
Podrobnosti o trase včetně mapy, možností občerstvení  
a dalších zajímavostí najdete zde: www.prirodavemeste.cz/trasy.
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Začátek a konec trasy vede po asfaltové obecní silnici, jinak 
si naše nohy odpočinou na nezpevněných polních a lesních 
cestách. Za sucha je cesta sjízdná i pro dětský kočárek. Pro-
blém ve schůdnosti by mohl nastat po větších deštích.

K zajímavostem obce Bukovany patří barokní polní kaple 
sv. Donáta a pomník k výročí vzniku Československa s Masa-
rykovou sochou z roku 1928, která nebyla nikdy z pomníku 
odstraněna. Ve středu obce se zachovalo několik původních 
hanáckých stavení. Po trase se můžeme kochat malebnou 
přírodou, stavbami drobné vesnické architektury a bude-
me-li mít štěstí, také úžasnými výhledy na krajinu a město 
Olomouc.



Popis trasy

....... Bukovanská náves

Po vystoupení z autobusu na zastávce Bukovany pokračujeme po směru jeho 
jízdy a za chvíli se ocitneme na návsi, kde si prohlédneme dva pomníky:  
pomník T. G. Masaryka z roku 1928, věnovaný též obětem 1. a 2. světové vál-
ky, a pomník vojákům Rudé armády. Budova národní školy z roku 1868 nyní 
slouží místnímu obecnímu úřadu. Křížek, stojící opodál, pochází z roku 1885.

Vydáme se zpět, mineme zastávku, na kterou jsme přijeli, a na křižovatce ve 
tvaru T odbočíme doprava. Přejdeme následně první odbočkou vlevo, až do-
jdeme k požární nádrži s informační tabulí o mikroregionu Bystřička. V létě 
uvidíme krásné lekníny, v zimě, mrzne-li dostatečně, si zde můžou děti  
zabruslit.

....... Dvojice křížů

Už od nádrže vidíme ve směru cesty křížek, který se nachází na odbočce  
k restauraci zvané Koliba. Tam nás na konci procházky čeká občerstvení.  
Křížek nechali postavit manželé Vláčilovi z Bukovan v roce 1867.

Pokračujeme dál po silnici, která plynule přejde v částečně zpevněnou polní 
cestu. Po levé straně polní cesty směrem k chatové osadě stojí další křížek. 
Ten byl postaven v roce 1898 k upomínce na zemřelé rodiče, Josefa a Marii 
Sklenářovy z Bukovan.

....... Barokní polní kaple sv. Donáta

Z cesty nikam neodbočujeme a pokračujeme do lesa kolem chat, podél Lo-
šovského potoka po zelené turistické značce. Dojdeme na rozcestí ve tvaru T, 
dáme se doleva a mírně do kopce. Jakmile vyjdeme z lesa, zastavíme se 
a kocháme se krásným rozhledem. Pokračujeme a na křižovatce polních cest 
se vydáme doleva (pokud dojdeme na rozcestí „Pod Lošovem“, jsme špatně 
a musíme se vrátit na předchozí rozcestí).



Po cestě se držíme vlevo. Projdeme alejí mladých lip a už vidíme po levé 
straně krásně zrekonstruovanou polní kapličku. Od ní je pěkný výhled na Bu-
kovany. Polní kaple má obdélníkový půdorys s půlkruhovým závěrem. Vstupní 
průčelí je členěno pilastry na rozích i na boku. Nad římsou je trojúhelníkový 
štít, v atice mělký obdélníkový výklenek. Datovaná je německým nápisem 
uvnitř stavby do roku 1744. Kaple je dokladem barokní architektury přenese-
né do drobné lidové formy s významným umístěním v krajině, a proto se již 
od roku 1964 jedná o kulturní památku.

....... pomník obětem 2. světové války

Cesta od kaple se na kraji obce stáčí doleva. A v této zatáčce je po pravé stra-
ně pod staletou lípou pomník obětem 2. světové války. Pod stejnou staletou 
lípou by měl být hrob maďarských příslušníků wehrmachtu, kteří na tomto 
místě zahynuli v roce 1945 na samém konci 2. světové války. Toto místo je 
na fotografiích z května 2016 označeno kamenem s vyznačeným křížem,  
ovšem v současnosti zde pomníček chybí.
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Text a foto: Marcela Dosedělová, Tereza Hrubá
Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška

....... kostel sv. antonína paduánského

Dále se cesta rozdvojuje do tvaru písmene Y, my jdeme vlevo. Další odbočku 
doleva mineme, teprve na další odbočíme zase doleva a přicházíme ke koste-
lu. I když jsou Bukovany poprvé zmiňovány už v roce 1131, nebyl v obci nikdy 
vystavěn žádný svatostánek a obyvatelé museli docházet do kostela ve Velké 
Bystřici. Až v roce 1992 se místní občané rozhodli svatostánek vystavět.

Kostel byl postaven na náklady farnosti a dárců a ještě téhož roku vysvěcen 
olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Stavba trvala necelé čtyři 
měsíce. Nevelký kostelík pojme více než 100 lidí. Interiér je moderně vybaven, 
v centru stojí dřevěný oltář a nad ním je zavěšen velký dřevěný kříž. Stěny 
zdobí sochy sv. Antonína, Panny Marie a sv. Barbory. Zásluhu na vybudování 
kostelíku má duchovní správce Antonín Huvar.

....... restaurace koliba, hřiště

Napravo od kostela uvidíme restauraci Koliba se znakem obce na štítu budo-
vy. Pozor, na směrových cedulích byla nazvána jako restaurace U Hřiště. Zde 
se nabízí občerstvení a relax po cestě. V okolí je několik hřišť, která můžeme 
po předchozí dohodě využít. A vracíme se zpět na místo, kde naše cesta začí-
nala. Od parkoviště u Koliby se vydáme doprava a poté doleva. Dojdeme  
k požární nádrži a od ní k autobusové zastávce Bukovany.




