VÝLET MORAVSKOU BRÁNOU NA HANOU
Časová náročnost: jízda vlakem / autobusem + na kole 1,5-2,5 hod + zastávky
Terén: málo náročný, většinou po rovině, pouze úsek na Helfštýn je prudké stoupání
Celková délka cyklotrasy: 27 km
Délka úseků s vyloučením motorizované dopravy: 6 km (+18 km zpevněné polní cesty)
Z Moravské Brány na Hanou se vydáte
z Hranic, vaším cílem je Přerov. Obě tato
města spojuje frekventovaná železniční trať,
takže není žádný problém vrátit se zpátky
do Hranic.
V Hranicích si cestou z nádraží prohlédnete
zachovalé historické centrum s hradbami,
můžeme zajít do muzea (tel.: 581 601 160)
a najedete na cyklostezku Bečva za mostem
přes Bečvu. Projedete kolem akvaparku
a koupaliště (tel.: 581 606 060) a budete
pokračovat 8 km po levém břehu Bečvy
do Týna nad Bečvou.
Nad obcí se tyčí jeden z nejrozsáhlejších
hradů u nás – Helfštýn (tel.: 581 797 093),
známý jako místo setkávání uměleckých
kovářů z celého světa. Z cyklostezky v obci
odbočíte doleva prudce do kopce. Hrad je
vzdálený 1,5 km (převýšení 140 m) a kromě
expozice kovářství nabízí nádherný výhled
na Moravskou Bránu.
Z Týna pokračujete 3 km po cyklostezce a přes
most do Lipníka nad Bečvou. Zdejší historické

náměstí s podloubím, hradby, židovský hřbitov nebo zámek (tel.: 581 773 763) s unikátní
střešní zahradou a parkem najdete asi 500 m
severně od stezky.
Po 3 km přijedete k přírodnímu koupališti
Jadran poblíž Oseka nad Bečvou, kde je
možné se občerstvit a pokračovat 3 km
k unikátní části Bečvy, která byla po povodních
v roce 1997 ponechána v přírodním stavu.
Kolem Grymova dojedete po dalších 7 km
do cíle výletu. V Přerově můžete zamířit
do centra památkové zóny – na Horní
náměstí, kde se nachází zámek s muzeem
(tel.: 581 250 531)
(300 m od lávky přes
Bečvu) nebo se vydat
po stopách lovců
mamutů do Předmostí
na pravém břehu řeky
(od cyklostezky
cca 1,5 km na sever).
Využít můžete samo-

zřejmě i bohaté možnosti občerstvení.
Zdolání trasy, která vede většinou po rovině,
trvá asi 2 hodiny pohodovým tempem.
Osobní vlak zdolá trať Přerov – Hranice
za 25 minut. Zbytek závisí na tom,
kde a jak dlouho se budete chtít zastavit.
Výlet do Moravské Brány tak můžete zvládnout
za dopoledne, nebo si z něj udělat celodenní
program.

