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OlOmOuc-střed 

zastávka MHD Tržnice
zastávka MHD U Dómu, nebo Náměstí Republiky

nenáročná procházka je dlouhá 2,6 km,  
vyžaduje asi 1 hod. chůze + čas na zastaveních

Všechny olomoucké parky a sady jsou odpočinkovou zónou. 
Uvidíte vzrostlé staré stromy, uspořádané ve stromořadích 
nebo tvořící park anglického typu. V dřívějších dobách se ne-
smělo po travnatých plochách chodit a v parcích hlídali hlída-
či. Dnes si klidně můžete v trávě odpočinout. Při procházce 
obejdeme historické jádro města, dané polohou bývalého, 
původně barokního opevnění. Proto nad hradbami, ohraniču-
jícími Bezručovy sady a Sady Přemyslovců, uvidíme historické 
budovy církevní, vojenské i vysokoškolské. Několika průchody 
v hradbách je možné si je prohlédnout zblízka, a to včetně 
parkánových zahrad. Zpestření nabízí návštěva botanické za-
hrady s rozáriem.

Nebude důležité, kolik kilometrů ujdete, ale co všechno uvi-
díte. Nelze projít jen hlavními alejemi, zlákají vás přemnohé 
vedlejší cestičky (všechny cesty všech parků prý měří dohro-
mady kolem 50 km). Není ani možné všechny cesty popsat 
jako souvislou trasu, na to jsou příliš klikaté. Budete-li zvídaví, 
nebude Vám stačit na prohlídku všech objektů jeden den, spíš 
se do městských parků budete vracet.
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....... Bezručovy sady
Ze zastávky MHD Tržnice projdete podél historické budovy městské tržnice 
na konec Aksamitovy ulice a už stojíte na kraji romantických Bezručových sadů, 
po levé ruce k vám sestupují schody z Blažejského náměstí a na schodiště nava-
zují historické hradby, vedoucí celými sady.

Bezručovy sady jsou jedním z trojice největších parků, tvořících zelený prstenec 
kolem historického jádra města, a nacházejí se v prostoru pod středověkými 
hradbami v zákrutu Mlýnského potoka.

....... katovská branka
Ve středověku bydlel kat u městských hradeb a z města měl vlastní průchod. 
Schodiště, které propojuje park s brankou, však pochází až z doby druhé světo-
vé války. Nad hradbami stojí v Hrnčířské ulici domky malých řemeslníků. Dole 
před Katovskou brankou stojí replika lidové šindelové zvoničky z Pavloviček.

Pokračujeme dále k Michalskému výpadu, kde se ve středověku rozkládala  
osada Závodí.
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....... michalský výpad
Čtyřboká hranolová věž se schodištěm, tzv. Michalský výpad, propojuje park 
s městem od 18. století. Nahoře nad schody vidíme tři zelené kopule barok-
ního kostela sv. Michala, napravo fasádu secesní vily Primavesi z počátku 
20. století. Těsně pod hradbami jsou betonové vstupy do protileteckého krytu, 
vysekaného do skály koncem druhé světové války. Později sloužil jako velitel-
ství civilní obrany okresu Olomouc. Lávka vpravo přes Mlýnský potok vede 
do rozlehlé volně přístupné botanické zahrady a rozária. K rozáriu se dostane-
te napříč zahradou přes malé návrší.

....... mauzoleum jugoslávských vojínů  
          a pomník petra Bezruče
Hlavní cesta parkem se lomí v pravém úhlu a park se zde rozšiřuje. Na hrad-
bách se rozkládá jezuitský konvikt a pod ním monumentální neoklasicistní 
Mauzoleum jugoslávských vojínů, kteří zemřeli v místních lazaretech za první 
světové války. Ve zrekonstruovaném památníku z roku 1926 jsou uloženy 
ostatky téměř 1200 těl.

Mineme litinový hudební pavilon a nedaleko na vyvýšeném místě spatříme 
pomník s horníkem a Maryčkou Magdonovou, věnovaný „pěvci slezských pís-
ní“ Petru Bezručovi.
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....... Jakubský výpad a parkánové zahrady

Nejmladší z výpadů, Jakubský, úzkým průchodem propojuje park s Univerzitou 
Palackého. Nahoře na hradbách se za zadními křídly budov filozofické fakulty 
a rektorátu nacházejí volně přístupné parkánové univerzitní zahrady. Průcho-
dem mezi nimi projdete k bývalé tereziánské zbrojnici, dnes sloužící jako uni-
verzitní knihovna.
Napravo od cesty dole u řeky spatříme na místě bývalého Jakubského mlýna 
barokní sochy čtyř Herkulů, představující čtyři roční období, které stávaly v za-
hradě jezuitského konviktu v Olomouci – Hejčíně.
Na nábřeží Mlýnského potoka míjíme cenný soubor činžovních budov, posta-
vených po zbourání Hradské brány roku 1876.

....... sad přemyslovců

Pokračujeme přes nábřeží Přemyslovců, přejdeme Komenského ulici a vchá-
zíme do menšího Sadu Přemyslovců, ohraničeného vpravo řekou a vlevo ska-
lisky s hradbami. Nahoře na hradbách se tyčí dóm sv. Václava, s nímž sousedí 
románský Zdíkův palác, bývalé sídlo olomouckých biskupů. Na gotická okna 
kaple sv. Jana Křtitele navazuje okrouhlá věž s kaplí sv. Barbory ze 13. stole-
tí, původně obranná věž Olomouckého hradu, sídla přemyslovských knížat. 
O cihlové Krvavé pavlači se traduje, že na ní byl zavražděn poslední Přemyslo-
vec, český král Václav III. Dnešní podoba pavlače však pochází až z 19. století. 
V komplexu sídlí Arcidiecézní muzeum.
Ještě před koncem parku narazíme v hradbách na tzv. Cikánskou branku, která 
spojuje vnější část stěny Locatelliho bastionu, součásti bývalé olomoucké pev-
nosti, s jeho vnitřním prostorem. Branka ústí u pódia letního kina.

....... park pod letním kinem

Po chodníku kolem bastionu, který vyčnívá k Dobrovského ulici, přicházíme 
do malého parku pod letním kinem. Ke konci zahneme ostře vlevo a vyjde-
me po schodech k rozlehlému objektu původně vojenské pekárny, vestavěné 
do zrušeného Špitálského bastionu. Pokračujeme do kopce Pekární ulicí na tří-
du 1. máje, odkud jezdí tramvaje oběma směry.

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


