trasy je turisticky 
atraktivní obec Mladeč nacházející se 
při úpatí vrchu Třesín (obr. 12). První pí-
semná zmínka o obci pochází z r. 1350 
a její název je odvozen od jména Mládek, 
a Mladeč tak označuje „lid Mládkův“. 
K hodnotným stavbám patří kaple sv. Flo-
riána v centru návsi, která byla postave-
na v roce 2003 na místě, kde dříve stával 
pískovcový kříž (obr. 13).

Třesín je jedinečný krajinný útvar v CHKO 
LP. Kromě významných hodnot přírodních 
(PP/NPP) má vazby na krajinářskou kon-
cepci areálu Nových Zámků. Hodnotné 
jsou výhledy do roviny Hornomoravské-
ho úvalu (Litovel sko), na zvlněný terén 
Doubravy a na vzdálenější panoramata 
Jeseníků. Nesporné jsou hodnoty kultur-
ně-historické (paleontologické nálezy). 
Třesín je součástí rozsáhlého krasového 
území označovaného jako Severomorav-
ský kras, jehož větší část se rozkládá 
v Bouzovské vrchovině. Silně zkrasova-
tělé devonské vápence ukrývají složité 
jeskynní systémy, z nichž turisticky pří-
stupné jsou Mladečské jeskyně.

Obr. 12: Kopec Třesín. Při jeho úpatí obec Mladeč ( 49°42’1.442”N, 17°1’39.049”E).
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Obr. 14: Kompoziční vazby v Novozámeckém areálu (autor Ing. Kubeša).

Obr. 13: Novodobá kaple sv. Floriána v obci Mladeč (49°42’18.037”N, 17°1’6.697”E).

Ústředním bodem Novozámecké kra-
jinné kompozice je zámek postavený 
Lichtejšteny v roce 1690 na místě pů-
vodního loveckého letohrádku z polovi-
ny 16. století. Zámek v r. 1805 vyhořel 
a na jeho místě a s využitím zbylých částí 
vyrostl podle návrhu architekta Josepha 
Hardtmutha zámek nový. Jeho klasicist-
ní podoba se až na menší úpravy docho-
vala v původním stavu do dnešní doby. 
Od zámku se rozbíhají dvě hlavní kompo-
ziční osy formované cestami, které jsou 
vedeny ve směru severovýchod-jihozá-
pad a severozápad-jihovýchod (obr. 14). 

V křížení těchto os se nachází budova 
zámku. První hlavní osa tvořená cest-
ní sítí je fi xována v prostoru spojnicí 
bodů: kostel v Měrotíně − zámecká za-
hrada − Nové Zámky − Nový Dvůr − mys-
livna − kostel v Bánově. Další hlavní osa 
procházející průčelím zámku pokračuje 
na kostel v Litovli. Obě kompoziční osy 
jsou v prostoru Novozámecka formová-
ny cestami a lesními průseky, které byly 
v historii lemovány alejemi.
Velká část Novozámecka je tvořena le-
sem Doubrava, ve kterém byly v průběhu 
historie vytvořeny lesní cesty a průseky 
šachovnicového půdorysu. Osy těchto li-
nií v mnoha případech navazují na jiné 
objekty v krajině.
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Obr. 15: Obelisk (49°43’13.931”N, 
17°0’38.759”E).

Obr. 16: Templ (49°43’16.008”N, 17°0’3.930”E).

Obr. 17: Pohlednice z počátku 20. století s pů-
vodní podobou Rytířského sálu. Do současné 
doby se zachoval pouze jeden vztyčený sloup 
(49°42’44.814”N, 17°0’24.073”E).

Obr. 18: Čertův most (49°42’38.060”N, 17°0’48.464”E).

Hlavní kompoziční prvky tvoří Nové Zámky, Obelisk, Templ, Rytířská síň, Čer-
tův most, Černý kříž, Hospodářský dvůr, Nový dvůr.

OBELISK ZVANÝ KOMÍN (obr. 15)
Přibližně osmnáct metrů vysoký obelisk se nachází v nivě řeky Moravy poblíž 
Chrámku přátelství. Postaven byl podle projektu Josefa Hardtmutha v roce 
1808, přičemž původně stál na ostrově. Podél řeky směrem k zámku na obe-
lisk navazovaly další budovy, a to lázně a rybářský domek. Žádná z nich se 
nedochovala.

