
TuristiIký průvodIe 

Dolany a okolí 

 

 

 

SHorník turistickýIh tras žáků ze základní školy A. Štěpánka 
v Dolanech u Olomouce 

 

 



Obsah: 

2. – 4. Ondřej Keclík 6.A, Véska – Pohořany - Véska 

5. – 6. Daniel Gajdosz 7.B, Bělkovické údolí, Dolní bouda 

7. Nikol Mikulová 8.A, Zámek Dolany – Zřícenina Kartouzka 

8. Jan Jelínek 6.A, Dolany - okruh 

9. Adéla Foukalová 7.C, Dolany – sv. Kopeček 

10. Kateřina Janštová 7.C, Dolany – sv. Kopeček 

11. Jakub Blumajer 7.C, Bělkovice – Lašťany - okruh 

12. Tomáš Opletal 7.C, Bělkovice - Lašťany 

13. Mikuláš Sova 6.A, Dolany 

14. Jakub Jašek 7.B, Lašťany - Teplá díra 

15. – 16. Karolína Šubová 8.A, Zřícenina Kartouzka - Dolany 

17. Lukáš Mikula 8.A, Dolany - okruh 

18. Eliška Jančíková 8.B, Tovéř – sv. Kopeček 

19. Alice Hradil 8.A, Dolany  

20. – 21. Amélie Honzková 8.A, několik tras obcemi kolem Dolan 

22. – 25. Lukáš Svrčina 7.B, Bělkovice – Lašťany - Pohořany 

26. – 27. Tereza Dostálová 9.B, Dolany 

28. Romana Bieracká 9.A, Bělkovice – Lašťany – Dolní bouda 

29. – 35. Danny Kročil 9.B, Pohořany - Jívová 

36. – 37. Alexandra Meiznerová 9.A, Dolany - okruh 

38. Tomáš Majer 9.A, sv. Kopeček - okruh 

39. – 40. Matyáš Roušal 7.A, Samotišky - okruh 

41. – 43. Eva Slepičková 9.A, Lašťany - okruh 

44. – 46. Jan Paták 9.A, Dolany - okruh 

47. Rebeka Skálová 7.A, Tovéř – sv. Kopeček 

48. – 51. Tomanová Ellen 9.B, Dolany - Véska 

52. Marek Žáček 9.B, Samotišky - okruh 

53. – 54. Anežka Hénarová 7.C, – Bělkovice - Lašťany 

55. – 56. Emma Bilská 7.C, Dolní bouda - Jezero 



57. – 59. Karel Mazal 7.B, Dolany - okruh 

60. Lucie Zaoralová 7.A, Dolany – Hlušovice – Dolany  

61. – 62. David Fischer 6.C, Bělkovice – Lašťany - okruh 

63. – 67. Ella Turečková 6.C, Bělkovice – Lašťany – Pohořany - okruh 

68. – 70. Hanuš Matěj 6.C, Bělkovice – Lašťany - okruh 

71. – 74. Michal Svoboda 6.C, Bělkovice – Lašťany - okruh 

75. Ondřej Paták 6.B, Dolany – sv. Kopeček 

76. – 77. Martin Grossert 6.B, Dolany – zřícenina Kartouzka 

78. – 81. Jakub Stanislav 6.B, Bělkovice – Lašťany - okruh 

82. – 83. Anna Zemanová 6.A, Dolany - okruh 

 

 

 

 

 

 



TURISTICKÝ PRŮVODCE
AGENTURA BOOS



START
kaplička Véska



▪ Kaple sv. Petra a Pavla postavena roku 1829 snad v místě
starší mariánské kaple. Volně stojící stavba s lodí 

obdélníkového půdorysu s půlkruhovým mírně
odsazeným závěrem, v jejímž čele hranolová věž. Před 

kaplí kříž s Kristem a Bolestnou Pannou Marií z r. 1842.



- jdeﾏe do zeleﾐé
-sﾏěr Pohořaﾐy
-po lesﾐí Iestě

-ﾏusíﾏe si dát pozor ﾐa 
ohradu s dobytkem nebo 

dopadneme takto:



POTKÁME SE S KRAVIČKAMI



-po 4 km dojedeme do obce 
Pohořaﾐy

POHOŘANY



POPPPP

▪ Pohořany jsou vesnice, část obce Dolany v okrese 

Olomouc. Nachází se asi 4,5 km na severovýchod od 

Dolan. V roce 2009 zde bylo evidováno 174 adres. Ke 

dni 31.8. 2010 zde trvale žilo 212 obyvatel. 



-na konci vesnice jdeme po 
červeﾐé až ﾐa vrIhol

JEDOVÁ



-zpátečﾐí Iestu vezmene po 
červeﾐé sﾏěr Radíkov

-krásﾐou krajiﾐou





- koleﾏ Hožího ﾏuka 
zahneme doprava na 

kamennou cestu
-asi na  4km



-po této Iestě se vraIíﾏe do 
Vésky ke Sport hotelu



Trasa je dlouhá IIa 11kﾏ.
Délka trasy IIa 4h

ふpodle délek zastávek a velikostí svačiﾐぶ
ﾐáročﾐost: vhodﾐá i pro začátečﾐíky

Příjemnou procházku Vám přeje agentura BOOS

ONDŘEJ KECLÍK



Návrh na procházky v okolí BělkoviI. 

1. Trasa 

Vyjdeme od Obecního úřadu, půjdeﾏe zadeﾏ po lašťanské Iestě, půjdeﾏe nahoru koleﾏ konečné 

zastávky autoHusu, koleﾏ Hytovek, koleﾏ BělkoviIkého koupaliště a dál sﾏěreﾏ do Podskalí. Hostinec v 

Podskalí, je již delší doHu uzavřen, ale pokud Hy Hyl znovu otevřen, ﾏůžeﾏe se zde oHčerstvit a 
pokračovat dál do BělkoviIkého údolí kolem chatové oHlasti až do loﾏu sﾏěreﾏ na Těšíkov. Pro cyklisty 

je ﾏožnost zajet tíﾏto sﾏěreﾏ dále na oblíHenou těšíkovskou kyselku.  

2. Trasa 

Vyjdeme od penzionu Sandra, který je v BělkoviIíIh sﾏěreﾏ na Vésku. Chvíli půjdeﾏe po asfaltové Iestě, 
ale hned jak začne les kousíček za značkou koneI BělkoviI, odHočíme doleva na lesní Iestu, okolo dřívější 
hájovny a jdeﾏe hlouHěji do lesa, ﾏůžeﾏe si vyHrat Huď půjdeﾏe lesními cestami nebo po takové Iestě, 
kde oHčas potkáﾏe i auto nějakého Ihataře neHo lesníka. Brzy HyIhoﾏ ﾏěli dojít k lesní farﾏě, kde na 
nás Hudou koukat přes plot kozy a jiná zvířata, krátce na to se objevíme na palouku, na kterém je 

postavená skautská chata Líheň, kde oHčas ﾏají skauti nějaké své soustředění nebo táHor. Půjdeﾏe 
pořád rovně dál kolem studánky, kde se ﾏůžeﾏe napít čisté studené vody a pak ještě Ihvíli do kopce a 

dojdeme na Dolní Boudu. Tam je momentálně restauraIe. Můžeﾏe si předeﾏ zjistit na internetu neHo 
telefonicky zda mají otevřeno. Je zde příjemné posezení vnitřní i venkovní.  

