
Olomoucko na kole 2016 

Před rokem otevřeli v Olomouci v místní části 

Hejčín při Mlýnském potoku nový kemp Krásná 

Morava. To byl důvod využít zdejší výborné 

podmínky pro cyklistiku a zorganizovat sem víkend se zaměřením na 

cykloturistiku. Samotný kemp se dá charakterizovat jako 

„nízkonákladový“. Má sice všechno co karavanisté potřebují, ale 

obsluha v kempu byla minimální. Za tři dny jsme neviděli uklizečku, 

nikdo nebyl na recepci a vše vyřizoval jeden  pracovník z kiosku 

kempu. Sociálky jsou však dobré, stále tekla teplá voda a nádobí se 

umývá ve žlabech u sociálek. Stání pro karavany je pokryto drtí a vedle 

je i výlevka na suché záchody. Mimo tento prostor pak špatná 

travnatá plocha a neposečená. Ceny 65 Kč za osobu, 120 Kč za auto + 

karavan, nebo obytné auto a 75 Kč elektrika. Sprchy jsou na žetony za 

20 Kč. 

Náš program jsme začali v pátek odpoledne po příjezdu a postavení 

karavanu. Z kempu jsme zajeli na Hejčínské inline stezky, do Černovíru 

a dále přes Bohuňovice do Lašťan.  Tady jsme to trochu přehnali 

s občerstvením, takže zpět jsme volili stejnou cestu, kde nehrozilo, že 

nám někdo změří promile (27 km). Večer jsme ještě pěšky navštívili 

v rámci akce „Noc kostelů“ místní kostel sv. Cyrila a Metoděje z roku 

1932. Moc se nám po architektonické stránce líbil, včetně interiéru. 

Otevřená byla i krypta pod kostelem.  

Druhý den dorazila taká Sabina s holkami a mohli jsme projet hlavní 

trasu výletu přes Litovelské Pomoraví do Litovle. Zvolili jsme trasu 

kolem rybníka Poděbrady na Chomoutov k Lovecké chatě. Tady bylo 

malé občerstvení a odtud pak po cyklotrase č. 51 až do Litovle. Na 

oběd nám místní  doporučili restauraci Amazonka vedle náměstí. Byla 

plná cykloturistů a obsazená byla i zahrádka. Pro nás se ale zrovna 

uvolnil jeden stůl, takže spokojenost. Na náměstí nás nepustili, bylo 

uzavřené pro milovníky moderní hudby. Celý den tu koncertovali 

různé kapely. Zajeli jsme ale ještě k Moravě k třetímu nejstaršímu 

mostu v republice. Svatojánský most je z roku 1572 a je na něm soch 

sv. Jana Nepomuckého.  Zpět jsme zvolili trasy č. 6027 a 6056 přes 

pískovnu Náklo, Příkazy, U Tří Mostů a Horku nad Moravou do kempu 

– 54 km. 

V neděli jsme projeli za pěkného počasí nejlepší cyklostezku na 

Olomoucku, a to z Olomouce do Šternberka. Byla dokončena nedávno 

a je také velmi využívaná. Po trase je několik možností k občerstvení, 

originální pak restaurace Přístav Hlušovice ve tvaru středověké regaty. 

Ve Šternberku jsme si prohlédli střed města, navštívili bistro U Hradu,  

hrad a Chrám Zvěstování Páně. Zpět se jelo po stejné trase – 38 km. 

Na závěr je nutné pochválit Sabinu, která sama s karavanem přijela, 

postavila, zapojila vše a také znovu připravila k odjezdu. 
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