Svatý Kopeček
Výlet na olomoucké hory

začátek

zastávka MHD Radíkov

konec

zastávka MHD Samotišky

Délka
trasy

délka 8,2 km,
vyžaduje asi 2,5 hod. chůze + čas na zastaveních,
převýšení: ↑211 m, ↓315 m

Náročnost

Trasa není bezbariérová, ale vede udržovanými zpevněnými
cestami a lesními pěšinami. Je schůdná celoročně za každého
(přiměřeného) počasí. Do Radíkova, Samotišek i na Sv. Kopeček jezdí autobusové linky MHD.

Co
po cestě
uvidíme?

Svou polohou, rozmanitostí terénu s krásnými lesními porosty, údolími říček a potoků nabízí místo, které navštívíme,
ideální podmínky pro sportovní a rekreační vyžití včetně houbaření. Oblast v dosahu MHD je provázána množstvím tras
pro pěší a cykloturistiku a v zimním období i pro běžkování.
Trasa vede z velké části po naučné stezce Svatý Kopeček
s informačními tabulemi, které upozorňují na historické
i přírodní zajímavosti v krajině, zejména na místní lesy.

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

Popis trasy

.......

Radíkov

.......

Fort č. II

Radíkov je od centra Olomouce vzdálen asi 10 km
severovýchodním směrem a je ze všech stran obklopen lesy. Z konečné zastávky se vrátíme kousek
zpět k rozcestníku na naučnou stezku Svatý Kopeček, která nás provede kolem cihlové zvonice Církve
československé husitské, pocházející z roku 1932.
U kapličky odbočujeme doleva a na konci obce z asfaltové cesty vycházíme pěšinou do lesa. U chatek
rekreačního střediska odbočujeme vlevo a dojdeme
k restauraci Pod Věží, za níž se nachází fort č. II Radíkov.

Fort č. II neboli Radíkovská pevnůstka byl postaven jako součást olomoucké pevnosti v letech 1871–1876 a stal se tak poslední pevností postavenou
na území České republiky. Jedná se o architektonicky a historicky unikátní
pevnostní objekt, který se na území ČR dochoval v jediném exempláři. Při objednání předem je možná prohlídka. V blízkosti fortu stojí retranslační stanice
– telekomunikační věž o výšce 75 m.
Pokračujeme dále po naučné stezce k rozcestníku U Radíkova a kolem lesa
k turistickému altánu, odkud se nabízí krásný výhled na Pohořany a vrch Jedovou. Pokračujeme po cyklotrase 6030, 6103 k rozcestníku V Hájku a odtud
opět po NS Svatý Kopeček k rozcestníku U Kartouzky.

.......

Zřícenina kláštera Kartouzka

Kartouzka, tedy klášter mnišského řádu kartuziánů, byl do Dolan přemístěn
roku 1388 z Tržku u Litomyšle. Nový klášter byl vystavěn na skalnatém ostrohu kousek za vsí. Roku 1425 byl obsazen husity a stal se opěrným bodem proti
katolické Olomouci. Ještě téhož roku jej vykoupili olomoučtí měšťané a pro jistotu zbořili.

Do dnešní doby se zachovaly základy klášterního kostela Panny Marie, sakristie, křížové chodby, mnišských domků, domku převora či zbytky opevnění.
Dnes tyto volně přístupné základy postupně zarůstají a rozpadají se.
Vrátíme se zpět na rozcestník U Kartouzky a odtud se tentokrát po modré turistické značce vydáme asi 1 km dlouhým prudším stoupáním ke Svatému Kopečku. Lesy jsou po kůrovcové kalamitě místy tak prořídlé, že se nám otevírají
krásné výhledy na přilehlé obce i daleko do krajiny Hornomoravského úvalu.

.......

Svatý Kopeček

Svatý Kopeček, poutní místo vzdálené asi 7 km od centra Olomouce, dnes
slouží zejména k rekreačním procházkám Olomoučanů. Kromě barokní poutní
baziliky Navštívení Panny Marie se zde totiž nachází oblíbená zoologická zahrada. Procházíme kolem administrativních budov zoo a po levé ruce máme
lanový park Veverák, určený zábavě dětí i dospělých.
Na křižovatce za hospůdkou U Maci se dáme doprava a Šlikovou ulicí po modrožlutém místním značení dojdeme na vyhlídkové místo s lavičkami nedaleko
vily Jiřího Wolkera.

.......

Wolkerova vila

.......

Bazilika Navštívení Panny Marie

Dům, ve kterém žil a tvořil básník Jiří Wolker, bývá také nazýván „Na Krásné
vyhlídce”. Objekt sám není příliš zajímavý, ale je na něm umístěna pamětní
deska s bustou slavného básníka. Od domu Jiřího Wolkera po červené turistické značce přicházíme k bazilice Navštívení Panny Marie. Míjíme kramářské
boudy, projdeme podloubím s cukrárnou a vpravo po schodech vystoupáme
ke vchodu do baziliky.

Svou velkolepou siluetou, tyčící se nad Olomoucí i celou hanáckou rovinou,
upoutá tento barokní skvost každého příchozího. Poutní kostel byl vybudován
v letech 1669–1679 podle projektu Giovanni Pietra Tencally, druhá fáze výstavby podle plánů Domenica Martinelliho proběhla v letech 1714–1721, kdy
byla k chrámu připojena boční křídla, ambit a kaple Panny Marie. V roce 1995
byl kostel povýšen papežem Janem Pavlem II. na baziliku minor.
Od baziliky se naskýtá výhled nejen na Olomouc a blízké vesnice, ale za dobré
viditelnosti vidíme kromě Hornomoravského úvalu i Hostýnské vrchy nebo
Drahanskou vrchovinu.
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Vydáme se dolů hlavním schodištěm a po pravé straně mineme tzv. „Wolkerův kříž“, který nechali zhotovit prarodiče Jiřího Wolkera na připomínku jeho
narození v roce 1900. Do obce Samotišky sestoupíme poutní alejí, lemovanou
šesticí toskánských sloupů se sochami svatých z let 1679–1690. Červená turis
tická značka nás dovede až k zastávce MHD Samotišky, která se nachází kousek za kruhovým objezdem.

