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Katedrála svätého Václava 



Katedrála svätého Václava, zvaná aj dóm sv. Václava, sa nachádza v Olomouci 

na Václavskom námestí.  

Ide o domovskú katedrálu olomouckej rímskokatolíckej arcidiecézy.  

Je tiež metropolitným dómom moravskej cirkevnej provincie.  

Koncom 19. storočia chrám prekonal radikálnu prestavbu v novogotickom štýle, 

ktorá mu dala súčasnú podobu.  

Katedrála od roku 1995 patrí medzi národné kultúrne pamiatky.  

Jej 100,65 m vysoká hlavná veža je druhou najvyššou kostolnou vežou v Česku.  

Vo veži visí zvon Václav, ktorý je najväčším na Morave a druhým najväčším v 

Česku. 



Hrad Bouzov 



Hrad Bouzov stojí v rovnomennej dedine juhozápadne od mesta 

Loštice na stredozápadnej Morave.  

Pôsobí dojmom dobre zachovanej stredovekej pamiatky, jeho 

súčasná podoba však pochádza z romantickej prestavby z prelomu 

19. a 20. storočia.  

 Od roku 1964 je chránený ako kultúrna pamiatka av roku 1999 bol 

zapísaný na zoznam národných kultúrnych pamiatok.  

Patrí medzi najnavštevovanejšie pamiatky v Česku a je 

vyhľadávaným miestom filmárov. 



Stĺp Najsvätejšej Trojice 



Stĺp Najsvätejšej Trojice v Olomouci je monument postavený na slávu Božiu v 

rokoch 1716 až 1754.  

Všetci umelci a remeselnícki majstri pracujúci na stĺpe boli olomouckí občania, 

preto bola stavba tiež chápaná ako výraz lokálneho patriotizmu. 

32,2 metra vysoký stĺp predstavuje najvyššie súsošie Česka, jeho súčasťou je i 

malá kaplnka.  

V roku 2000 bol ako jedno z vrcholných diel stredoeurópskeho baroka zaradený 

medzi pamiatky svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 



Zoo Olomouc 



Zoologická záhrada Olomouc bola pre verejnosť otvorená v roku 1956.  

Na ploche 42,5 ha chová na 1861 kusov zvierat v 354 druhoch.  

Rozprestiera sa v lesoch v podhorí Nízkeho Jeseníka, v blízkosti krajského mesta 

Olomouc, v jeho miestnej časti - Svätom Kopečku a je ľahko dostupná MHD.  

Záujmu návštevníkov sa teší predovšetkým šesť pavilónov, ale aj spoločný výbeh 

medveďov a vlkov, priechodný výbeh klokanov, morské akvária alebo Euroázijské 

safari.  

Pre deti je priamo v areáli umiestnené detské ihrisko a lanové centrum Lanáček.  

Blízky kontakt so zvieratami je deťom umožnený vo výbehu oviec, kôz a lám.  

Zoo je otvorená celoročne. 



Hanácké múzeum v prírode 

Nádherné miesto, kde môžete 

spoznať tradičný životný štýl 

obyvateľov Hany, pokojný, 

priateľský, poľnohospodársky kraj s 

charakterom. 



Svatý Kopeček 



Svatý Kopeček je bývalá moravská obec, súčasná mestská štvrť, 

katastrálne územie štatutárneho mesta Olomouca a významné 

pútnické miesto, ktoré navštívil svätý Ján Pavol II.  

Nachádza sa na severovýchode štatutárneho mesta v nadmorskej 

výške 393 m.n.m, vzdialený 7 kilometrov od centra.  

V roku 2011 tu žilo 792 obyvateľov v 228 domoch. 

Nachádza sa tu veľkolepá bazilika Navštívenia Panny Márie, pri 

ktorej každoročne konajú veľké púte.  



Odra 



Odra je rieka v Strednej Európe. Pramení v Česku a tečie cez západné Poľsko, 

kde na 187 km vytvára hranicu medzi Poľskom a Nemeckom.  

Odra je 854 km dlhá rieka, z toho 112 km je v Česku a 742 km v Poľsku.  

Je druhou najdlhšou riekou v Poľsku.  

Odvádza vodu zo 118 861 km², z toho 106 056 v Poľsku, 7217 v Česku a 5587 

v Nemecku.  

Pred reguláciou toku bola rieka dlhá vyše 1000 km. 



Aquapark Olomouc 

Aquapark s krytým aj vonkajším 

bazénom a malou saunou.  

K dispozícii sú dva tobogány, 

zábavný bazén, detský bazén a 

niektoré vírivky v interiéri a bazén s 

ďalším tobogánom vonku. 

No vonkajší areál je otvorený iba v 

letnej sezóne. 



Olomoucký orloj 

Olomoucký orloj je orloj, ktorý je 

súčasťou severnej steny radnice v 

Olomouci.  

Nachádza sa tu od 15. storočia.  

Súčasná podoba orloja pochádza od 

Karla Svolinského v duchu 

socialistického realizmu.  

Ide o jeden z mála heliocentrických 

orlojov na svete. 



Mladečské jaskyne 



Mladečské jaskyne sú rozsiahle podzemné priestory v devonských vápencoch, 

ktoré sa nachádzajú prevažne pod vrchom Třesín pri obci Mladeč v okrese 

Olomouc v Chránenej krajinnej oblasti Litovelské Pomoraví.  

K znovuobjaveniu jaskýň došlo v 19. storočí.  

Prístup do nich spočiatku nebol obmedzovaný, prvé prieskumy vykonal až 

kurátor zbierky viedenského prírodovedného múzea Josef Szombathy, ktorý tu 

urobil aj významné archeologické objavy.  

V Mladečských jaskyniach bol objavený rad kostier pravekých ľudí aj ich 

výtvory.  

Okrem toho tu boli nájdené aj pozostatky pleistocénnej fauny. 



Moravské divadlo 



Toto miesto, ktoré bolo ľahko viditeľné na Hornom námestí, dominuje 

olomouckej kultúrnej scéne už od dvadsiatych rokov minulého storočia.  

Je domovom Moravskej filharmónie, ktorá je hlavným orchestrom regiónu.  

Filharmónia sa zúčastňuje na mnohých podujatiach v spoločenskom kalendári 

mesta, ako je Medzinárodný organový festival a Dvořákovu Olomouc, čo je séria 

koncertov venovaných slávnemu českému skladateľovi v máji a júni.  

Keď navštívite mesto, pozrite sa na zoznamy a zistite, čo sa deje v Moravskom 

divadle - je tu živý harmonogram baletov, opier, muzikálov a hier.. 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 