Když si odpočineﾏe ﾏůžeﾏe se zajít podívat do golfového resortu, který je co by kamenem dohodil, 

sﾏěreﾏ dolů po asfaltové Iestě.  Zde ﾏůžeﾏe také využít restauraci nebo si jít zahrát golf. Pak se 

vrátíﾏe Huď do BělkoviI, neHo ﾏůžeﾏe dojít i do Vésky... 

 

 









 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



Start : Hasičárﾐa v Dolanech                  

 

 

Půjdeﾏe kolem oHeIﾐího úřadu sﾏěreﾏ ke Kartouzce kde Hude přestávka. 

 

Dále od Kartouzky půjdeﾏe leseﾏ a projdeﾏe to koleﾏ fotHalového hřiště. 

 

Dále půjdeﾏe ke kostelu kde Hude další přestávka ﾐa prohlédﾐutí. 

 



Zpátky to vezﾏeﾏe koleﾏ atletiIkého hřiště a půjdeﾏe zpátky sﾏěreﾏ k Hasičárﾐě kde je Iíl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Km: 4  

Čas: 1 hodina a 14 minut  

Náročﾐost: středﾐí  
 

Dolaﾐy ﾏají zﾐak v zeleﾐéﾏ štítě ﾏezi dvěﾏa do oHlouku zahﾐutýﾏi vavříﾐovýﾏi ratolestmi, a nad 

třeﾏi Hílýﾏi hvězdaﾏi je zlatá koruﾐa. 
 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 



TURISTICK4 PRŮVODCE OBCÍ SAMOTIŠKY 

~. Start: Zahradní 

0. Bazilika Návštěvní Panny Marie na Svatém kopečku 

3. Zoo Olomouc 

、.Rozhledna Svatý Kopeček 

。. Vila Jiřího 1olkera 

，. Kaple sv. Anny a sv. Floriána 

7. Kaple 

・. Hřiště 

：. Cíl: Zahradní 

 

Trasa celkově trvá ~:。、h a má 5,8 km 

 

Vila Jiřího 1olkera,- Jiří Wolker, celým jménem Jiří Karel Wolker (29. 

března 1900, Prostějov[1] – 3. ledna 1924, Prostějov[2]), byl český básník, představitel 
tzv. proletářské poezie. 

Svatý Kopeček-je historická obec, nyní městská čtvrť, poutní místo. Je vzdálen cca 
7 km od centra Olomouce a slouží jako rekreační místo Olomoučanů. Nachází se 
zde olomoucká zoologická zahrada a bazilika Navštívení Panny Marie, ke které se 
každoročně konají velké poutě.  

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/29._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1900
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prost%C4%9Bjov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Wolker#cite_note-matrika1-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/3._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1924
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Wolker#cite_note-merhaut-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1sn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prolet%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_poezie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zoologick%C3%A1_zahrada_Olomouc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Nav%C5%A1t%C3%ADven%C3%AD_Panny_Marie_(Svat%C3%BD_Kope%C4%8Dek)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TuristiIký průvodIe 

Začátek tras┞ je ﾐa koﾐečﾐé autoHusové zastávIe v Lašťanech. Projdeﾏe koleﾏ koupaliště 
sﾏěreﾏ do BělkoviIkého údolí, kde v chatové oHlasti ﾐarazíﾏe ﾐa červeﾐou turistickou 

zﾐačku a pokračujeﾏe po ﾐí proti proudu potoka k rozIestﾐíku BělkoviIké údolí - most. Dále 
pokračujeﾏe zase po červeﾐé údolíﾏ proti proudu potůčku, až dojdeme ke staréﾏu 

HřidliIovéﾏu lomu. Taﾏ je vhodﾐé ﾏísto ﾐa odpočiﾐek a odvážﾐější se ﾏohou podívat do 
štol┞. Vstup do štol┞ je truIhu stísﾐěﾐý, ale po ﾐěkolika ﾏetreIh se štola rozšiřuje a dá se v ﾐí 

Ihodit vzpříﾏeﾐě. Ve štole ﾏohou Hýt ﾐetopýři.

  

Od štol┞ pokračujeﾏe do kopIe po zﾐačIe až ﾐarazíﾏe ﾐa silﾐiIi ﾏezi Jívovou a Véskou, ﾐa ﾐí 
se dáﾏe do prava a dojdeme ﾐa ﾏísto zvaﾐé Horﾐí Houda. Na Horﾐí Houdě odHočíﾏe ﾐa 

lesﾐí Iestu a v┞dáﾏe se sﾏěreﾏ k Pohořaﾐůﾏ a v┞stoupáﾏe ﾐa ﾐejv┞šší vrIhol zdejšího 
kraje Jedovou. Na vrcholu Jedové (ヶ33 ﾏ.ﾐ.ﾏ.) je v┞sílač a jsou taﾏ krásﾐé výhledy do kraje.



 Až ﾐás výhled┞ 
přestaﾐou Havit, v┞dáﾏe se zpět ﾐa Horﾐí Boudu, u ﾐí přejdeﾏe silﾐiIi a pokračujeﾏe lesﾐí 
cestou k zatopeﾐéﾏu HřidliIovéﾏu  lomu. 



 Od jezírka se 

v┞dáﾏe dále ﾐa vrIhol kopIe Skalice, kde se ﾐalézá zajíﾏavý skalﾐí útvar. Ze sklalice sejdeme 

příkrou Iestu dolů do údolí. Zde ﾐa lesﾐí skládIe odHočíﾏe do leva a štěrková Iesta ﾐás 
zavede ﾐa kraj oHIe BělkoviIe. V BělkoviIíIh přejdeﾏe lávku pro pěší ke koupališti a koleﾏ 
teﾐisovíIh kurtů dojdeﾏe zpět ﾐa autoHusovou zastávku. Celková délka tras┞ je 13 km s 

převýšeﾐíﾏ 3Αヵﾏ, časová ﾐáročﾐost Hez přestávek jemin. 4,5 hod. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



TuristiIký průvodIe 

Takže dﾐes je zde trasa z Dolan do Vésky. 

Start: Kostel svateho Petra a Pavla v Dolanech u Olomouce  

 

Barokﾐí kostel  poIhází z roku ヱΑΑΓ. 

