Holice
Přes Holický les do Ameriky

začátek

zastávka MHD Šlechtitelů

konec

zastávka MHD U Mlýna, nebo Pekárny

Délka
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Náročnost

Co
po cestě
uvidíme?

celkem 7 km (zkrácená varianta 5 km),
vyžaduje asi 2 hodiny chůze + čas na zastaveních

Trasa je schůdná celoročně, v zimě může být hůře schůdný
polní úsek na Ameriku. V tom případě je možné pokračovat
z ulice Šlechtitelů dále po cyklostezce, přejít přes lávku pro
cyklisty a pěší, která nás dovede do Keplerovy ulice.
Z té se stočíme na první odbočce doprava do ulice Na Zábraní a tato ulice nás rovněž dovede do areálu Amerika.
Tato trasa je vhodná také pro kočárky a vozíčkáře.

Projdeme se přírodou Holického lesa a odpočineme si
u chovných rybníků v rekreačním areálu Amerika.
Prohlédneme si památky na holické návsi Svobody. Ještě
dnes tady Holice připomíná, jak to vypadalo na typické
hanácké dědině. Procházku zakončíme v průmyslové části
Holice, kde stojí za vidění zajímavé budovy staré sladovny
a pivovaru.

Podrobnosti o trase včetně mapy, možností občerstvení
a dalších zajímavostí najdete zde: www.prirodavemeste.cz/trasy.

Popis trasy

.......

Holický les

Od konečné zastávky autobusu pokračujeme ulicí Šlechtitelů ve směru jízdy a po levé straně uvidíme postupně budovanou sportovně relaxační zónu
Holický les. Dosud se podařilo zrealizovat první etapu tohoto velkolepého
projektu výsadbou 72 000 dubů, lip, habrů, jilmů, olší a javorů. Při příležitosti
nedožitých pětaosmdesátin Olgy Havlové byla zasazena v areálu také pamětní
lípa velkolistá. Jako místo pro ztišení a meditaci slouží zastavení u kamenného kříže z roku 1877. Lesem prochází cyklostezka, která propojuje Nový Svět
s Holicí. Do budoucna by měl areál nabídnout i další možnosti pro využití volného času.
Na samém konci ulice Šlechtitelů přejdeme frekventovanou křižovatku a pokračujeme cestou kolem několika rybníků. Na první odbočce zahneme vlevo
a polní cestou dojdeme k železničnímu přejezdu. Za ním se po několika stech
metrech nachází vstup do areálu Amerika.

.......

Areál Amerika
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Soukromý areál Amerika je vlastně souborem tří rybníků. Zdejší travnaté pláže jsou pravidelně udržovány, na své si přijdou milovníci rybaření, procházek
i posezení u vody. Odpočinková zóna se nachází na území bývalého dvojfortu
č. VII, který byl postaven v letech 1854–1867 jako součást fortového věnce
kolem Olomouce. Protože jím procházela železniční trať, býval nazýván železniční fort. Do dnešní doby se z něho zachovaly jen terénní náznaky. Z areálu se
vydáme směrem doprava Partyzánskou ulicí a na křižovatce s Keplerovou ulicí
zahneme doprava ke hřbitovu.
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Holický hřbitov

.......

Náves Svobody

Na holickém hřbitově si kromě ústředního kříže z roku 1845 můžeme prohlédnout řadu zajímavých náhrobků, např. náhrobek ve tvaru kapličky se sochou
Krista. Na křižovatce před hřbitovem stojí poškozený kříž s postavami P. Marie
a sv. Josefa z roku 1848. Ze hřbitova se vrátíme po Keplerově ulici a pokračujeme vpravo na náves Svobody.

Na návsi Svobody si nejprve prohlédneme sochu sv. Floriána z 19. století.
Pomník obětem světových válek z roku 1924 se sochou Františka Palackého
je dílem významného olomouckého sochaře Julia Pelikána. Projdeme kolem
budovy prvního stupně základní školy, bývalého panského domu z roku 1874.
Dominantou návsi je farní kostel sv. Urbana, který vznikl přestavbou původní
kaple a jehož dnešní podoba pochází až z roku 1893. Při kostele stojí sochy
svatých Cyrila a Metoděje. Na návsi Svobody se nachází také soubor cenných
hanáckých vesnických domů, některé i se žudrem.
Na návsi můžeme procházku ukončit a odjet odsud busem MHD ze zastávky
U Mlýna. Pokud nás ale zajímají i technické památky, nabízí se možnost trasu
prodloužit k budovám bývalé sladovny a pivovaru. V tom případě budeme
pokračovat stále rovně a napojíme se na Sladkovského ulici. Po ní půjdeme
zhruba kilometr a za čtvrtou odbočkou vlevo podél železniční tratě se dostaneme k budově bývalé sladovny.

.......

Hanácká sladovna

.......

Hanácký akciový pivovar

Sladovna byla založena v roce 1899 jako firma Heller-Husserl, později se přejmenovala na Hanáckou sladovnu. Na projektu její výstavby se zásadní měrou
podílel významný architekt Karel Starý. V současnosti se objekt využívá pouze pro skladování ječmene. O pár stovek metrů dál po Sladkovského ulici se
nachází budova bývalého pivovaru, jehož areál je tvořen shlukem postupně
přistavovaných objektů.

Pivovar vznikl investicí českého kapitálu v roce 1897 jako „Hanácký akciový
pivovar se sladovnou v Olomouci v Holici“. Jeho výstavba byla zahájena
v roce 1896 a první várka byla uvařena 27. ledna 1897. V letech 1927–1939
proběhla rozsáhlá rekonstrukce včetně přístavby sklepů a stáčírny lahvového
piva. Restrukturalizace podniků po roce 1989 pivovaru nepřála, podnik byl
uzavřen a v současnosti slouží areál zčásti jako výrobna sladu a zčásti je pronajímán jiným subjektům.
Abychom došli na nejbližší autobusovou zastávku MHD Pekárny v Přerovské
ulici, vrátíme se od pivovaru kousek zpět a zahneme doleva do ulice U Solných
mlýnů, kterou projdeme na křižovatku s Přerovskou ulicí.
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