
Příjemná lesní cesta plná odboček a zacházek, které ale stojí za to. Spojujeme  

památné stromy, kamenné reliéfy, prameny i arboretum a zámecký park.  

NÁROČNOST TRASY Délka trasy je přibližně 19 km. Výškový profil cesty je trochu jako na houpačce . 

ZAČÁTEK A KONEC TRASY autobusová zastávka Velké Opatovice, aut.st. a vlaková stanice Letovice zastávka 

POPIS CESTY  

 

Své putování začněte procházkou po zámeckém parku (bod 2 na mapce), kde můžete vidět hned dva významné  

stromy – torzo lípy a také sedmikmennou Opatovickou borovici vyhlášenou stromem roku 2014. Pokračujte naučnou 

trasou Velké Opatovice a okolí a dál po červené turistické značce, cestou naučné stezky Hanýsek. Přes vyhlídku (bod 

3) dojdete ke skalním reliéfům básníka Petra Bezruče a hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstra (bod 4). Dál 

pokračujte mírně do kopce po naučné stezce najít Rýbrcoulovo srdce, pověstmi opředený pískovcový balvan (bod 5). 

Vraťte se na červenou značku a sejděte k několika pramenům (bod 6), kterým dominuje Františkův minerální pramen. 

Zajímavé jsou ruiny lázní Velká Roudka. Dál můžete pokračovat po červené značce, ale my nabízíme odbočku do ar-

boreta Borotín, kde si můžete prohlédnout i po- 

hyblivé betlémy (bod 7). Trasou naučné stezky 

Hanýsek se vraťte na červenou značku a dojde-

te ke skalnímu útvaru připomínajícímu koňské 

spřežení s kočárem. Místo je doplněné pověstí 

o zkamenělé svatbě. Další cesta vás provede 

vesničkou Kochov a také Kladoruby, ze kterých 

můžete sejít kolem koupaliště do Letovic, nebo 

odbočit po naší trase k zámku a projít si i leto-

vický zámecký park s ambroní a mnoha dalšími 

zajímavými stromy. Odsud už je to jen kousek 

na železniční zastávku.  

OBČERSTVENÍ Františkův pramen, restaurace v Opatovicích 

či Letovicích 

ZAJÍMAVOSTI  U zámku v Opatovicích sídlí Moravské kartogra-

fické centrum. Architektonicky zajímavá stavba 

byla vybudována na místě vyhořelého křídla 

zámku. Můžete si tu prohlédnout reprodukce 

zásadních kartografických děl našeho území 

a především ohromující plastickou mapu histo-

rických zemí Moravy a Slezska na ploše 110 m
2
.  

MAPA  A VÝŠKOVÝ PROFIL                                                                 zdroj: mapy.cz 

TRASU DOPORUČUJE Malví z Rychty 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz 

LETOVICKÁ 
KAMENNÁ SVATBA 

https://www.velkeopatovice.cz/moravske-kartograficke-centrum/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-13262173
https://www.velkeopatovice.cz/moravske-kartograficke-centrum/#utm_source=mapy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-13262173
https://1url.cz/HKf2K
http://www.lipka.cz