                                   

Dále jdeﾏe koleﾏ Far┞ ktera se ﾐaIhazi asi ヵヰ ﾏetru od tohoto kostelu. 



 

Prvﾐí píseﾏﾐá zﾏíﾐka o farﾐosti je z roku 1373, farﾐost spadala pod správu karouz┞ Vallis Josaphat v 
DolaﾐeIh, který H┞l v roIe 1425 oHsazeﾐ husit┞ a zHořeﾐ a přeﾐeseﾐ do OloﾏouIe, kde přetrval až do roku 
1782. 

Půjdete koleﾏ již zﾏíﾐěﾐé far┞ uliIí ﾐahoru asi po ヱヰヰ ﾏ Ihůze  dojdete kolem k tomuto r┞Hﾐíku který je  
průtočﾐy  ryHﾐík soukroﾏýIh ﾏajitelů. Moﾏeﾐtálﾐě v péči ﾏyslivIů, kteří taﾏ ale ﾐevyvíjejí už začﾐou aktivitu. 
Nedají se vypustit a ﾏůže taﾏ Hýt a žít kde Io. 

 

 

Dále půjdete rovﾐě a u domu na kterem je napsane ,,prodavam med,, nebo neco v tom stylu zahnete 

do leva a u ostruvku se stromkami a lavickami pujdete do prava nahoru  v┞jdete u hlavﾐí silﾐiIe a 
půjdete ﾐa Ihodﾐík Iesta H┞ ﾏěla sﾏěřovat ﾐahoru ﾐo a po Ihvíli Hudete u zastavk┞ pote prejdete 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1373
https://cs.wikipedia.org/wiki/1425


mostek a budete smerovat do lesa kde je restaurace Taverna Dionysos  

 

Půjdete do lesa a taﾏ uvidíte zříIeﾐiﾐu kláštera Dolaﾐ┞ které se říká Kartouzka

 

 

ZříIeﾐiﾐu kartuziáﾐského kláštera, zvaﾐou Kartouzka, ﾐajdete ﾐa severozápadﾐíﾏ 
okraji oHIe Dolaﾐ┞ při Iestě ﾐa Vésku. Klášter zvaﾐý také Údolí Josafat po oHsazeﾐí 
vojskeﾏ DoHše z Tvorkova sloužil za husitskýIh válek jako výzﾐaﾏﾐá základﾐa 
husitskýIh vojsk. O deset let později, roku ヱ3ΒΒ se však ﾏﾐiši přestěhovali ﾐa dolaﾐský 
ostroh, a to předevšíﾏ s ohledeﾏ ﾐa odlehlé statk┞ v DolaﾐeIh, MoravičaﾐeIh, Toveři a 



Paloﾐíﾐě, které tvořil┞ základ hospodářské e┝isteﾐIe této řeholﾐiIké komunity. Saﾏotářští 
ﾏﾐiši žili zvláštﾐíﾏ životeﾏ. PoHývali saﾏi, a to rádi, v teﾏﾐýIh prostoráIh. Proto se později 
začalo vězeňskýﾏ koHkáﾏ říkat "kartouz┞". Kartuzii se stal┞ osudﾐýﾏ její strategiIká poloha 

a protihusitské vystupováﾐí prvﾐího převora Štěpáﾐa Šraﾏa. Dne 2. 2. 1425 byla kartuzie 

přepadeﾐa husit┞, kteří zde však ﾐiI podsatﾐého ﾐeﾐašli - předtíﾏ se totiž podařilo 
řeholﾐíkůﾏ uprIhﾐout a odvézt kﾐihovﾐu, arIhiv a ostak┞ převora Šraﾏa do Hezpečí, za 
pevﾐé hradH┞ Hiskupské Olomouce. Husity opevﾐěﾐá kartuzie se tak stala výzﾐaﾏﾐýﾏ 
opěrﾐýﾏ Hodeﾏ proti tehdejší katoliIké OloﾏouIi. Teﾐto sIéﾐář se pak opakoval ještě 
jednou, a tak v roce 1ヴン7 oloﾏoučtí ﾏěšťaﾐé kartouzu raději odkoupili za ヶヰヰヰ dukátů a 

ﾐeIhali ji zHořit, aH┞ z ﾐí ﾐeH┞lo ﾏožﾐé zﾐovu udělat opěrﾐý Hod při ﾐájezdeIh ﾐa Hlízké 
ﾏěsto. 

 

Pote pujdete lesem az dojdete do novosad a tam pujdete kolem cesty do vesky  

To je vse, dosli jste do cile gratuluji . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kudyznudy.cz/Kam-pojedete/Stredni-Morava-a-Jeseniky/Stredni-Morava-%E2%80%93-Hana/Olomouc.aspx


 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

START  =  Hostinec Dolﾐí Bouda 

 

CÍL = Jezírko uprostřed lesa 

 

VZDÁLENOST = 1,2 km 

 

NÁROČNOST TRASY = středﾐí, ﾐevhodﾐé pro 

                                            jízdu s kočárkeﾏ 
 



 

Trasa začíná u Restaurace 

Dolní Bouda, která navazuje na 

tradici bývalého zájezdního 
hostince, který byl postaven u 
staré "Jívovské" cesty z 
Olomouce do Slezska. Hostinec 

byl hojně využíván obchodníky 
i běžnými pocestnými. 
Formanské vozy zde 
přepřahaly koně před 
výstupem k Horní Boudě a další zastávce na Jívové. První 
písemné zmínky o něm pocházejí již z roku 1372. Zájezdní 
hostinec byl provozován do 90. let minulého století a nyní, po 
rozsáhlé rekonstrukci v letech 2013–2018, je znovu otevřen a 
vítá své příznivce. 
 

Dále cesta pokračuje lesní 
stezkou a krásnou přírodou. 
Náš cíl je jezero, které vzniklo 
těžbou břidlice v minulosti. 