TEMPL − CHRÁMEK PŘÁTELSTVÍ (obr. 16)
Chrámek přátelství stojí na skalnatém ostrohu nad řekou Moravou v západní 
části areálu. Byl postaven v roce 1806 podle plánu architekta Josepha Hardt-
mutha. Jedná se o stavbu kruhového půdorysu v antikizujícím stylu, členěnou 
v obvodovém zdivu ionskými polosloupy. Z polohy umístění této stavby se 
předpokládá dřívější existence vizuálních vazeb s ostatními stavbami v areá-
lu. Všechny stavby byly mezi sebou propojeny pěšími chodníky, přičemž pře-
chod přes řeku do jižní části této komponované krajiny byl umožněn právě 
lávkou vedenou pod Chrámkem přátelství. V roce 1838 byl Templ úmyslně 
poškozen, byly mu vylomeny žaluzie a okna, která se již nepodařilo obnovit.

RYTÍŘSKÁ SÍŇ (obr. 17)
Na vrcholku kopce Třesín se nacházela jedna z nejvýznamnějších a pravděpo-
dobně vizuálně nejexpono vanějších staveb tohoto areálu. Rytířská síň byla 
postavena v antikizujícím stylu na obdélném půdorysu. Kládí s vlysem a re-
liéfy, střechu a štít s tympanonem nesly mohutné dórské sloupy, umístěné 
po obvodu obdélníku. Stavba byla záměrně situována na hranu svahu tak, aby 
byla co nejvíce umocněna její velikost. Z historických děl je možné doložit 
vizuální vazby mezi rytířským sálem, zámkem a obeliskem. V současnosti ze 
sloupového sálu zbyly pouze základy a jeden celistvý sloup. Další kamenné 
fragmenty ze sloupů se doposud nacházejí v blízkém okolí Rytířského sálu, 
především v místě bývalého rybníka v blízkosti jeskyně Podkova.

ČERTŮV MOST, JESKYNĚ PODKOVA (obr. 18)
Další dochovanou stavbou z drobné architektury je Čertův most nedaleko 
od Rytířského sálu. Vznikl překlenutím skalní stěny se skalním výstupkem. 
Nelze zcela vyloučit, že tomu bylo podobně i v dřívějším přirozené stavu. 
Z klenby mostu vystupuje několik kamenů, které na první pohled vypadají, 
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že by měly z konstrukce vypadnout. K tomuto objektu je cesta zachována v původním stavu jen částečně, a to z dolní 
části. V blízkosti Čertova mostu se nachází jeskyně Podkova. Jedná se o částečně přirozenou jeskyni, která byla uměle 
zprůchodněná do tvaru podkovy. Jeskyně je v letním období přístupná veřejnosti. V zimě se ponechává uzavřená jako 
zimoviště několika druhů netopýrů.

ČERNÝ KŘÍŽ (obr. 19)
Černý kříž nechal v roce 1841 postavit Alois z Lichtenštejna na památku padlých vojáků v tzv. 7leté válce, kdy v letech 
1761−1762 byla na zámku zřízena hlavní nemocnice rakouského vojska. V jeho okolí lze zaznamenat zbytky sadovnických 
úprav (např. porosty barvínku menšího).

Obr. 20: Sobáčovský rybník jako výsledek úspěšné revitalizace (49°41’50.460”N, 
17°2’0.047”E).

Obr. 19: Černý votivní kříž vztyčený v r. 1841

SOBÁČOVSKÝ RYBNÍK (obr. 20)
Vznikl jako revitalizace území v místě, 
kde rybník býval. Vodní plocha s ostro-
vy a do pro  vod nou zelení. Blízkost Mlýn-
ského náhonu s pilou, vodní elektrárnou 
a panorama Třesína dávají místu působi-
vou atmosféru. Vodní plocha s ostrůvky 
uzavřená břehovou zelení představuje 
esteticky působivou scenérii. Krajinná 
kompozice − vodní plocha zakončená za-
travněnými břehy, místy porosty s dřevi-
nami. 
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HYNKOV
Pro Hynkov je charakteristická trojúhelní-
ková náves se zvonicí a křížem (obr. 21). 
Na Mlýnském náhonu se nachází bývalý 
mlýn, nyní pozoruhodná vodní elektrárna 
a hostinec.
Na hranici lužního lesa mezi Březovou, 
Lhotou nad Moravou a Hynkovem jsou 
stále patrné tzv. selské hráze. Ty byly 
vybudovány proto, aby ochraňovaly síd-
la před povodněmi, dále aby omezovaly 
přímý tok a rozváděly vodu do lužních 
komplexů, takže tamní nárůst dřeviny byl 
o to větší, ale rozváděly vodu dokonce 
i do okolní zemědělské krajiny, což bylo 
velmi užitečné, neboť později zjara jsou 
tu poměrně malé srážkové úhrny.

