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zastávka MHD Hřbitovy

zastávka MHD Kmochova

délka 5 km,  
vyžaduje asi 2 hod. chůze + čas na zastaveních

Většina trasy vede po asfaltu, částečně i po schůdných 
a sjízdných polních cestách. Trasa je schůdná za každého  
počasí a celoročně. Je bez bariér, jen úsek polní cesty 
od letiště k rybníčku není vhodný pro kočárky a vozíčkáře. 
Ústřední hřbitov je otevřen po celý rok od 7 hodin, ale uza-
myká se podle ročního období mezi 17. a 20. hodinou.

Seznámíme se s městskou čtvrtí Neředín, zejména s její 
starou částí. Projdeme nejvýznamnějšími místy ústředního 
hřbitova, podíváme se na letiště s moderní stavbou Air Baru 
a do historie se vrátíme ve „starém“ Neředíně – u rybníčku 
a na návsi, která si zachovala ráz původní hanácké vesnice. 
Na závěr trasy navštívíme Park Malého prince, který je jed-
ním velkým dětským hřištěm na zelené ploše.

N e ř e d í N
Tajemství neředínského kopce

Podrobnosti o trase včetně mapy, možností občerstvení  
a dalších zajímavostí najdete zde: www.prirodavemeste.cz/trasy.
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....... Ústřední hřbitov
Procházku začínáme na tramvajové zastávce Hřbitovy a půjdeme se přesvěd-
čit, že největší z olomouckých veřejných pohřebišť je místem zvláštní krásy 
a pěkné přírody. Ústřední hřbitov vznikl teprve v letech 1898–1901, z dřívěj-
ších dob sem ale byly přemístěny některé hroby hřbitova U Dřevěného zvonu. 
Hřbitov je plný zajímavých hrobů olomouckých osobností z minulých dob. Má 
také vojenský a židovský okrsek, v centru areálu stojí kaple a soubor hřbitov-
ních staveb doplňuje funkcionalistická budova krematoria.

S budovou krematoria za zády vyjdeme na parkoviště, na jehož konci směrem 
k Topolanům se nachází římský milník s posezením.

....... památník přítomnosti římských legií
Olomouc byla už ve starověku důležitou křižovatkou obchodních cest u brodu 
přes řeku Moravu. Zřejmě i proto si dnešní Olomouc vybrali římští vojáci  
ve 3. a 4. století k vybudování dočasného tábora, který byl v roce 2001 nale-
zen v Neředíně. Na tento tábor, a přítomnost římských legií vůbec, upomíná 
římský milník s plastickými výjevy ze života legií.

Vydáme se podél silnice na Topolany, po levé ruce budeme míjet univerzitní 
kampus, až po pravé straně spatříme cihlové zdi neředínského fortu.



....... neředínský fort
Na vršku kopce mezi Neředínem a To-
polany se nachází fort č. XV, který je 
součástí unikátní soustavy pevností ob-
kružujících Olomouc. 

Výstavba neředínské pevnůstky v zemním 
(provizorním) provedení byla zahájena 
už v létě 1850 a patřila mezi první stavby 
olomoucké fortové pevnosti. Dnes už je 
fort v havarijním stavu a slouží jako hos-
podářský dvůr a paintballové hřiště. 

Od fortu se vrátíme po silnici kousek zpět 
ke vstupu do areálu městského letiště.

....... letiště a air Bar
Letiště Olomouc je vnitrostátní veřejné letiště a slouží převážně pro sportovní 
létání, aerotaxi, parašutistům a Hanáckému aeroklubu. V srpnu 1910 zde při-
stál český letec Jan Kašpar se strojem Blériot. Jednalo se o první vzlet stroje 
těžšího než vzduch na území Moravy a Slezska. Éru otevření letiště široké 
veřejnosti odstartovala v roce 1995 návštěva papeže Jana Pavla II., který zde 
svatořečil Zdislavu z Lemberka a Jana Sarkandra. Hned u dráhy stojí moderní 
dřevostavba Air Baru s příjemným posezením uvnitř i venku, v létě i s grilová-
ním, a pro děti je zde také pár houpaček.

....... rybníček a neředínská náves
Půjdeme na konec asfaltové přistávací dráhy, u skateparku odbočíme doleva 
a po polní cestě pokračujeme asi 400 metrů podél okraje pole k neředínské-
mu rybníčku. Rybníček zde byl odnepaměti; lze si u něj na ohništi opéct špe-
káčky a děti si tu mohou pohrát na prolézačkách. Pokračujeme kolem bývalé 
hospody Na Rybníčku Neředínskou ulicí, v jejíž polovině se u kapličky nachází 
bývalá tradiční hanácká vesnická náves. Širokou ulici s pásem zeleně lemují 
někdejší grunty, z nichž řada od 90. let 20. století změnila svoji podobu. Kaple 
Panny Marie Loretánské se zvoničkou zdobí střed návsi od roku 1771. Jen 
několik kroků od kaple stojí památník obětem první světové války.

Mezi místní památky patří kříž s reliéfem Panny Marie Bolestné, stojí-
cí na rohu ulic Neředínské a Letců, který je podobného stáří jako kaple, 
z roku 1774.



....... park malého prince
Dále budeme pokračovat po ulici Družstevní, která odbočuje z Neředínské 
doprava. Po 150 metrech ji opustíme cestou mezi domy přes louku vedoucí 
na ulici Okružní. Tu přejdeme a směřujeme doprava k prvnímu vysokému pa-
nelovému domu. Před ním se napojíme na Stiborovu ulici a podél panelových 
domů dojdeme k Parku Malého prince.

Park Malého prince je zelená oáza v centru sídliště, najdeme zde mnoho 
laviček, netradičních prolézaček, pískoviště, houpačky i hřiště. Byl zřízen 
v roce 2005 jako obrana proti nerozvážnému zastavění panelovými domy. 
Na okraji u hřiště v malé budově je WC a tekoucí voda.

Ze zelené oázy mezi paneláky je to kousek na autobusovou zastávku MHD  
Kmochova.

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