Na břehu jezírka se také 
nachází místo pro stanování. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POZNÁVACÍ OKRUH V OKOLÍ DOLAN

START TRASY: DOLANY – KOSTEL SV. MATOUŠE

CÍL TRASY: HŘIŠTĚ FC DOLANY

DÉLKA TRASY: cca 12 km

NÁROČNOST TRASY: **

MAPA OKRUHU:

ZAJÍMAVÁ MÍSTA:

DOLANY - KOSTEL SV. MATOUŠE

- Barokní kostel, vybudován v letech 1779 – 1785

- Stavitelem kostela byl Václav Benda

- Kostel byl vysvěcen v roce 1801

- U kostela stojí řada barokních soch (př. socha sv. Floriána – patron hasičů)
a v jeho blízkosti i místní fara



TOVEŘ – FRANTIŠEK ŠNAJDR – významná osobnost

- Malíř, výtvarný umělec a fotograf

- Narodil se 1. září 1914 v Tovéři u Olomouce

    KAPLE SV. CYRILA A METODĚJE

- Půdorys kaple je obdélníkový s půlkruhovým závěrem
- Střecha je sedlová, trojúhelníkový štít

- Po roce 1945 prováděl udržovací práce dolanský farář za pomoci věřících občanů

   SLOUP SE SOUSOŠÍM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE  

- Hranolový podstavec s deskami a nápisy

- Pískový sloup zakončený korintskou hlavicí

- Na vrcholu je kompozice sousoší Nejsvětější Trojice 

SAMOTIŠKY – OTTO FRANTIŠEK BABLER  - významná osobnost

- Významný básník a překladatel
- Je po něm pojmenováno náměstí v Samotiškách – Bablerovo náměstí

    POUTNÍ ALEJ

- Byla postupně budována mezi Hradiskem a bazilikou Navštívení Panny Marie

od poslední třetiny 17. století

- Je považována za komunikační spojnici, která byla postupně doplňována
 sochařskými památkami – sloupy, barokní sochy, kapličky, kamenné kříže

SVATÝ KOPEČEK -  BAZILIKA NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

- Poutní barokní kostel

- Velkolepá stavba je významnou dominantou v okrese Olomouc

- V roce 1995 navštívil baziliku papež Jan Pavel II. a povznesl baziliku

na baziliku minor

- V roce 2018 byl celý areál prohlášen národní kulturní památkou v ČR

DŮM JIŘÍHO WOLKERA – významná osobnost

- Pobýval zde právě Jiří Wolker, který zde roku 1921 napsal báseň 
Svatý Kopeček



           SOUSOŠÍ SV. JANA NEPOMUCKÉHO

- Sousoší pochází asi z roku 1709

- Jde o velmi hodnotné barokní sochařské dílo

- Autor – J. A. Heinz

- Sousoší z pískovce o celkové výšce 5,90 metrů. 

ZOO 
- Rozkládá se na rozloze 42,5 hektarů
- Atrakcí místní zahrady je vyhlídková věž
- Zoo pečuje o téměř 300 živočišných druhů
- Raritou je obří žraločí akvarium

PEVNOST RADÍKOV

- Architektonicky a historicky unikátní pevnostní objekt na území ČR
- Byla součástí Císařsko královské Olomoucké pevnosti

- Její výstavba započala v roce 1871

- Konstrukčně se jedná o jednovalový dělostřelecký fort

VYHLÍDKA

- Je součástí naučné stezky Sv. Kopeček
- Je zde výhled na krajinu Nízkého Jeseníku (Véska, Pohořany)

 KARTUZIÁNSKÝ KLÁŠTER – KARTOUZKA

- Místo je spojeno s působením mnišského řádu kartuziánů
- Klášter byl budován roku 1388 a rok nato zde už žili

- Za husitských válek sloužil klášter jako základna husitských vojsk

Poznávací okruh po krásách okolí Dolan ukončíme občerstvením na 

FOTBALOVÉM HŘIŠTI FC DOLANY s krásným výhledem na obec Dolany





TuristiIký průvodIe oHIí BělkoviIe-Lašťaﾐy 

Mapka trasy 

 

TuristiIká trasa: 
Start: AutoHusová zastávka BělkoviIe-Lašťaﾐ┞ garáže --> ﾏarket Hruška --> 

-->Dětské hřiště ﾐa Brodku --> Hostinec Na Brodku --> )ákladﾐí škola --> rybník -->  

--> Kaple sv.Floriáﾐa ふヱぶ --> Kaﾏeﾐﾐý kříž ふヲぶ --> socha Jana Žižk┞ z roku ヱΓヲΓ s 

paﾏětﾐí deskou Josefa Br┞kse z roku ヱΓΓヴ --> Kaple Paﾐﾐy Marie Lurdské ふンぶ --> 

Kaﾏeﾐﾐý kříž Na Fatkově ふヴぶ --> Iﾐforﾏačﾐí Ieﾐtruﾏ s kﾐihovﾐou --> Boží ﾏuka z 

poloviny 19. století --> Kaﾏeﾐﾐý kříž ふヵぶ --> Poﾏﾐík oHěteﾏ ヲ. světové války (6) -->  

Sokolovna --> HoluHiIe ﾏíru ふΑぶ --> Poﾏﾐík oHěteﾏ 1. světové války ふΒ) --> 

-->restauraIe U Dočkalů --> sﾏěr Dolaﾐ┞ --> Kaple Panny Marie ČeﾐstoIhovské (9)--

> sﾏěr k Iyklostezce --> Dětské hřiště s IvičíIíﾏi stroji --> OHeIﾐí úřad --> 

diskgolfové hřiště v さAgátíざ --> sﾏěr přes potok do Lašťaﾐ --> Kaﾏeﾐﾐý kříž ﾐa 
さKoIaﾐděざ (10) --> fotHalové hřiště “K BělkoviIe-Lašťaﾐ┞ --> koupaliště --> víIe 
účelové hřiště さuﾏělkaざ-teﾐisové kurt┞ --> Dětské hřiště u さgarážíざ --> Iíl - 
autoHusová zastávka B–L garáže. 



 

Délka trati:                         5,3 km                 ふčas: ヱhodiﾐa ンヰ ﾏiﾐutぶ 

Náročﾐost trasy:               Neﾐáročﾐá, vhodﾐá i pro rodiﾐy s dětﾏi 

)ajíﾏavá ﾏísta ﾐa trase: 

(1) Kaple sv. Floriáﾐa  ふu r┞Hﾐíkaぶ z roku ヱΒヰヲ - ﾐa střeše zvoﾐička se zvoﾐeﾏ. Úprava okolí v roIe 
2016. 

(2) Kaﾏeﾐﾐý kříž  ふu kaple sv. Floriáﾐaぶ z roku 1873 - v dolﾐí části plastika žeﾐ┞ s ﾏečeﾏ v srdIi. Na 
kříži soIha Ježíše. Oprava v roIe ヲヰヱΒ. 

(3) Kaple Paﾐﾐy Marie Lurdské    z roku 1820 - ﾐad vstupeﾏ je uﾏístěﾐa porIeláﾐová soška Paﾐﾐ┞ 
Marie ふンヰ Iﾏぶ. B┞la zasvěIeﾐá Paﾐﾐě Marii Lurdské. Pod profilovaﾐou koruﾐﾐí říﾏsou je osazeﾐa 
paﾏětﾐí deska oHěteﾏ ヱ. světové válk┞. V roIe ヲヰヰΑ proHěhla rekoﾐstrukIe. 

