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

na zastávce MHD Lošov

na vlakové zastávce Hlubočky Mariánské údolí

celkem 5,5 km, 
1 hodina 40 minut chůze + čas na zastaveních 
převýšení ↑100 m, ↓142 m

Trasa vede po asfaltu, dlažebních kostkách, polních a lesních 
nezpevněných cestách a pěšinách. Cesta proto není bezbarié-
rová. Trasa je schůdná za každého počasí, po dešti jsou  
bahnité, hůře schůdné úseky v lese. Většinu cesty prochází-
me pěkným, zachovalým lesem.

Největší zajímavostí trasy je lošovská hvězdárna, v součas-
nosti jediná hvězdárna na území města Olomouce. U ní se 
pokocháme malebnými výhledy do krajiny a v procházce po-
kračujeme přes území, kdysi využívané k těžbě zlata, stříbra 
a dalších cenných kovů. Lokalitou, příznačně pojmenovanou 
Zlatý důl, protéká stejnojmenný potok. Kdoví, třeba i Vy  
naleznete po cestě zrnko zlatého prachu...
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....... pomník obětem 1. a 2. světové války

Lošov se rozkládá v údolí Lošovského potoka mezi posledními výběžky Nízké-
ho Jeseníku, asi 9 km severovýchodně od centra města. Součástí Olomouce se 
Lošov stal jako poslední připojená obec v roce 1980.

Dnes patří Lošov mezi oblíbené výletní cíle Olomoučanů. Najdeme zde chato-
vé osady, několik možností občerstvení a menší vodní nádrž, v níž je povoleno 
koupání. V roce 1957 byla na holém návrší nad vsí vybudována malá amatér-
ská hvězdárna.

Vystoupíme na zastávce Lošov a od ní vyrazíme vpravo prudce do kopce Ko-
vářskou ulicí. Na křižovatce s hlavní Svolinského ulicí spatříme pod stromy po-
mník padlým v 1. světové válce, který byl odhalen roku 1928. Dnes je věnován 
obětem obou světových válek. Pokud bychom pokračovali nahoru ulicí Zlaté 
doly, došli bychom ke hřištím SK Lošov. My však odbočíme doleva na ulici Svo-
linského a pokračujeme do prudké levotočivé zatáčky, v níž odbočíme vpravo 
a z kopce dojdeme k přehradní nádrži.



....... přehradní nádrž lošov

Přehradní nádrž se rozprostírá v údolí Lošovského potoka směrem k Radíkovu. 
Je obklopena chatovou oblastí, a pokud jste na cestu vyrazili v parném létě, 
můžete si zde zaplavat.

....... Hvězdárna Josefa sienela

Od přehrady se vrátíme zpět do kopce, před asfaltovou silnici se ale vydáme 
odbočkou doleva po nezpevněné silnici. Ta nás přivede na ulici Lenhartovu, 
z níž vidíme hvězdárnu. Po chvíli dojdeme k odbočce na stoupající polní cestu, 
která nás k ní dovede. Při stoupání přes pole i od hvězdárny samotné se  
můžeme kochat výhledy do krajiny, mj. na radíkovský vysílač a baziliku  
na Svatém Kopečku.

Hvězdárna byla zprovozněna v roce 1957 a při příležitosti 50. výročí založení 
byla pojmenována po svém zakladateli, řediteli místní školy a propagátorovi 
astronomie Josefu Sienelovi. Dnes je provozovatelem hvězdárny, která nabízí 
astronomická pozorování pro veřejnost, Spolek Hvězdárna Olomouc. 
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Text a foto: Marcela Dosedělová, Tereza Hrubá
Přátelé přírody, z. s. – skupina Malá liška

....... vodní nádrž zlatý důl

Od hvězdárny sejdeme zpátky z kopce a odbočíme vpravo na asfaltovou sil-
nici, která přejde na nezpevněnou a později na lesní cestu. Na začátku lesa je 
rozcestí, na něm odbočíme vpravo a poté do mírného kopečka, přičemž stále 
zůstáváme na hlavní cestě. Po delším rovném úseku scházíme z mírného kop-
ce a na rozcestí odbočíme vpravo na travnatou cestu, po níž sejdeme přímo 
k vodní nádrži Zlatý důl.

Při geologickém průzkumu v roce 1985 zde byly nalezeny zbytky technického 
těžebního vybavení. V lokalitě byla odkryta také štola v délce 260 metrů, ve-
doucí do hloubky 50 metrů. Je možné, že odtud pocházel drahý kov, z něhož 
razila na olomouckém hradě své mince knížata z rodu Přemyslovců.

....... kaple Bolestné panny marie

V cestě pokračujeme dále asi 2 km a držíme se stále na levém břehu potoka 
Zlatý důl. Těsně před hlavní silnicí do Mariánského údolí odbočíme vpravo 
a dále jdeme po modré turistické značce, která vede až na místní vlakové  
nádraží.

Než k němu dojdeme (a ještě před vytouženým občerstvením v restauraci 
na dohled) odbočíme vpravo na cyklostezku, kde si po minutě chůze prohléd-
neme malou kapličku Bolestné Panny Marie z roku 1906.

A po zaslouženém odpočinku po cestě v restauraci V Údolí, která disponuje 
letní zahrádkou a dětským hřištěm, je odtud už jenom kousek na autobus 
nebo na vlak.
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