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KRNOVSKEM NA KOLE

CYKLOTRASA Č. 1
Krnov - Linhartovy - Město Albrechtice Holčovice - Heřmanovice - Zlaté Hory

ČESKO-POLSKÁ CYKLOTRASA Č. 2
Krnov - Pietrowice - Opawica - Dobieszów
- Równe - Gołuszowice - Głubczyce

Jedná se o středně náročnou trasu pro silniční kola a trekking.
Celková délka trasy je 43 km. Trasa je součástí cyklotrasy č. 55,
z Heřmanovic pokračuje do Zlatých Hor po trase č. 6042.

Tato lehká cyklistická trasa je vhodná jak pro silniční kola, tak
i pro trekking. Vede přes hraniční přechod Krnov - Pietrowice.
Její celková délka je 36 km.

Zajímavosti na trase
Krnov - kostel sv. Ducha, klášter
minoritů, zámek, kostel sv. Martina,
poutní vrch Cvilín s rozhlednou,
zřícenina hradu Šelenburk, koupaliště,
squash, bowling, krytý bazén, krytý
zimní stadion, posilovny, sauna
Linhartovy - čtyřkřídlý zámek s
přilehlým, dendrologicky hodnotným
anglickým parkem, kostel Povýšení sv.
Kříže
Město Albrechtice - barokní kostel
Navštívení P. Marie, renesanční
dům čp. 21 ze 16. století, přírodně
krajinářský park, koupaliště
Holčovice - pozdně barokní kostel,
dům čp. 5 - bývalý zájezdní hostinec
s možností ubytování, barokní
evangelická fara, 2 lyžařské vleky
Heřmanovice - lidová architektura
(vesnická památková rezervace),
původně renesanční kostel sv. Ondřeje,
památná lípa, Heřmanovická jeskyně
Zlaté Hory - historické město, dříve
středisko těžby zlata, renesanční domy,
stará pošta ve stylu holandského
baroka z r. 1698, kostel P. Marie z let
1699-1702, špitální kostel sv. Kříže
ve stylu slezského baroka z r. 1764,
městské hornické muzeum, nedaleko
rozhledna Biskupská kupa

Zajímavosti na trase
Krnov - kostel sv. Ducha, klášter
minoritů, zámek, kostel sv.
Martina, poutní vrch Cvilín s
rozhlednou,
zřícenina hradu
Šelenburk, koupaliště, squash,
bowling, krytý bazén, krytý zimní
stadion, posilovny, sauna
Pietrowice - malá polská ves
bezprostředně za hraničním
přechodem
Krnov, přírodní
koupaliště s rekreačním areálem,
kemp
Opawica - kostel Nejsvětější
Trojice
Gołuszowice - kostel sv. Martina
Głubczyce - františkánský klášter,
kostel Narození Nejsvětější P.
Marie, mariánský sloup u bývalé
radnice, muzeum, koupaliště,
sportovní hala, kino

Krnov - město na soutoku
Město Krnov leží na soutoku řeky Opavy s
Opavicí, v podhůří Nízkého Jeseníku, v těsné
blízkosti česko-polské hranice. Archeologické
nálezy naznačují, že toto místo je téměř bez
přerušení osídleno již od starší doby kamenné,
přibližně tedy 30 000 let. Přesné datum vzniku
samotného Krnova nelze jednoznačně určit,
nicméně lze s určitostí říci, že počátky města
spadají do poloviny 13. století.
Krnov je výchozím místem pro všechny dále
uvedené cyklotrasy. Se svými 26 tis. obyvateli je v současnosti
největším městem regionu. Krnov nabízí kvalitní ubytovací i
stravovací kapacity, pro cyklisty je pak v Krnově v provozu
několik prodejen a opraven kol. Pro milovníky historie
se ve městě a v jeho bezprostředním okolí nachází řada
významných historických památek
- poutní vrch Cvilín s rozhlednou,
kostel Sv. Ducha, zámek, klášter
minoritů, kostel sv. Martina,
budova radnice, rozhledna na
Ježníku. V Krnově je také řada
sportovišť - koupaliště, krytý bazén,
bowling, squash, sportovní letiště,
krytý zimní stadion, tenisové kurty,
posilovny, volejbalová a fotbalová
hřiště atd. Pro návštěvníky je
zde rovněž krnovské muzeum, divadlo nebo kino. Během
celého roku se ve městě
pořádá několik významných
společensko-kulturních akcí - na
sklonku léta Krnovské hudební
slavnosti, v prosinci Vánoční
trhy, na jaře česko-polské
Hornoslezské slavnosti nebo
Přehlídka mladého tance.
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CYKLOTRASA Č. 3
Krnov - Úvalno - Brumovice - Sosnová Lichnov - Zátor - Brantice - Krnov

KRNOVSKEM
NA KOLE

Tato středně náročná trasa je vhodná pro horská kola a
trekking. Celková délka trasy je 45 km.
Zajímavosti na trase
Krnov - kostel sv. Ducha, klášter
minoritů, zámek, kostel sv. Martina,
poutní vrch Cvilín s rozhlednou,
zřícenina hradu Šelenburk, koupaliště,
squash, bowling, krytý bazén, krytý
zimní stadion, posilovny, sauna
Úvalno - rozhledna Hanse Kudlicha,
pamětní síň Hanse Kudlicha, gotický
kostel sv. Mikuláše, barokní sýpka z
konce 17. století
Brumovice - pozdně barokní kostel
Narození P. Marie, barokní kaplička
z r. 1762
Sosnová barokní
zámeček
(přestavěn na školu), barokní sochy J.
Nepomuckého a sv. Floriána, západně
od vsi tzv. Annina studánka - lidová
kaplička u pramene
Lichnov - barokní kostel sv. Mikuláše
z r. 1730, větrný mlýn holandského
typu, řada bludných kamenů, u školy a
mostu vývěry železité kyselky
Zátor - pramen železité Zátorské kyselky, barokní kostel
Nejsvětější Trojice z let 1753 - 1755, sporé zbytky hradu ze
14. století
Brantice - trojkřídlý zámek, anglický zámecký park, socha
Herkula, renesanční kostel s věží zdobenou sgrafity, barokní
fara
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