(4) Kaﾏeﾐﾐý kříž    ふNa Fatkověぶ z roku ヱΒΑン - v dolﾐí části plastika žeﾐ┞, ﾐa kříži soIha Ježíše. V roIe 
ヲヰヰΓ proHěhla rekoﾐstrukIe a osazeﾐo ﾐové kovové ohrazeﾐí. 

(5) Kaﾏeﾐﾐý kříž     ふpřed )Šぶ z roku ヱΒンΓ - v dolﾐí části kříže plastika sv. Floriáﾐa, ﾐa kříži soIha 
Ježíše. V roIe ヲヰヰΒ proHěhla rekoﾐstrukIe a osazeﾐo kovové ohrazeﾐí. 

(6) Poﾏﾐík oHěteﾏ ヲ. světové války  ふu )Š BělkoviIeぶ z roku ヱΓヴヵ. Kaﾏeﾐﾐý poﾏﾐík tvaru jehlaﾐu, 
završeﾐý rudou pětiIípou hvězdou. Oprava paﾏátﾐíku proHěhla v roIe ヲヰヱΓ. 

(7) HoluHiIe Míru     z roku 1978 - terakotová plastika o velikosti IIa ヱ,ヱ ﾏ. )hotovil ji oloﾏouIký 
výtvarﾐík Jaroslav Nerad. 

(8) Poﾏﾐík oHěteﾏ ヱ. světové války    ヱ. třetiﾐa ヲヰ. století - pískovIová soIha lva velikosti IIa ヱ,ヲ 
ﾏ, osazeﾐá ﾐa ﾏoh┞le seskládaﾐé z žulovýIh kaﾏeﾐů, výška IIa ヲ ﾏ. 

(9) Kaple Paﾐﾐy Marie ČeﾐstoIhovské      (na Dolany) z roku 1710, rekonstrukce v roce 2017. 

(10) Kaﾏeﾐﾐý kříž ﾐa "KoIaﾐdě"      v roIe ヲヰヱΒ proHěhla oHﾐova kříže, který H┞l sražeﾐ u hlavﾐí 
koﾏuﾐikaIe ﾐa ŠterﾐHerk v roIe ヲヰヰヴ. Kříž H┞l rekoﾐstruováﾐ a uﾏístěﾐ za hřiště v LašťaﾐeIh. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TuristiIká ﾏapa BělkoviIe – Lašťaﾐy – Dolaﾐy a zpět 

 

“tart: OHeIﾐí úřad BělkoviIe – Lašťaﾐ┞ 

 

Od OÚ BělkoviIe – Lašťaﾐ┞ půjdeﾏe sﾏěreﾏ ﾐahoru k odHočIe, která vede k oHIi Véska. Po levé straﾐě uvidíﾏe 
koupaliště BělkoviIe – Lašťaﾐ┞.  

 

Od koupaliště se dáﾏe doprava k oHIi Véska. )hruHa po ヱ,ヵ kﾏ odHočíﾏe zﾐovu doprava sﾏěreﾏ ﾐa oHeI Dolaﾐ┞ u 
OloﾏouIe. Po Iestě dojdeﾏe až ﾐa křižovatku u které leží zříIeﾐiﾐa Kartouzka. 



 

)a přízﾐivého počasí, taﾏ lidé opékají špekáčk┞. Dole pod zříIeﾐiﾐou je restauraIe Taverﾐa Dioﾐ┞sos. Po hlavﾐí Iestě 
sﾏěreﾏ dolů do středu oHIe Dolaﾐ┞, dojdeﾏe k odHočIe doleva, která ﾐás dovede ke kostelu sv. Petra a Pavla v Dolanech. 

 

 

 

U kostela odHočíﾏe doprava a po hlavﾐí Iestě dojdeﾏe ke kruhovéﾏu oHjezdu, kde opět odHočíﾏe doprava a koleﾏ 
Hývalé likérk┞ dojdeﾏe k OÚ Dolaﾐ┞ u OloﾏouIe. 

 



 

Přejdeﾏe ﾐa druhou straﾐu a po Iestě pod oHeIﾐíﾏ úřadeﾏ dojdeﾏe k I┞klostezIe, kterou se dostaﾐeﾏe zpět do 
BělkoviI – Lašťaﾐ. 

  

 

Na konci cyklostezky sejdeme z kopIe dolů, odHočíﾏe doprava a dojdeﾏe zpět k oHeIﾐíﾏu úřadu BělkoviIe-Lašťaﾐ┞. 

Trasa je dlouhá Α,Α kﾏ. A pěší Ihůzí trvá ヱh ンヶ ﾏiﾐ. 

BělkoviIe – Lašťaﾐ┞ - vzﾐikl┞ sloučeﾐíﾏ dvou původﾐě saﾏostatﾐýIh oHIí BělkoviIe a Lašťaﾐ┞ v roIe ヱΓヶヰ, přičeﾏž prvﾐí 
píseﾏﾐá zﾏíﾐka o BělkoviIíIh poIhází z roku ヱヲンΒ, o LašťaﾐeIh se prvﾐě zﾏiňuje listiﾐa z roku ヱヰΑΒ 

 

OHeI BělkoviIe - Lašťaﾐy se ﾐaIhází v podhůří NízkýIh Jeseﾐíků, přesﾐěji řečeﾐo ﾐa rozhraﾐí Uﾐičovské plošiﾐ┞ 
Horﾐoﾏoravského úvalu a Doﾏašovské vrIhoviﾐ┞ Nízkého Jeseﾐíku. OHeI leží v Hlízkosti výzﾐaﾏﾐé koﾏuﾐikaIe, vzﾐiklé v 
tereziáﾐské doHě jako poštovﾐí silﾐiIe, jež spojovala OloﾏouI a ŠterﾐHerk a která dle svého v┞ústěﾐí se ozﾐačovala jako 
Opavská. 
Katastr┞ oHou původﾐíIh oHIí se dotýkají a v podstatě je dělí dvaIet devět kiloﾏetrů dlouhý TrusoviIký potok.Cíleﾏ 
předevšíﾏ oH┞vatel OloﾏouIe se stala rekreačﾐí oHlast BělkoviIké údolí s ヱヲヵ rekreačﾐíﾏi Ihataﾏi. K ヱ. ledﾐu ヲヰヲヰ H┞lo v 
oHIi k trvaléﾏu poH┞tu přihlášeﾐo ヲンヱヲ oHčaﾐů ČR. 

