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Zábřežská vrchovina  25. 3. 2017 

 

Konice – Ochoz – Krakovec – Náměšť na Hané 

Na trase : 

 

Zámek Konice Obec prvně připomínána r. 1200, na město povýšena r. 1970. 

Na místě tvrze vybudován olomouckými premonstráty v letech 1705-1706 barokní zámek 

jako klášterní rezidence, čtyřkřídlý patrový objekt nyní účelově využit. 

Na zámku Konice najdete infocentrum a obřadní i koncertní síň. V přízemí zámku sídlí 

expozice zvyků a řemesel na Konicku. V první polovině 14. století založil Adam z Konice 

nebo jeho syn Ješek novou tvrz poprvé připomínanou roku 1351. S přestávkami sloužila tvrz 

jako sídlo vrchnosti. Poslední barokní přestavbu provedl stavitel L. Glöckel po roce 1705 pro 

příležitostné letní pobyty opatů premonstrátského kláštera Hradisko a jejich suity. Další 

úpravy provedla rodina Přízů, která zámek vlastnila v letech 1825-1945. 

U zámku barokní socha sv. Floriána z r. 1740. 

V zámeckém parku kašna s plastikou dětí s delfíny z r. 1708. 

Pozdně gotický kostel Narození Panny Marie z 16. stol. barokně přestavěn v letech 1702-

1704, uvnitř dřevěná kazatelna s vyřezávanými sochami apoštolů z let 1675-1676, pův. 

spojen chodbou se zámkem, u něj barokní fara z 18. stol. 

Na náměstí socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1717. 

Renesanční hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele z poloviny 16. stol., barokně upraven v letech 

1686 a 1748, interiér znehodnocen ve 20. stol. pokusem o přestavbu na smuteční síň 

   

              
 

 
                                                               Kostel Narození Panny Marie a zámek 
 

Odkud byl převzat do konického znaku jelen, nelze spolehlivě vyložit, štítek na hrudi jelena 

nese znak pánů ze Švábenic, kteří byli 1434-1655 konickou vrchností a měli v erbu čtyři 

odstředivé střely. Štítek však nezůstal trvale součástí znaku Konice a na pečetích městečka z 

období po roce 1655 již chybí. 

V nové době byla správná podoba konického znaku zapomenuta a na obecním razítku 

používaném od počátku 20. století a na fasádě radnice v Konici byl zobrazen jelen stojící na 

pahorku mezi dvěma stromky s třemi šesticípými hvězdami po obou stranách hlavy - tedy v 

podstatě znak města Semil. V roce 1935 požádaly Semily Konici o zprávu, kdy a jak nabyla 
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tohoto znaku, a Konice jim sdělila, že o tom nenalezla v archívu žádných zpráv, poznala však 

ze starých pečetí, že nově používaná podoba znaku je nesprávná. 

V roce 1993 se s tímto problémem obrátili zástupci města na předního heraldika v České 

republice pana Jiřího Loudu, který městskému zastupitelstvu předložil návrh nejen městského 

znaku, ale i praporu. Návrh vychází ze skutečnosti, že Konice již měla svůj znak v 15. stol., 

na jehož podobu je vhodné navázat. Respektovat tudíž jelena ve skoku, na jehož hrudi je malý 

štítek se znamením ve tvaru kříže. Autor návrhu předpokládá, že štítek na hrudi je tzv. 

rozletitá střela, znak pánů Konických ze Švábenic. Navrhované barvy městského znaku jsou 

modrá, červená, zlatá a stříbrná - jelen ve stříbrném provedení se zlatou zbrojí v červeném 

poli - což jsou rovněž barvy zemského znaku Moravy 

 

 

 

Ochoz: 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1351.  Roku 1374 koupil obec Ješek Kropáč z 

Holštejna] V 15. století se stávají majiteli Švábenští ze Švábenic.  

V obci stával v místě pozdějšího mlýna ženský klášter. 

