
  OLOMOUC 

KATARÍNA HMIROVÁ 



KATEDRÁLA SV. VÁCLAVA 

• Katedrála sv. Václava je považovaná za jeden z 

najkrajších príkladov neogotickej architektúry 

v Českej republike.  

 

• Jeho výstavba sa začala na začiatku 12. storočia, 

v roku 1131 bola vysvätená. V tom čase to bola 

románska bazilika.  



MÚZEUM LITOVEL 

• V Litoveli pri Olomouci, na mieste bývalej 

meštianskej strelnice z 18. storočia, má svoje 

sídlo malé, ale zaujímavé Mestské múzeum. 

• Hlavnou časťou expozície múzea je stála 

expozícia "Litovel remeslá 1. polovice 20. 

storočia", kde sa návštevníci môžu zoznámiť 

s profesiami rezbára, kováča, obuvníka, 

sedláka, cukrárky, práčky alebo krajčírky a 

dokonca vyskúšať niektoré exponáty. 



OLOMOUCKÝ HRAD 

• Prvá písomná zmienka sa datuje do polovice 

11. storočia. V roku 1306 tu bol zavraždený 

posledný Přemyslid Václav III.  

• Postupne bol hrad opustený a premenený na 

kostolné sídlo. Objekty sú prístupné 

verejnosti v rámci výstavy Arcidiecézneho 

múzea. 



HANÁCKÝ SKANZÉN V PŘÍKAZÍCH 

• V Příkazoch pri Olomouci na strednej 

Morave sa nachádza súbor budov ľudovej 

architektúry s názvom "Haná skanzen", 

jedinečný príklad hlinenej architektúry v 

regióne. 



MLADEČSKÁ JESKYŇA 

• Na okraji obce Mladeč v Litovelských 

Pomoraví leží pod povrchom kopcov Třesín 

a Skalka Mladečská jaskyňa a komplexný 

labyrint podzemných chodieb v 

devónskom vápenci. 



ŠTÁTNY ZÁMOK JÁNSKÝ VRCH 

• Zámok Jánský vrch vďaka svojej polohe na 

skalnatom výbežku tvorí nezameniteľnú 

dominantu Javorníka a jeho širokého okolia. 

• Jeho súčasný vzhľad je výsledkom mnohých 

rekonštrukcií v 16. až 19. storočí. Do roku 1945 

slúžila ako letné sídlo vroclavských biskupov a 

arcibiskupov. 

• Dnes je otvorená pre verejnosť, môžete 

navštíviť niekoľko poznávacích prehliadok. 



PIVOVARSKÉ MÚZEUM HOLBA 

• Uvidíte historické exponáty - nástroje a 

vybavenie, ktoré sa kedysi používali pri výrobe 

piva, drevených sudov, starých sladových lopatiek 

alebo historických  zariadení, ktoré pripomínajú 

atmosféru bývalých krčiem. 

• Okrem samotnej výroby piva vám výstava 

predstaví suroviny potrebné na výrobu piva a 

pripomenie vám ich komplikovanú prepravu v ére 

kočiarov ťahaných koňmi. 



ŠTÁTNY HRAD ŠTERNBERK 

• Hrad Šternberk, pôvodne defenzívny 

stredoveký kaštieľ so zachovanou valcovou 

vežou a pozostatkami opevnenia hlavného 

paláca, láka návštevníkov nezvyčajnou 

atmosférou. Očarujúce pozadie hradu tvorí 

okolitý lesopark a dnešný hrad. 



LANOVÉ BLUDIŠTĚ HELFŠTÝN 

• Lanové bludisko Helfštýn je netradičný 

lanový park, kde si ho môže vychutnať 

každý - od najmenších až po seniorov. 

• Bludisko nízkeho lana ponúka 15 prekážok 

vo výške 1 metra nad zemou a 20-metrový 

zostup lanovkou.  



OLOMOUC ZOO 

 



OLOMOUCKÝ ORLOJ 

• Na severnej stene olomouckej radnice sa 

nachádza Olomoucký orloj, ktorý nie je tak 

známy a obľúbený ako Pražský orloj, ale pri 

návšteve Olomouca by ste si ho nemali nechať 

ujsť. 

• Astronomické hodiny sú vybavené 

heliocentrickým číselníkom, čo z neho robí 

jeden z mála heliocentrických astronomických 

hodín na svete. 



JAVOŘÍČSKÁ JESKYŇA 

• Javoříčské jaskyne sú komplikovaným 

systémom podzemných priestorov, chodieb, 

priepasti a trhlín v troch rovinách. Sú dlhé až 4 

kilometre a niektoré z nich sú prístupné 

verejnosti. 



ĎAKUJEM ZA 
POZORNOSŤ  


