
Popis trasy 

Trasa vede z Vítkova po cyklotrase 6132 na Nové Těchanovice (3), Janské 
Koupele (5) a Kružberk (6). Odtud se vrací po červené tur. zn. KČT do 
Zálužné (7), Nové Zálužné (8) a obce Radkov (9). Po modré tur. zn. KČT 
na zříceninu hradu Vikštejn (11), Podhradí (12) a do Vítkova (13). 

Vítkov (13) – Lhotka (2) – Nové Těchanovice (3) 

     
(13a) Kašna na náměstí J. Zajíce ve Vítkově, (1) Pavelák I, (2a) kaple sv. 
Kříže ve Lhotce u Vítkova, (2b) dřevěná hasičská zbrojnice, (2c) břidlicový 
důl Lhotka u Vítkova. 

     

(3a) Břidlicová střecha na usedlosti typické pro Nízký Jeseník, (3b) 
zrekonstruovaná kaple Panny Marie, (3c) kostel  sv. Mikuláše v Nových 
Těchanovicích, (3d) památník válečným obětem, (4) pamětní deska 
stavitele horských silnic Johanna Migliariny v jedné ze serpentin u 
křižovatky cest II/443 a III/4621 před osadou Zálužné. 

Janské Koupele (5) 

    

(5e) Objekty na bývalé promenádě, (5f) kiosek u lázeňského areálu, (5g) 
jez na Moravici, (5h) mostek přes Moravici. 

     

(5a) Hlavní budova v Janských Koupelích, (5b) správní budova a budovy 
cukrárenské výroby, (5c) altánek, (5d) lázeňská budova „Pavla“. 
 

Kružberk (6) 

    
(6a) Davidův mlýn – restaurace Rybářská Bašta, (6b) kostelík sv. Petra a 
Pavla z 15. stol. s půdní galerií k pořádání výstav, (6c) lesní pěšina po 
červené tur. zn., (6d) řeka Moravice. 

 Zálužné (7) 

    

(7a,7b,7c,7d) Rozsáhlý třípatrový komplex Nittmannova dolu v Zálužném 
nad levým břehem řeky Moravice, je přírodní památkou a významným 
zimovištěm netopýrů. 

Nové Zálužné (8) – Radkov (9) – Dubová (10) 

    

(8) Kaple Panny Marie, Matky Ustavičné pomoci v Novém Zálužném, (9a) 
štětování u pumpy pod kostelem sv. Bartoloměje v Radkově, (9b) 
náhrobky posledních pánů z Vikšteina ruského rodu Razumovských, kteří se 
zasloužili o rozvoj Vítkovska, (10b) zámek (dětský domov) v Dubové. 

Vikštejn (11) – Podhradí (12) 

     

(11a) Věž v jihozápadním nároží, (11b) nádvoří renesančního hradu, 
vystavěný potomkem Vítka z Lublic a Heraltic koncem 14. stol., (12a) 
úpravna pitné vody v Podhradí z r. 1964, navazující na vodní dílo Kružberk 
(1948-1955), (12b) reliéf „Voda v našem životě“ od Vincence Makovského 
nad průčelím úpravny – kulturní památka. 