Ochoz u Konice je zapomenutá vesnička na jižním konci Zábřežské vrchoviny, která zde již 

plynule navazuje na Drahanskou vrchovinu. Pod vesnicí, východním směrem, se nachází údolí 

potoka Pilavky. Tento potok proteče Rakovským údolím a vlévá se u obce Krakovec do větší 

Šumice, která je přítokem Blaty. A právě v tomto údolí, pod obcí Ochoz se nacházejí dva zdroje 

zapomenuté Ochozské kyselky. 

 

 
 

Ochozská kyselka 

Kyselka je známá od roku asi 1900, tedy asi 110 let. Je železito – alkalická a léčivá. Kolem 

roku 1900 opravil okolí pramene jistý pan Netopil z Litovle. Vybudoval bazén, do něhož 

vtékala kyselka a nad ním altánek. Bohužel při hloubení používal trhavinu a to mělo za 

následek víc škody než užitku, protože pramen se narušil a zeslábl. Také se mu do něj míchala 

voda povrchová, takže podnikatelský záměr s plněním kyselky do lahví selhal pro nekvalitu. 

V roce 1925 se kyselky ujal profesor Dr. Špaček z Laškova. Provedl vrt, kde získal kyselku se 

stálou teplotou 10 st. C. Profesor chtěl založit akciovku a vybudovat lázně. S akcionáři se 

nedohodl a tak z akciovky nebylo nic. Do stavby lázní se pustil na vlastní pěst a vybudoval 

lázeňskou budovu a zárodek kolonády, taneční pavilon. Lázně se rozjely, pacienti se léčili, 

tančilo se, zkrátka u kyselky to žilo. Dle tehdejšího propagačního materiálu kyselka vyléčila 

těžkého cukrovkáře, choroby nervové, žaludeční, ženské a mnoho jiných. Kdy vše skončilo se 

nepodařilo dohledat, slibný vývoj patrně přerušila válka. Každopádně budova chátrala a v 80. 

letech minulého století byla stržena a na jejím místě vznikl objekt pro pionýrskou rekreaci. Po 

revoluci zanikl a je z něj vybrakovaná ruina. Již třetí záměr v tomto místě skončil nezdarem.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1351
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1ek_Krop%C3%A1%C4%8D_z_Hol%C5%A1tejna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1ek_Krop%C3%A1%C4%8D_z_Hol%C5%A1tejna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ochoz_(okres_Prost%C4%9Bjov)#cite_note-od-pradedu-na-hanou-ochoz-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A1ben%C5%A1t%C3%AD_ze_%C5%A0v%C3%A1benic
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Samotný pramen v původním místě nenajdeme. Nalezneme ale druhý pramen, asi 300 m 

níže po toku Pilavky, hned vedle potoka. Je zde malá ruční pumpa, kde si kyselku můžeme 

načepovat. V těsné blízkosti je vybudovaný altánek a mostek přes potok. V altánku je 

posezení a informace o místě, z nichž jsem také čerpal. Z jedné strany altánku je louka, ze tří 

ostatních jehličnatý les. 

 

 

Odskok : Kaple sv. Ant. Paduánského(zelená zn.) 

Zbudovaná v letech 1682-86. Dal ji vystavět Marek František Lubetič a měla sloužit jako 

rodinné mauzoleum. Od josefínských reforem chátrala. R. 1955 byla realizována její celková 

rekonstrukce podle plánů Klaudia Madlmayera. 

Matyáš Fr. Lubetič z Kapelletu v letech 1682 – 1686 postavil na hoře „Světině“ kapli, která 

byla zasvěcena sv. Antonínu Paduánskému. Nová kaple tak nahradila starou a sešlou kapli z 

roku 1516 a důstojně reprezentovala majitele nejkrásnějšího panského sídla v širokém okolí, 

jímž bezesporu je renesanční zámek v Krakovci . 

