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OLOMOUC 

Olomouc je, ako bolo spomenuté, 6-te najväčšie mesto Českej 
Republiky. Má bohatú históriu o čom svedčí aj veľa pamiatok, 
ktoré tu môžete vidieť. Olomouc však vždy bol spájaný 
s cirkvou a vzdelanosťou. Sídli tu arcibiskupstvo a s ním aj 
spojených nespočetne cirkevných pamiatok. Cirkevné 
pamiatky a okolie s bohatou históriou a rôznorodosťou je 
hlavným lákadlom tohto mesta. 





NÁMESTIA 

Centrum mesta tvoria dve námestia a to 
Horní náměsti a Dolní náměsti. Okolo 
týchto dvoch námestí sú zoskupené 
skoro všetky pamiatky. Táto oblasť je aj 
Městská památková rezervace. Obzvlášť 
zaujímavé je Horní náměstí, ktorému 
dominuje Radnica mesta s orlojom 
a morový stĺp Sloup nejsvětější trojice, 
ktorý je zapísaný aj v UNESCO. 



KOSTOLY 

Prejdením námestia sa ponoríme do uličiek Olomouca a tým začneme 
spoznávať jeho najkrajšie pamiatky, čo sú cirkevné stavby. Dominujú im 
kostoly ako Kostel sv. Mořice 

Kostel P. Marie Sněžné 

Kostel sv.Michala, ale aj kaplnky ako napríklad Kaple Božího Těla 





FLÓRA OLOMOUC 

Samozrejme to nie je všetko. 
Odporúčala by som navštíviť Flóru 
Olomouc. Buď v dobe kedy sa koná 
výstava a veľtrh kvetín, ale aj mimo 
veľtrhu, pretože na Flóre, kúsoček za 
centrom, je nádherný veľký park, kde 
môžete stretnúť napríklad aj páva:). 
Samozrejme cestou uvidíme mnoho 
budov, väčšinou z 18-19.storočia. 



DOM SV. VÁCLAVA 

Jednej z najkrajších pamiatok Olomouca je Dóm sv. Václava 



STĹP NAJSVATEJŠEJ TROJICE 

Stredná Európa má mnoho morových stĺpov, ktoré boli postavené na 
pamiatku vypuknutia a uznania Boha za to, že ich zastavil, ale stĺp Svätej 
Trojice je určite najkrajší z nich.  

Je to pamiatka svetového dedičstva, bola postavená na začiatku 17. 
storočia a ľudia, ktorí poznajú UNESCO, hovoria, že v barokovom dizajne 
je bezkonkurenčná. 

Zvláštnosťou je, že každý kamenár, umelci a majstri, ktorí pracovali na 
stĺpe, boli miestni v Olomouci. V stĺpci sa nachádza malá kaplnka s 
veľmi podrobnými kamennými reliéfmi zobrazujúcimi udalosti z biblie, 
vrátane ukrižovania. 





ORLOJ 

• Na severnej strane radnice bol prvý olomoucký orloj postavený v 
1400-tych rokoch minulého storočia, ale po zdolávaní škôd v druhej 
svetovej vojne prešiel niekoľkými zaujímavými zmenami. Komunizmus 
práve prišiel do Olomouca, takže hodiny boli prepracované v sociálno-
realistickom štýle. Namiesto svätcov sú teraz zobrazené pracovníci a 
inžinieri, zatiaľ čo číselník zobrazuje narodeniny Lenina a Stalina, ako 
aj Medzinárodný deň pracovníka.  





BAROKOVÉ FONTÁNY 

Olomouc má kolekciu šiestich honosných fontán, pochádzajúcich z 
konca 16. storočia a začiatkom 17. storočia. Sú tu zdrojom veľkej 
občianskej hrdosti a prežili tak dlho vďaka predvídavosti plánovačov 
mesta. Po olomouckých budovách, kde sa napojili na vodovod, by tieto 
fontány boli zastarané, ale zostali ako núdzové nádrže na boj proti 
požiarom. Fontány majú rímsku tému, päť zobrazujúcich mytologických 
postáv a jednu venovanú Gaiusovi Juliusovi Caesarovi na koni, ktorý, 
podľa legendy, založil Olomouc pred 2000 rokmi. 



 



ZÁMOK A ZÁHRADY V KROMĚŘÍŽI 

Hotel Kroměříž je typickým moravským mestom s jemnou zbierkou 
historických budov. Najprestížnejším je okremřížský hrad, kde od roku 
1770 žili sukcesie olomouckých arcibiskupov a kde boli natočené scény 
z roku 1984 filmu Amadeus. Dnes je budova pamiatkou UNESCO, 
pretože baroková záhrada s úhľadnými, formálnymi živými plotmi sa 
sotva zmenila.. 



 