Dolany u Olomouce - leží ﾐa saﾏéﾏ okraji haﾐáIké ﾐížiﾐ┞ v podhůří  Nízkého Jeseﾐíku v ﾐadﾏořské výšIe ヲヵΓ ﾏ, ﾏěsto 
OloﾏouI se ﾐaIhází ve vzdáleﾐosti Β kiloﾏetrů jihozápadﾐíﾏ sﾏěreﾏ a ﾏěsto ŠterﾐHerk asi ヱヰ kiloﾏetrů severﾐě. 
“oučástí oHIe je osada Doláﾐk┞, ležíIí při státﾐí silﾐiIi OloﾏouI – ŠterﾐHerk, osada Nové “ad┞ při Iestě ﾐa Vésku, která se 
stala v roIe ヱΓΑヶ ﾏístﾐí částí Dolaﾐ ふﾐadﾏořská výška ンヵヲ ﾏぶ, a Pohořaﾐ┞, jež H┞l┞ v uvedeﾐéﾏ roIe rovﾐěž připojeﾐ┞ 
k Dolaﾐůﾏ ふ ﾐadﾏořská výška ヵヵヰ ﾏぶ. 



Kartouzka - )říIeﾐiﾐu kartuziáﾐského kláštera, zvaﾐou Kartouzka, ﾐajdete ﾐa severozápadﾐíﾏ okraji oHIe Dolaﾐ┞ při Iestě 
ﾐa Vésku. Klášter zvaﾐý také Údolí Josafat po oHsazeﾐí vojskeﾏ DoHše z Tvorkova sloužil za husitskýIh válek jako 
výzﾐaﾏﾐá základﾐa husitskýIh vojsk. 

Kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech - K roku ヱンΑン se datuje prvﾐí píseﾏﾐá zﾏíﾐka o faráři ふpotažﾏo farﾐosti, faře a farﾐíﾏ 
kosteleぶ v DolaﾐeIh. Dědičﾐé fojtství ふr┞Ihtaぶ je zazﾐaﾏeﾐáﾐo roku ヱンΑΒ. Do ﾏajetku kartuziáﾐů jsou dáﾐ┞ Dolaﾐ┞ s Tovéří 
a dalšíﾏ zHožíﾏ ﾐově založeﾐéﾏu klášteru v Tržku u Litoﾏ┞šle v roIe ヱンΑΓ a o sedﾏ let později souhlasí oloﾏouIký Hiskup 
a kapitula s přestěhováﾐíﾏ kartuziáﾐského kláštera do Dolaﾐ, tehd┞ se datuje i zahájeﾐí výstavH┞ zdejšího kláštera „Vallis 
Josaphatさ ﾐa okraji vesﾐiIe. V roIe ヱンΒΒ seﾏ přiIhází prvﾐí kartuziáﾐi pod vedeﾐíﾏ převora Štěpáﾐa z Tržku, v ﾐásledﾐéﾏ 
roIe jsou Dolaﾐ┞ vložeﾐ┞ do zeﾏskýIh desek ve prospěIh kartuziáﾐů, přičeﾏž páﾐi ze ŠterﾐHerka si poﾐeIhávají oIhraﾐﾐý 
dohled ﾐad klášterﾐíﾏ paﾐstvíﾏ i patroﾐátﾐí právo ﾐad klášterﾐíﾏ kosteleﾏ dolaﾐskýIh kartuziáﾐů, jehož slavﾐostﾐí 
v┞svěIeﾐí proHěhlo roku ヱヴヰΓ. Převoreﾏ zdejšího kláštera se stává Štěpáﾐ z Dolaﾐ. V oHdoHí husitskýIh válek H┞l v úﾐoru 
roku ヱヴヲヵ kartuziáﾐský klášter doH┞t a oHsazeﾐ husit┞. Na podziﾏ téhož roku H┞la dolaﾐská kartouzka zHořeﾐa a 
kartuziáﾐi se usazují v OloﾏouIi. V roIe ヱヵΓヴ postupuje správu ﾐad paﾐstvíﾏ kartuziáﾐů spolu s patroﾐátﾐíﾏ práveﾏ ﾐad 
farﾐíﾏ kosteleﾏ kﾐíže Karel z MüﾐsterHerka, ﾏajitel šterﾐHerského paﾐství, JáIh┞ﾏu PivIovi z Hradčaﾐ, který roku ヱヶヰヰ 
vše postupuje Karlovi z LiIhteﾐštejﾐa. V oHdoHí stavovského povstáﾐí - roku ヱヶヱΓ H┞l ﾏajetek oloﾏouIkýIh kartuziáﾐů 
zkoﾐfiskováﾐ, ﾐásledﾐě roku ヱヶンΒ postupuje kﾐíže Karel EuseHius z LiIhteﾐštejﾐa kartuziáﾐůﾏ správu ﾐad jejiIh paﾐstvíﾏ i 
patroﾐátﾐí právo ﾐad farﾐíﾏ kosteleﾏ. 

V roIe ヱヶヴヲ H┞la ves Dolaﾐ┞ v┞páleﾐa švédskýﾏi voják┞ a ﾐásledﾐě zﾐovu oHﾐoveﾐa. ) té doH┞ poIhází i ﾐejstarší 
doIhovaﾐá dolaﾐská křestﾐí ﾏatrika. Prvﾐí píseﾏﾐá zﾏíﾐka o farﾐí škole v DolaﾐeIh se datuje rokeﾏ ヱヶヶヲ. Barokﾐí sloup, 
ﾐa ﾐěﾏž H┞la později osazeﾐa soIha sv.Jaﾐa NepoﾏuIkého, H┞l ﾐa ﾐávsi vzt┞čeﾐ roku ヱΑヰΓ. Na ﾏístě Hývalé kartouzk┞ 
ﾐeIhal roku ヱΑヱヶ postavit převor oloﾏouIké kartuzie AlHert Wiederﾏaﾐﾐ kapli Povýšeﾐí sv.Kříže, která však H┞la později 
zrušeﾐa a roku ヱΒヰヰ rozeHráﾐa. ) roku ヱΑヲン poIhází ﾐejstarší zﾏíﾐk┞ o dolaﾐské osadě Nové “ad┞. )ákladﾐí káﾏeﾐ ke 
stavHě ﾐového farﾐího Harokﾐího kostela sv.Matouše v DolaﾐeIh H┞l položeﾐ roku ヱΑΑヶ a tehd┞ H┞l také založeﾐ farﾐí 
hřHitov. )dejší kostel je jedﾐolodﾐí podélﾐá stavHa, půlkruhově ukoﾐčeﾐá. Nad vstupeﾏ čﾐí věž s hodiﾐaﾏi. “aﾏotﾐý 
vstupﾐí portál pravděpodoHﾐě poIhází z původﾐího kostela, který zde stával ふpatroﾐát doložeﾐ ヱンΑΓ; farﾐí kostel 
zﾏiňováﾐ r. ヱヴΒヰぶ. 

