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OLOMOUC 
PAMIATKY A PRÍRODNÉ KRÁSY 



BOUZOV 
 

• Bol postavený na konci 19. storočia  

• Je to najnavštevovanejší hrad v Olomouci 



UNIČOVSKÁ RADNICE 
 

• Stavba budovy začala na prelome 14. – 

15. storočia.  

• V tej dobe slúžila ako tržný dom a bola 

postavené v gotickom štýle  



HVĚZDA NA KOPCI - HRAD ŠTERNBERK 
 

• hrad Šternberk bol založený v polovici 

13. storočia 

• Pôvodne obranné stredoveké sídlo 



OLOMOUC – LAPIDÁRIUM ZVANÉ PŘÍBĚH KAMENE 
 

• Jednu z pomerne nových, a súčasne veľmi 

zaujímavých, olomouckých atrakcií – či 

skôr atraktivít – nájdeme v barokových 

pivničných priestoroch paláca bývalej 

jezuitskej univerzity 

• Ide o Příběh kamene 



GEOPARK OLOMOUC 

• Ide o súčasť vysokoškolského areálu u 

prírodovedeckej fakulty 

• Projekt je dielom Katedry geologie  



PŘÍKAZY 
 

• Obec sa nachádza neďaleko Olomouca 

• Obec sa môže pochváliť 

poľnohospodárskymi usadlosťami tzv. 

žudrami 



ZOO OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK 
 

• Vznikla v roku 1980 

• Je to najnavštevovanejšie miesto v 

Olomouci  



OLOMOUC – ŘEPČÍN - KAPLE SV. ISIDORA 

• Najstaršou pamiatkou olomouckej 

mestskej časti Řepčín je baroková 

kaplnka sv. Isidora 

• Repčín bol pôvodne samostatnou obcou 

a táto kaplnka tu bola postavená v 

priebehu 18. storočia na počesť patróna 

všetkých roľníkov 



PŘÍKAZY A NÁKLO – BOŽÍ MUKA V POČTU 
NEVÍDANÉM 
 
• Množstvo drobných sakrálnych pamiatok, 

zvaných božie muky, je v širokých 

rovinách Hané, rozkladajúcich sa 

neďaleko krajského mesta Olomouc 



OLOMOUC, HORNÍ NÁMĚSTÍ, BUDOVA RADNICE 
 

• Budovu olomouckej Radnice nájdeme v 

centre na Hornom námestí. Môžete sa tu 

pozrieť do infocentra a na obed na orloj 

(článok).  

• Radnica bola postavená v gotickom štýle 

v polovici 15. storočia. O necelých sto 

rokov neskôr bola budova doplnená o 

renesančný portál a schodisko. 



OLOMOUC, HORNÍ NÁMĚSTÍ, ORLOJ 
 

• Olomoucký orloj je určite 

najvyhľadávanejšou atrakciou v 

Olomouci. Okrem Prahy orloj žiadne iné 

mesto v Česku nemá.  

• Orloj je prvýkrát spomínaný roku 1519. 

Niekoľkokrát bol upravovaný. 



SLATINICE – MUZEUM U VETERÁNA, RÁJ 
MILOVNÍKŮ VOZŮ MERCEDES-BENZ 
 
• Pozoruhodné múzeum veteránov sa 

nachádza v známej kúpeľnej obci 

neďaleko hanáckej metropoly Olomouca 

• Múzeum v štýle 30. rokov minulého 

storočia 



OLOMOUC – NEŘEDÍN – LETECKÉ MUZEUM 
OLOMOUC 
 
• Nachádza sa v Neředíne Samotné  

• Letecké múzeum Olomouc vzniklo v 

lete roku 2009 a zásluhu na jeho 

zrode majú predovšetkým páni 

Zdeněk Svobodník a Roman Sperl, 

obaja zberatelia leteckej techniky. 