LHOTA NAD MORAVOU
Lhota nad Moravou je součástí obce Nák-
lo. Od Nákla ji dělí rozsáhlá vodní hladina 
vzniklá těžbou štěrkopísku a dávající síd-
lu charakteristický ráz. Lužní les, vodní 
elektrárna a ulicová náves s různorodou 
zástavbou jsou charakteristické pro Lho-
tu nad Moravou. Půvabná dřevěná zvo-
nička (obr. 22), dřevěný kříž a zděná boží 
muka dotváří charakter sídla. 

PŘÍKAZY
Obec je charakte ristická velkorysou uli-
co vou návsí s řadou hodnotných objektů 
tra diční lidové archi tektury. 
Nařízením vlády ČR č.    127/1995 byla 
vyhlášena památková rezervace lidové 
architektury. V obci je expozice lido-
vé tvorby (skanzen) přibližující region 
Hané. Skanzen je také znám souborem 
špaletových stodol. V obci jsou technické 
památky − pekárna, váha, požární zbroj-
nice. Pozoruhodná je moderní kaple sv. 
Cyrila a Metoděje komponovaná na poza-
dí přírodního rámce. Moderní stavbou je 
architektonicky hodnotný objekt záložny 
vypovídající o movitosti obce. Obec má 
zachovalý půdorys s obytnými objekty 
okapově orientovanými do ulice.
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3.3  TRASA LHOTA NAD MORAVOU − HYNKOV − PŘÍKAZY

Obr. 21: Trojúhelníková náves v obci Hynkov 
(49°40’10.023”N, 17°10’24.740”E).
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Obr. 23: Jeden ze dvou žudrů v obci Příkazy 
(49°38’43.726”N, 17°8’16.626”E).

Obr. 24: Mapa stabilního katastru (r.1843) obce Příkazy. Jsou na ní dobře zachyceny háková dispozice domu, předsunuté žudry a umístění 
hospodářských objektů v zahradě. Zahrady byly na vnější straně obehnány zídkou.

Obr. 22: Dřevěná zvonička v obci Lhota nad Mora-
vou (49°40’34.599”N, 17°8’41.674”E).

V obci se zachovaly dva žudry. Žudr je mohutný rizalit vystupující před vstupem do obytného domu. V částečně otevřeném 
přízemí je prostorná předsíň s lavicemi. V patře je sýpka − komora s malými okny. 
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3.4  TRASA LITOVEL − ŠARGOUN
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LITOVEL (obr. 25)
Litovel byla původně rybářská obec s pů-
dorysem okrouhlice (v prostoru dnešního 
Staroměstského nám.). Za Přemysla Ota-
kara se stala královským městem s rázo-
vitým ortogonálním náměstím. Pro město 
je charakteristická rozvětvená řeka Mo-
rava, která vtiskuje městu jedinečný ráz. 
Z nejvýznamnějších staveb se uvádí pozd-
ně gotická kaple sv. Jiří a trojlodní farní 
kostel sv. Marka s asymetrickou hranolo-
vou věží. Památkově chráněnou stavbou 
je radnice s gotickým jádrem, přestavě-
ná v renesanci, s hranolovou věží upra-
venou v barokním období. Významnou 
stavbou je Langův dům a objekt záložny. 
Dle vyhl. MK ČR č. 476/92 Sb. je histo-
rické jádro Litovle prohlášeno památko-
vou zónou, jejíž významnou součástí jsou 
zbytky hradebního systému. Krajinářsky 
významný prostor navazující na historic-
ký střed tvoří rybníky Uničovský a Olo-
moucký s doprovodnou parkovou zelení. 
V parku u rybníků se významně uplatňuje 
secesní objekt gymnázia. Na mlýnském 
náhonu se nachází monumentální stav-
ba Staroštíkova mlýna. Město je středem 
CHKO LP a má hodnotné přírodní okolí. 

ŠARGOUN
Jihovýchodně od Litovle se nachází kra-
jinný prostor Šargoun. Jméno získal dle 
bývalého mlýna a tvoří jej pole a lou-
ky mezi jihovýchodním okrajem města, 
Mlýnským potokem a okrajem lužního 
lesa. Solitérní objekty − bývalý mlýn, 
hospodářské objekty a bývalá hájovna 
dotváří harmonický výraz prostoru. Uva-
žuje se o kultivaci zahrady a objektu há-
jovny pro účely Domu přírody.
Významně se uplatňují dominanty his-
torického jádra Litovle. Méně hodnotné 
vertikály − silo, stožáry a pod. jsou do-
jmově potlačené.