Na ﾏístě původﾐího kostela H┞l v leteIh ヱΑΑΓ - ヱΑΒヵ postaveﾐ kostel ﾐový, jehož autoreﾏ je stavitel VáIlav Beﾐda. Kostel 
H┞l slavﾐostﾐě v┞svěIeﾐ v roIe ヱΒヰヱ. Fara před kosteleﾏ poIhází ze sedﾏdesátýIh let ヱΒ. století, přestavěﾐa v l. ヱΒンヴ-

ヱΒンヶ. Kostelﾐí koﾏple┝ zdoHí soIh┞ světIů z ヱΒ. stol. Vﾐitřﾐí v┞Haveﾐí kostela je převážﾐě Harokﾐí, částečﾐě poIhází ze 
zrušeﾐýIh oloﾏouIkýIh kostelů a zahrﾐuje Ieﾐﾐá díla uﾏělIů zﾐáﾏýIh jﾏeﾐ - soIhař Jaﾐ MiIhael “Iherhauf, ﾏalíři Josef 
Koroﾏpa┞, Feli┝ Ivo LeiIher, Aﾐtoﾐíﾐ Martiﾐ LuHliﾐský, Julius Mathauser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trasa Bělkovice-Lašťany 

(Matěj Hanuš) 
 

 Start – kaplička ze směru Dolany-Bělkovice 

o je to kaple Panny Marie Čenstochovské z roku 1710 

 

 

 

 

 

 

 1. zastávka: Pomník obětem 1. světové války z 1. 

třetiny 20. století - pískovcová socha lva velikosti cca 
1,2 m, osazená na mohyle seskládané z žulových 
kamenů, výška cca 2 m.  

 

 

 2. zastávka: Sokolovna Bělkovice 

o  v její blízkosti je Pomník obětem 2. 
světové války z roku 1945.  

 

 

 

 

o Dále je před sokolovnou kamenný kříž z roku 

1839 - v dolní části kříže plastika sv. Floriána, na 
kříži socha Ježíše.  

 

 

 

 

 

 



 3. zastávka: obecní úřad Bělkovice-Lašťany 

 

 

 

 

 

 

 Cíl – boží muka z poloviny 19. století 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



Obec Bělkovice-Lašťany

 

 



1. Start – Kaple sv. Floriana (u rybníka) z roku 1802 - na střeše 
zvonička se zvonem. Úprav okolí v roce 2016. 
   

2. Lichtenštejnská stodola (bývalá hájovna) 
https://www.lichtensteinskastodola.cz/ 

 

 

3. Pošta 

 
 

4. Kaplička Panny Marie Lurdské z roku 1820 – nad vstupem je umístěna 
porcelánová soška Panny Marie (30 cm). Byla zasvěcená Panně Marii Lurdské. 
Pod profilovanou korunní římsou je osazena pamětní deska obětem 1. světové 
války. V roce 2007 proběhla rekonstrukce.  

 

 

5. Kamenný kříž (Na Fatkově) z roku 1873 – v dolní části plastika ženy, na kříži 
socha Ježíše. V roce 2009 proběhla rekonstrukce a osazeno nové kovové 
ohraničení. 
 

 

 

 

 

 

https://www.lichtensteinskastodola.cz/


6. U lvíčka – Pomník obětem 1. světové války – 1. třetina 20. století – pískovcová 
socha lva velikosti cca 1,2 m, osazená na mohyle seskládané z žulových kamenů, 
výšky cca 2 m.  

7. Sokolovna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Obecní úřad Bělkovice-Lašťany  
 

 

 

 

 

9. Koupaliště    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Hostinec na Brodku  

 

 



11.  ZŠ 1. stupeň – rekonstrukce budovy v roce 2020 

 

 

 

 

12. Cíl - Památní deska Josefa Brykse  

Josef Bryks byl letec za 2. světové války, 
narodil se 18. března 1916 (na 

poli) v Lašťanech u Šternberka jako sedmé dítě 
z osmi dětí hanáckého rolníka Františka 
Brykse a jeho ženy Anny, rozené Nasvetrové. 
Vystudoval a odmaturoval na obchodní 
akademii v Olomouci a poté nastoupil na 
armádní školu pro jezdecké důstojníky 
v Košicích (1935). Po jejím ukončení nastoupil na Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě, kde 

v průběhu studia (1936–1937) přestoupil na letecké oddělení. Sloužil u 5. pozorovací letky 2. 
leteckého pluku v Olomouci (v hodnosti poručíka se specializací leteckého pozorovatele), posléze 
se přeškolil na stíhacího pilota. Svůj pilotní výcvik ukončil 21. září 1938, u 33. stíhací letky téhož 
pluku se hlásil 30. září, tedy v den podepsání Mnichovské dohody. Po 15. březnu 1939 (v polovině 
dubna 1939) byla česká branná moc německou protektorátní správou rozpuštěna, Bryks byl z 
úvazku propuštěn v polovině dubna. 

 

 

 

 

Celková délka trasy je 6,144 km. 

Náročnost trasy – lehká. 
 

 

https://mapy.cz/s/poketoheho 

https://mapy.cz/s/poketoheho




Start: hřiště FC Dolany 

Football Club Dolany je moravský fotbalový klub z obce Dolany, který byl založen v roce 1951. Od sezóny 2000/01 hraje Hanácký župní přebor/Přebor 
Olomouckého kraje. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Dolany. 

 

Zastávka: kostel SV. Matouše 

na jižní straně obce při silnici od Tovéře volně stojící jednolodní podélná stavba s krátkým, užším kněžištěm, půlkruhově ukončeným. K 
jeho bokům přiléhá kaple a sakristie s oratořemi v patře. Loď obdélného půdorysu se zaoblenými rohy. V ose průčelí hranolová věž s 
okosenými hranami. Fasády člení pilastry s římsovými hlavicemi a čabrakovým motivem, které nesou podstřešní kladí. Mezi pilastry 

vysoká okna se segmentovými zásklenky. Přístavby na bocích kněžiště členěny lisenami, okna obdélníková. V závěru kněžiště zasazena 
deska s pamětním nápisem o postavení kostela v roce 1779. Hlavní vstup do kostela podvěžím. Nad portálem flankovaným polosloupy 

mělká nika s dvojicí pultů z počátku 18.století, pocházející snad ze zbořeného kostela. Obdobné sousoší také nad bočním portálem v jižní 
zdi lodi (v severní zdi jednoduchý portál s piniovými šiškami). Kostel vybudoval na místě středověkého chrámu stavitel Václav Beda v 

letech 1776-1785. 
  

 

Zastávka: likérka 

Naproti dolanského zámečku (dnes obecní úřad) stojí areál původního vrchnostenského pivovaru, jenž se zapsal do povědomí většiny současných obyvatel 
Dolan jako výrobna brandy, whisky Gold Cock či likérů Praděd. Kořeny produkce alkoholických nápojů v pivovaru sahají až k počátku 20. let 20. stoletíNaproti 
dolanského zámečku (dnes obecní úřad) stojí areál původního vrchnostenského pivovaru, jenž se zapsal do povědomí většiny současných obyvatel Dolan jako 
výrobna brandy, whisky Gold Cock. Kořeny produkce alkoholických nápojů v pivovaru sahají až k počátku 20. let 20. Století. 

