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zastávka MHD Klášterní Hradisko

zastávka MHD Frajtovo náměstí

celkem 7 km,  
vyžaduje asi 2 hod. chůze + čas na zastaveních

Trasa je  vedena po zpevněných komunikacích a asfaltových 
cestách bez bariér. Je schůdná celoročně za každého počasí.

Věděli jste, že se v Černovíře nachází národní kulturní  
památka – barokní komplex bývalého kláštera Hradisko,  
nedaleko něj ojedinělý vojenský hřbitov, že je zde bývalá 
parní vodárna a třeba i rašeliniště? 

Pojďte objevit skryté poklady a historické památky! A pokud 
si s sebou vezmete láhev, donesete si z vycházky léčivou 
Černovírskou kyselku.

Černovír
Cesta za léčivou vodou



Popis trasy

....... klášterní Hradisko

Klášter Hradisko nechal roku 1078 vybudovat k poctě sv. Štěpána přemyslovský 
údělný kníže Ota I. Sličný s manželkou Eufemií. Barokní podoba komplexu včet-
ně centrálního kostela sv. Štěpána pochází z roku 1736, jejími autory byli vídeň-
ští projektanti a architekti Pietro Tencalla a Domenico Martinelli.

Po zrušení kláštera zde koncem 18. století sídlil generální seminář pro výchovu 
kněží s rektorem Josefem Dobrovským a roku 1802 byla v objektu trvale zřízena 
vojenská nemocnice. Historické reprezentační prostory této národní kulturní 
památky jsou ve vybraných dnech přístupné veřejnosti.

....... vojenský hřbitov
Kolem Klášterního Hradiska projdeme podél zahrádek na ulici U Hradiska, kde 
stojí nejstarší zemědělská škola na Moravě, založená roku 1876 v místním hos-
tinci. Cesta pokračuje rovně k areálu Farmaku, v jehož těsné blízkosti se nachází 
civilní a za ním vojenský hřbitov.

Na vojenském hřbitově, vysvěceném roku 1869, je pohřbeno přes 4000 vojáků 
třinácti národností a různých vyznání, kteří zemřeli ve vojenské nemocnici Kláš-
terního Hradiska. Na hřbitově proto stojí nejen křesťanská kaple, ale i muslim-
ská svatyně. V současné době, po téměř 50 letech devastace, je tato památka 
chráněna mezinárodními konvencemi a uváděna do důstojného stavu.
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....... Barokní sloup nejsvětější trojice
Od hřbitova dojdeme ulicí U Hradiska k hlavní silnici. Prohlédneme si sloup 
Nejsvětější Trojice z první poloviny 18. století, na jehož vrcholu spatříme  
reliéfy Trojice a nad nimi symbolické pozlacené boží oko, obklopené svatozáří 
slunečních paprsků.

Po cestě směrem k Frajtovu náměstí je na domě č. 86 osazen barokní kamen-
ný erb opata Benedikta Bönische z roku 1717. Je to památka na dobu, kdy 
dům i celý Černovír patřil Klášternímu Hradisku.

....... Frajtovo náměstí a základní škola
Kostel Sboru Prokopa Holého na Frajtově náměstí byl vysvěcen roku 1940. 
Památník obětem světových válek, kterému vévodí sousoší ruského a fran-
couzského legionáře, je dílem olomouckého sochaře Františka Hořínka.  
Za kostelem odbočíme vlevo do Petřkovy ulice a projdeme kolem základní 
školy, kterou čtvrt století vedl zakladatel místního Sokola Edvard Peřina.

....... mariánská kaple a boží muka
Na konci Petřkovy ulice vidíme kapli Navštívení Panny Marie se zvoničkou 
z roku 1842. Dodnes je jedním z jejich zvonů vyzváněno umíráčkem. Vedle 
kaple stojí kamenný kříž s reliéfem Panny Marie Bolestné z roku 1863.  
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Od kaple pokračujeme rovně Černovírskou ulicí až k božím mukám z 19. sto-
letí u točny MHD. Zde odbočíme na Hlušovickou ulici, po pár metrech na ulici 
Polní a na jejím konci najdeme jednu z nejstarších olomouckých drobných pa-
mátek, ojedinělá renesanční boží muka z 20. let 16. století s výjevy Ukřižování, 
Zmrtvýchvstání, Kristus na hoře Olivetské a Kristus apokalyptický.

....... nová a parní vodárna
Od renesančních božích muk pokračujeme doleva Žitnou ulicí a na jejím konci 
zabočíme doprava směrem k Černovírskému lesu. Po naučné stezce Černovír-
ské slatiniště pokračujeme přes železniční nadjezd. Kolem budovy nové vo-
dárny nás stezka dovede k historické městské parní vodárně. Provoz zahájila 
roku 1889 a fungovala až do roku 1960, kdy byla převedena na elektrický po-
hon s ponornými čerpadly. Jediná dochovaná parní vodárna v České republice 
byla prohlášena technickou památkou.

....... černovírská kyselka a slatiniště
Na zpáteční cestě po pravé straně najdeme odbočku do lesa k pramenu Čer-
novírské kyselky, sirnaté vody s obsahem železa. Vezměte si s sebou láhev, 
doporučujeme totiž pít až doma. Na protější straně cesty se nachází kouzelná 
přírodní rezervace Černovírské slatiniště.
Zpáteční cesta vede k točně MHD, od které projdeme rovně ke břehu řeky 
Moravy a po protipovodňové hrázi po směru toku řeky až k železnému mostu. 
Odbočíme vlevo kolem kynologické stanice, vyjdeme k hlavní silnici a dojde-
me k autobusové zastávce na Frajtovo náměstí.

Text a foto: Helena Jandová, Tereza Hrubá
Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška


