nadmořská výška: 442 m n. m.
počet schodů: 158
výška rozhledny: 28 m
výška plošiny: 25 m
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Drahanovice, Hněvotín, Luběnice, Lutín, Olšany u Prostějova, Slatinice, Slatinky, Těšetice a Ústín

KOPEC Velký Kosíř (442 m n. m.) je v hanácké rovině nápadná a důležitá

dominanta. Pro místní obyvatele má velikou hodnotu a je opředen mnoha mýty. Najdeme ho asi dvanáct kilometrů západně od Prostějova, mezi
Kostelcem na Hané, Čechami pod Kosířem, Lhotou pod Kosířem, Slatinicemi a Slatinkami. Tvoří rozhraní mezi Drahanskou vrchovinou a hanáckou nížinou. Z vrcholku se nám naskytne pohled do Bouzovských vrchů,
na rozsáhlou hanáckou nížinu a za dobrého počasí dokonce i na siluetu
Jeseníků, vidíme Praděd v Jeseníkách i Lysou horu v Beskydech. Vrchol
Velkého Kosíře je nejjižnějším výběžkem Bouzovské vrchoviny, kterou
prochází úzký pruh devonských vápenců. Tyto vápence daly vznik nedalekým Javoříčským a Mladečským jeskyním a na Velkém Kosíři je najdeme
v jeho jižní a jihovýchodní části. V blízkosti kopce bylo ve vápenci nalezeno množství zkamenělin. V roce 1990 byl vyhlášen přírodní park Velký Kosíř. Přirozeným porostem parku byly původně teplomilné doubravy, nad
kterými dnes převažují smrky a borovice. Celý přírodní park je botanicky
velmi cenný.
Z širšího geomorfologického hlediska útvar spadá do Zábřežské vrchoviny, která je tvořena především rulami a břidlicemi. Na jihovýchodní straně
úpatí Velkého Kosíře v blízkosti státního lomu najdeme pomník Františka Palackého. V 15.–18. století byly jižní svahy kopce pokryty rozsáhlými
vinohrady, jejichž část se dochovala dodnes. Na svazích Velkého Kosíře
pramení potůčky: Deštný potok, Slatinka a Zlatá stružka.

ROZHLEDNA se nachází na místě bývalé rozhledny, slavnostně vzty-

čené roku 1927 místním turistickým spolkem. Byla to jednoduchá dřevěná konstrukce, která dosahovala výšky 26 metrů. Tato rozhledna zde
stála až do roku 1939, kdy musela být pro špatný technický stav odstraněna. Novostavba je ztvárněna jako komolý kužel dřevěné konstrukce,
posazený na nízkém, kamenem obloženém soklu. Vyhlídková plošina
kruhového půdorysu je zakončena lehkou prstencovitou stříškou. Do
podstavy kužele je umístěno základní zázemí nutné pro provoz rozhledny. Nachází se zde WC pro návštěvníky, prodejna suvenýrů i nádrže na
užitkovou vodu. Po obvodu podstavy se vine venkovní točitá rampa,
po které vystoupáme ke schodišti vedoucímu na vrchol rozhledny. Zatímco konstrukce rozhledny je navržena jako vzdušná stavba sestávající z rastru dřevěných sloupů, podélníků a šikmých ztužidel, opakujících
se v pravidelném rytmu. Schodiště je dřevěné, kryté oplechovanými
stěnami a střechou. Návštěvníkovi se již během výstupu otevírají zajímavé pohledy na okolní krajinu přes kruhová okénka ve stěně schodiště, které se plynule obtáčí kolem dřevěné konstrukce věže, až dosáhne
vyhlídkové plošiny ve výšce 25 metrů, výška střechy je 28 metrů. Díky
změně výsadby z jehličnatých na vhodnější listnaté stromy menší výšky bude možno nerušeně pozorovat krajinu „až kam oko dohlédne„
a důležitá je rozpoznatelnost především v pohledech ze Sv. Kopečku
u Olomouce.
Závěrečná podoba rozhledny je výsledkem dlouhodobých jednání zástupců Mikroregionu KOSÍŘSKO, bývalého hejtmana Olomouckého kraje
Ing. Martina Tesaříka a představitelů Lesů ČR. Výstavba stála 7,5 milionu
korun. Finančně se na něm 3,5 miliony korun podílel Olomoucký kraj
a 100 tis Kč města Olomouc a Prostějov. Zbylé peníze Mikroregion KOSÍŘSKO získal z rozpočtu mikroregionu a sbírky. Ředitelství lesů ČR přislíbily
podporu v podobě úpravy okolí a doplnění mobiliáře v okolí rozhledny,
což zatraktivňuje návštěvu Velkého Kosíře turistům i místním občanům.
Stavba rozhledny byla zahájena v říjnu 2012, své první návštěvníky přivítala 22. 6. 2013.

