
 



 
KOLEM PŘEHRADY SLEZSKÁ HARTA 

 
Délka: 50 km, 64 km (Uhlířský vrch, Velký Roudný, Venušina sopka, Razovské tufity); vhodné pro MTB a trekingová kola 

 
Itinerář: 
Start: Bruntál, náměstí 
1) z náměstí odb. vlevo dolů na silnici č. 45 k rybníku 
2) za rybníkem ze silnice č. 45 vpravo na vedl. silnici, cyklotrasa č. 6029  
3) Moravskoslezský Kočov, po silnici na Valšov 
4) rozc. Valšov, rovně po trase č. 6029 
5) křižovatka za Valšovem, odb. na silnici, trasa č. 6142 
6) Bílčice, odb. před kostelem na silnici č. 452 k hrázi 
7) křižovatka v Leskovci n. M., odb. dolů po vedl. silnici  
8) zátoka v Leskovci n. M., před kaplí odb. nahoru po silničce, tr. č. 6162 
9) křižovatka před vsí Dlouhá stráň, odb. na silnici do vsi 
10) Dlouhá Stráň, odb. na polní cestu, tr. č. 6162 
11) u kostela nad rybníkem napojení na silnici č. 45 v Bruntále 
Cíl: Bruntál, náměstí 
 
Popis: 
Trasa začíná v Bruntále, kde se po prohlídce zámku s krásným parkem a historického náměstí vydáme na silnici vedoucí na Valšov. Za Kobylím rybníkem odbočíme na vedlejší silnici 
mířící na Moravskoslezský Kočov. Vystoupáme za poslední stavení a náhle se nám otevřou krásné výhledy na Jeseníky. Dojedeme k odbočce s lipovou alejí a vydáváme se stoupajíc 
na vrchol Uhlířského vrchu s kostelem podél krásných lip a řezbářsky ztvárněné křížové cesty. Vrchol nás odmění jedinečnými pohledy do okolí a za dobré viditelnosti i pohledem na 
Praděd. Dále pokračujeme zpět alejí na silnici, terénně zdatnější jedinci mohou pokračovat dolů po zelené úzkou pěšinou nejprve prudce dolů mezi porostem a pak polní cestou na 
silnici. Dále trasa pokračuje po silnici údolím přes Moravskoslezský Kočov a Valšov, za kterým zamíříme do lesnatého údolí Moravice zatopeného vodní nádrží Slezská Harta. Terén 
postupně stoupá a zase klesá, míjíme ves Nová Pláň a Volárnu, kde se krajina otevře a jsme za vynaloženou námahu odměněni výhledy na přehradu a nedaleké mystické dávné sopky 
Velký a Malý Roudný. Pokud budete mít čas a sílu, určitě si nenechte ujít Velký Roudný s kapličkou a rozhlednou s překrásnými výhledy na celou Slezskou Hartu a vzdálené hřebeny 
Jeseníků. Sjedeme do Roudna a pokračujeme úpatím Velkého Roudného kol přehrady do vsi Bílčice a pak na hráz Slezské Harty a do Leskovce nad Moravicí. Tady otáčíme k břehům 
přehrady a z Leskovce pokračujeme po polní cestě s výhledem na Hartu a nedalekou již zmíněnou sopku. Polní cesta se střídá s asfaltovou silničkou a my kopírujeme malebné břehy 
nádrže. Mineme bývalou vápennou pec schovanou v lesíku a terénním úsekem přijedeme do Razové, kde můžeme shlédnout nedalekou přírodní památku Razovské tufity. Závěr trasy 
je dále veden přes Razovou, poté frekventovanější silnicí k severnímu konci nádrže. Zde máte možnost při troše času stanout na nedaleké Venušině sopce s lávovými jeskyněmi nebo 
shlédnout opodál vysokou skalní stěnu, tvořenou řadou svislých čedičových sloupů před Mezinou zvanou Lávový proud. Zpět do Bruntálu se poté navrátíme přes Dlouhou Stráň terénní 
částí ve svazích údolíčka Černého potoka. 
 
Atraktivity na trase: 

1. Bruntál - pravděpodobně nejstarší město v českých zemích (1. zmínka je z r. 1223). Mezi nejcennější památky města patří renesanční zámek, kde kromě původních interiérů 
najdete i vlastivědné muzeum. Kolem zámku se rozkládá park obohacený řadou plastik. Mezi další významné památky patří farní kostel ze 13. stol. a areál kostela a kláštera 
piaristů. Historické centrum města je vyhlášeno jako městská památková zóna. 

2. Uhlířský vrch - je čtvrtohorní vyhaslá sopka, na které stojí barokní farní kostel Panny Marie Pomocné z 18. stol. 
3. Velký Roudný - je nejzachovalejší a největší vyhaslou sopkou v Česku. Velký Roudný byl vyhlášen za národní přírodní památku a na jeho zalesněném vrcholu se nachází 

kaplička s dřevěnou rozhlednou. 
4. Razovské tufity (přírodní památka) - opuštěný lom v tělese tzv. razovského pyroklastického komplexu poskytující již od středověku tufový stavební materiál pro historické 

budovy v širokém okolí. Vznik je spjat se sopečnou aktivitou Velkého Roudného. 
5. Venušina sopka - mladá sopka na Bruntálsku, na jejímž vrcholu je plochý kráter a boční krátery s lávovými jeskyněmi. V současné době lze na vrcholu shlédnout těžební 

jámu. V těsné blízkosti lomu je nutno dbát na osobní bezpečnost, hrozí nebezpečí pádu. Z Venušiny sopky je pěkný výhled do oblasti Velkého Roudného. 