Při kapli se mělo utvořit bratrstvo 33 šlechticů a 63 šlechtičen ke cti a chvále P. Ježíše a 

blahoslavené Panny Marie. Jeho úkolem bylo konat dobré skutky, modlitby atd. Počet 33 

šlechticů a 63 šlechtičen byl zvolen na památku let P. Ježíše a Panny Marie. Papež Inocenc 

XI. Brevem (breve = stručný papežský list) ze dne 30. září 1686 udělil bratrstvu odpustky. 

Podle nadační listiny z 22. prosince 1686 činila nadace 300 zl. Ještě roku 1763 udělil papež 

Kliment XIII. dalším  Brevem ze dne 30. června plnomocné odpustky všem, kteří na svátek 

svatého Antonína 13. června od prvních nešpor do západu slunce navštíví kapli a splní 

obvyklé podmínky. Za císaře Josefa II. byla dotace kaple zkonfiskována, kaple zrušena. Od té 

doby chátrala. Proběhlo mnoho příprav na opravu, ale konečná oprava se uskutečnila v roce 

1952, kdy byly  restaurovány vnitřní malby a oprava celé fasády byla ukončena v r. 1993, 

která nyní svojí bělostí září do dalekého okolí. 

 

 
kaple sv.Antonínka u Krakovce  

 

Zámek Krakovec 

Zámek tvoří čtyřkřídlá budova kolem čtvercového nádvoří. Původní tvrz zůstala zachována ve 

východním a severním zámeckém křídle. V přízemí interiéru západního křídla se zachovaly 

renesanční klenby. Zámek není veřejnosti přístupný.  

V minulosti byl využíván jako dětské rekreační zařízení 

 

http://foto.turistika.cz/foto/13990/18598/full_c6cd06_f_normalFile4-p5150335.jpg
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Krakovec-zámek-severní průčelí-Foto:Ulrych Mir. 

 

 

Náměšť na Hané 

 

Zámek Náměšť na Hané 

Umístění: Hrad, č.p. 1, p.č. 122 

Datování: 1766 

Zámek byl postaven na přání hraběte Ferdinanda Bonaventury z Harrachu v roce 1766. Do té doby 

přebýval v tzv. Dolním zámku, dnes je to budova sladovny. Toto nové letní sídlo nechal vystavět v raně 

klasicistním slohu se zřetelnou inspirací francouzskými vzory. 

Ve stejné době hrabě z Harrachu nechal vybudovat kruhový park kolem zámku a vysázet lipová 

stromořadí, která vedou do čtyř světových stran. 

Po smrti hraběte v roce 1778 zdědila zámek jeho dcera Marie Róza, provdaná za hraběte Kinského. V roce 

1916 Hrabě Evžen II., poslední z rodu Kinských, prodal zámek obchodníkovi se železem Františku 

Ottáhalovi. 

Manželé Ottáhalovi zámek zmodernizovali, byla zde zavedena voda, elektřina a také ústřední topení. 

Když v roce 1943 František Ottáhal zemřel, byl zámek rozdělen mezi jeho děti a ženu. 

V roce 1945 byl dle Benešových dekretů majetek rodině zkonfiskován a zámek byl pak ve správě 

Vlastivědného muzea v Olomouci. Od 1. července 2000 je majetkem městyse Náměšť na Hané. 

více na www.zamek.namestnahane.cz 

  

Zámecký park 

Umístění: obklopuje zámek, č.p. 1, p.č. 436, rozloha 2,50 ha 

Datování: 60. léta 18. století 

Park kruhového půdorysu se rozkládá kolem budovy zámku, je do čtyř světových stran spojen lipovými 

alejemi s kruhovou cestou. Na východní straně zámku je umístěno schodiště, kde jsou rozmístěny barokní 

sochy dětí - alegorií čtyř ročních období. Na počátku 20. století byl park doplněn o další drobné stavby - 

kolonáda, litinový altán, bazén a ohraničení zděným plotem s kovanou mříží.  

Poslední zásadní úpravy  byly realizovány v roce 1925 zahradním architektem Křemenem. Svojí dispozicí 

se zámecký park řadí k nejvýznamnějším objektům na Moravě. 

 

 
František Maria l. Cerboni vymohl od císaře Leopolda l.23. července 1675 pro Náměšť znak. 