 

Cíl: zřícenina hradu Kartouzka 

Kartouzka je zřícenina kartuziánského kláštera, která je nedaleko východního okraje obce. Z dolan k ní vede nenáročná (1,1 km dlouhá, modře 
značená) turistická trasa. Klášter řeholnického mnišského řádu kartuziánů byl budován od r.1388 a jeho existenci ukončilo v r.1425 přepadení 
husity. Z kláštera se stala husitská pevnost, kterou však záhy za 6000 dukátů odkoupilo město Olomouc. Olomoučané pak nechali vše (z 
důvodu bezpečnosti města) rozbořit.  



 



Turistický  průvodce
Obec Bělkovice-Lašťany

Bělkovice-Lašťany vznikly sloučením dvou původně samostatných

obcí Bělkovice a Lašťany v roce 1960, přičemž první písemná zmínka

o Bělkovicích pochází z roku 1238, o Lašťanech se prvně zmiňuje 

listina z roku 1078

Obec Bělkovice-Lašťany se nachází v podhůří Nízkých Jeseníků,

přesněji řečeno na rozhraní Uničovské plošiny Hornomoravského 

úvalu a Domašovské vrchoviny Nízkého Jeseníku. Obec leží v 

blízkosti významné komunikace, vzniklé v tereziánské době jako 

poštovní silnice, jež spojovala Olomouc a Šternberk a která dle 

svého vyústění se označovala jako Opavská.

Katastry obou původních obcí se dotýkají a v podstatě je dělí

dvacet devět kilometrů dlouhý Trusovický potok.



 Cílem především obyvatel Olomouce se stala rekreační oblast 

Bělkovické údolí s 125 rekreačními chatami. K 1. lednu 2020 bylo v

obci k trvalému pobytu přihlášeno 2312 občanů ČR.

Začátek: autobusová  zastávka Bělkovice-Lašťany, Bělkovice

konec: Restaurace u Dočkalů

Náročnost: lehká

Délka: 9,8 km

1) zastávka BUS Bělkovice 
2) pomník obětem 2 sv. války
3) Kříž u ZŠ Bělkovice
4) obecní úřad
5) koupaliště
6) kříž
7) Podskalí - mysliv. restaurace
8) pramen Babetka                                       
9) pramen Zuzka

10) pramen Kubík
11) dřevěný kříž
12) kaple Sv. Floriána
13) kaple Panny Marie Lurdské
14) kamenný kříž 
15) památník obětem sv. Válek se sochou 

lva
16) restaurace U Dočkalu

2.Pomník obětem 2. světové války(u ZŠ Bělkovice)
z roku  1945.Kamenný pomník tvaru jehlanu,
završený rudou pěticípou  hvězdou.Oprava
památníku proběhla v roce 2019.

3.byl tam dřevěný kříž. V roce 1841 se obec 
rozhodla postavit míst něj kamenný z 
pískovce. Stál 20 zlatých. Kamenný kříž 
(před ZŠ) z roku 1839 - v dolní části kříže 
plastika sv. Floriána, na kříži socha 
Ježíše. V roce 2008  proběhla rekonstrukce a
osazeno kovové ohrazení

. 

8.Pramen Babetka

Pramen se nachází za obcí Bělkovice -
Lašťany v údolíčku nad pramenem Zuzka a
Kubík. Tyto prameny se spojují v malý
potůček co teče dolů směr na Štarnov, kde se
spojí potokem Aleš, dál teče do potoka Sitka
a následně do řeky Moravy. 



 

Pramen Kubík
Voda pramení pod vysokým stromem, je čistá, možná i 
pitná, nad pramenem asi 15 metrů je další pramen Zuzka
a o kousek dál pramen Babetka, tyto se spojují do 
jednoho potůčku, který teče dolů, směrem na Štarnov do
potoka Aleš a pak do potoka Sitka a dál do řeky 
Moravy. 

 

Pomník obětem 1. světové války1. třetina 20.
století - pískovcová socha lva velikosti cca
1,2 m, osazená na mohyle seskládané z
žulových kamenů, výška cca 2 m.

Koupaliště v Bělkovicích-Lašťanech nabízí dva bazény. Velký 
plavecký bazén o rozměrech 50 m x 20 m a malý 
dětský bazén o rozměrech 20 m x 8 m.
V areálu koupaliště mohou návštěvníci využít 
také víceúčelové hřiště s umělým povrchem, 
tenisový kurt, možnost zapůjčení míčů či 
dětská houpadla. K dispozici také občerstvení,
sociální zázemí a parkoviště. Parkování kol je
možné přímo v areálu. V letním obdobím je 

otevřeno Bistro.

Kaple Panny Marie Lurdské z roku 1820 - nad
vstupem je umístěna porcelánová soška Panny
Marie (30 cm). Byla zasvěcená Panně Marii
Lurdské. Pod profilovanou korunní římsou je
osazena pamětní deska obětem 1. světové
války. V roce 2007 proběhla rekonstrukce.

 

 Restaurace byla otevřena dne 6.prosince roku
2003, kdy první návštěvník otevřel dveře 
tohoto podniku.Jedná se o typicky rodinný 
podnik, kde pracuje celá rodina. Veškerý 
personál se snaží o zajištění maximální 



spokojenosti svých stávajících i nových zákazníků. V restauraci je
možné pořádat oslavy - narozeniny, svatby, závěrečné oslavy apod. 
Restaurace je díky velké letní zahrádce vhodná nejen pro cyklisty,
ale i pro rodiny s dětmi, které mají možnost vyhrát si.

 



TURISTICKÝ PRzVODCE 

 

Start: Obecní úřad, p{jdeme kolem obchodu (coopu) kde se nachází socha svatého 
Jana Nepom{ckého, dále k hasičské zbrojnici a od hasičské zbrojnice jdeme až k 
hřbitovu. Vedle hřbitova se nachází pomník a pámátná lípa, její stáří se odhaduje 

cca na 200 let. Dále p{jdeme směrem k základí škole kolem mateřské školy a 
dětského hřište a na budově základní školy se m{žete podívat na pamětní desku 
Aloise Štěpánka po kterém je pojmenována základní škola. Poté se vydáme k 

baroknímu kostelu svatého Matouše který pochází z roku 1779. Od kostela se 

vydáme k pomníku obětem 1 a 2 světové války, Cíl: na proti pomníku se nachází 
budova české pošty a základní umělecké školy a prvních tříd základní školy.......                         
náréčnost trasy: nenáročná    počet kilometr{: cca 2,8 km                                                  

            

                                 



      

   

                                    