Obr. 25: Centrální část města Litovel a litovelské rybníky (49°42’5.306”N, 
17°4’32.064”E).
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3.5  TRASA MORAVIČANY − MORAVIČANSKÉ JEZERO − STAVENICE − ÚSOV

MORAVIČANY 
Leží na okraji CHKO LP nedaleko Mohel-
nice. Vývoj obce smě řo val od slovan ského 
hradiště k opev něn ému feudál nímu sídlu 
(prostor kostela, fary, staré školy a hřbi-
tova). Mimo opevnění vznikla po obou 
stranách říčky Třebůvky zemědělská osa-
da. Centrál ním prostorem je ulicová ná-
ves s řadou hodnotných objektů tradiční 
lidové architektury (obr. 26). 

Okolí Moravičan je charakteristické ote-
vřenou krajinou velkého měřítka s hori-
zontálně řešeným sídlem s doprovodnou 
zelení v kontrastu s kulturní dominantou 
kostela (obr. 27). Pozadí obce dotváří zvl-
něný terén Doubravy.

MORAVIČANSKÉ (A MOHELNICKÉ) JEZERO
Severní část jezera je provázena průmys-
lovými zařízeními pro těžbu štěrkopísku. 
Jižní část jezera má bohatší břehové 
porosty a vzniká zde působivá estetic-
ká atmosféra, umocněná svahy blízké-
ho lesního masivu (obr. 28) a vertikálou 
moravičanského kostela. Část jezera 
s jeho východními a severními břehy byla 
vyhlášena za přírodní památku. Kromě 
přírodních hodnot jsou na této lokalitě 
koncentrovány i archeologické nálezy. 
Nedávné objevy na břehu mohelnického 
jezera (dubový dlabaný člun z 3. stol. 
př. n. l., dřevěné kůly) naznačují, že již 
v dávné minulosti v blízkosti řeky Moravy 
probíhal intenzivní život. Další významné 
archeologické lokality jsou známy z hře-
bene Doubrava, kde se nachází v lese 
mohylník lužické kultury a o něco blíže 
k Moravičanům slovanské hradisko. 

Obr. 26: Náves v Moravičanech, ve které jsou 
stále zachovány ovocné stromy před domy 
(49°45’24.923”N, 16°57’36.430”E).
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Obr. 28: Moravičanské jezero, v pozadí Doubrava (49°45’54.812”N, 16°57’29.711”E).

Obr. 27: Kostel sv. Jiří v obci Moravičany (49°45’10.252”N, 16°58’28.894”E).

STAVENICE
V blízkosti Moravičan a Mohelnice je ne-
velká osada, kterou prochází silnice ve-
doucí z Mohelnice do Úsova. Osada má 
v půdorysu tvar spirály. Nemá centrální 
náves, zástavba je dislokována podél ko-
munikací. Převažuje zástavba jednopod-
lažními rodinnými domy orientovanými 
štíty do ulice. V obci se zachovaly obytné 
objekty orientované užší stranou do ulice 
se zaklenutými vjezdy do dvora. Jedná se 
o tradiční lidovou architekturu s půvab-
nými řemeslnými detaily. 

Velkou část správního území obce tvo-
ří lesy, ve kterých se nalézá mohylové 
pohřebiště a valy slovanského hradiště. 
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Obr. 29: Tradiční architektura venkovských domů v oblasti Mohelnicka − objekty ori-
entované užší stranou do ulice se zaklenutými vjezdy do dvora (49°47’11.300”N, 
16°58’25.125”E).

Charakter obce dotváří kaple, kamenný 
kříž, zděná boží muka a kaple sv. Josefa 
v lese.

ÚSOV
Bývalý zeměpanský hrad ze 13. století byl 
postupně upravován až do dnešní barokní 
podoby. Je využíván jako lovecko-lesnické 
muzeum. I když není přímo v CHKO LP, je 
výraznou kulturní dominantou v krajině 
a svým využíváním představuje návštěv-
níkům historické vazby na okolní krajinu. 
Jedná se o původně gotický hrad přesta-
věný ve stylu francouzského kastelu. Ná-
leží mezi nejstarší na Moravě. V r. 1898 
umístili Lichtenštejnové do zámeckých 
interiérů lesnické a lovecké muzeum 
s bohatými sbírkami zvířeny z rozsáhlých 
lichtenštejnských panství. Lovecko-les-
nické muzeum je ojedinělým muzeem to-
hoto druhu ve střední Evropě. Exponáty 
mají loveckou tematiku a dokumentují 
lesnictví na počátku 20. století.

Obr. 30: Pohled na zámek v Úsově (49°47’50.617”N, 17°0’58.156”E).
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