Náměšť měla znak již dříve, totiž šachované orlí křídlo, ale Leopoldovo privilegium tento znak 

specifikovalo jako na zlatém  štítu červeně a zlatě šachované orlí křídlo a zároveň ho polepšovalo přidáním 

kamenů s křížem, věncem a dvěma anděly. Později se však na toto privilegium zapomnělo a začaly 

se používat jednoduché formy staršího znaku. Časem se barvy znaku přizpůsobily barvám zemského erbu 

moravské orlice na modrém štítě. Náměšť fakticky používala jako znak okřídlený spár v modrém poli, 

šachovaný stříbrně a červeně. 

  

http://foto.turistika.cz/foto/11684/18598/full_59440c_f_normalFile4-krakovec-zamek-severni-pruceli.jpg
http://www.zamek.namestnahane.cz/
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 znak městyse 

 

  

Dolní zámek - sladovna 

Umístění: u mostu přes Šumici, p.č. 88, č.p. 281 

Datování: 1894 

Na místě dnešní sladovny (dolního zámku) původně stála tvrz. První zmínka o ní pochází z roku 1490, 

postavena však byla zřejmě již v polovině 14. století.  

Šlechticem, který nechal tvrz postavit byl pravděpodobně Zbyněk z Vrahovic. Od roku 1536 byli vlastníky 

tvrze v Náměšti Bruntálští z Vrbna. 

Tato tvrz byla v roce 1556 přestavěna na renesanční zámek. V roce 1665 dokončena obnova zámku 

po švédském zpustošení. Od roku 1768 sloužil dolní zámek jako textilní manufaktura, později využit jako 

sladovna. 

  

Kostel sv. Kunhuty 

Umístění: na náměstí T.G.Masryka, p.č. 1 

Autor: V. Crha 

Datování: 1873 

Kostel sv. Kunhuty v Náměšti na Hané, pochází nejméně z roku 1656. Tehdy byl 

kolem kostela hřbitov. Zrušen byl roku 1833. V roce 1869 byl kostel ve velmi 

špatném stavu. Četné trhliny zdiva způsobily jeho uzavření a později stržení. Stavbu 

nového kostela provedl litovelský stavitel V.Crha v letech 1871 – 

73 v novorománském slohu. Nejvýznamějším sponzorem stavby byl tehdy hrabě 

Kinský, majitel zdejšího panství. 

 

Obec Laškov se nachází v okrese Prostějov, kraj Olomoucký. 

Historie 

Nejstarší záznam z roku 1349. Tvrz z roku 1492 přestavěna roku 1693 na barokní zámek.[2] 

Od roku 1667 má obecní pečetítko.[2] Roku 1887 přenocoval na zámku císař František Josef I. 

Má pamětní desku na nádvoří zámku.[2] V 1. polovině 19. století připadl rodu Kolářů, kteří jej 

přestavěli v pseudoklasicistním stylu.[2] Po 1. světové válce byl zámek koupen drahanovickým 

cukrovarem a přeměněn ve skladiště. 

 

http://www.namestnahane.cz/data/editor/53cs_14_big.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Prost%C4%9Bjov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouck%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/1349
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrz
https://cs.wikipedia.org/wiki/1492
https://cs.wikipedia.org/wiki/1693
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mek_(stavba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/La%C5%A1kov#cite_note-od-pradedu-na-hanou-laskov-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/1667
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pe%C4%8De%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/La%C5%A1kov#cite_note-od-pradedu-na-hanou-laskov-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/1887
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Josef_I.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C4%9Btn%C3%AD_deska
https://cs.wikipedia.org/wiki/La%C5%A1kov#cite_note-od-pradedu-na-hanou-laskov-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/La%C5%A1kov#cite_note-od-pradedu-na-hanou-laskov-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Drahanovice
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 

 

  

 

 

 

Dobro došli! 

 

H.A. + I.F. 

.  
 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie,_La%C5%A1kov,_okres_Prost%C4%9Bjov.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La%C5%A1kov_CoA.jpg

