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OLOMOUC: 

• je štatutárne mesto v Česku rozkladajúce 
sa na strednej Morave, hlavné mesto 
Olomouckého kraja a univerzitné mesto, 

 

• je metropolou Hanej a historickou 
metropolou celej Moravy, 

 

• v meste žilo 1. januára 2019 podľa ČŠÚ 
100 523 obyvateľov, Olomouc je tak 
šiestym najľudnatejším mestom v krajine. 



Mapa  mesta: 

 



Kostol sv.  Morice: 
 

• Kostol svätého Morice je neskoro gotický 
trojloďový kostol s krížovou klenbou. Kostol má 
dve nesymetrické hranolové veže a najväčšie 
organy v strednej Európe, pochádzajúce z roku 
1745, 

 

• novo zrekonštruovaný kostol sv. Morice otvoril v 
r. 2021 vyhliadkovú vežu. 



ZOO  Olomouc - Svätý  Kopeček: 
 
• Zoo chová viac ako 1700 kusov zvierat v 350 

druhoch, 

 

• Zoo ponúka možnosť prehliadky vzácnych 
druhov zvierat v piatich pavilónoch a 
mnohých ďalších výbehoch a expozíciách, 
okružnú jazdu vláčikom alebo 32 m vysokú 
vyhliadkovú vežu, ktorú žiadna iná zoo nemá, 

 

• v zoo pokračujú ďalšie etapy výstavby 
rozľahlého safari. 



Svätý  Kopeček : 
 

• bazilika Navštívenie Panny Márie na Svätom 
Kopečku leží asi 5 km severovýchodným 
smerom od Olomouca, 

 

• v súčasnosti je Svätý Kopeček cieľom 
obdivovateľov barokovej krásy, mnohých 
pútnikov a tiež srdcom farnosti, kde sa 
odohrávajú tie najcennejšie tajomstvá viery. 



Aquapark  Olomouc: 
 

• Aquapark Olomouc má na ploche dvoch 
hektárov vedľa vonkajšieho areálu aj 
zastrešenú časť s možnosťou celoročnej 
prevádzky bez ohľadu na rozmary počasia, 

 

• vodným atrakciám dominuje 123 metrov 
dlhý tobogán, jeden z najdlhších v Českej 
republike, ktorý je na nafukovacích dušiach. 



Katedrála sv.  Václava : 
 

• Katedrála sv. Václava je dominantou 
mesta Olomouca a to predovšetkým 
svojou hlavnou vežou, ktorej výška je 
102 m, 

 

• veža katedrály je zároveň najvyššou 
novogotickou vežou v Českej republike. 



Botanická záhrada  Univerzity Palackého: 
 

• niekdajšia mestská botanická záhrada je 
od 50. rokov minulého storočia v správe 
Univerzity Palackého v Olomouci, 

 

• od apríla do októbra sa otvára 
študentom a žiakom všetkých typov škôl 
aj širokej verejnosti. 



Kláštorné  Hradisko: 
 

• bývalý kláštor Hradisko bol založený 
roku 1078 pre poriadok benediktínov zo 
Strahova, 

 

• bol v roku 1150 vystriedaný rádom 
premonštrátov. Kláštorný komplex 
tvorila hlavná budova kláštora a kostol 
sv. Štefana s množstvom ďalších 
objektov, z ktorých sa dodnes zachoval 
iba bývalý hospodársky dvor a letný 
refektár. 



Opevnenie  Olomouca: 
 

• fortový „veniec“ je unikátnym projektom 
podplukovníka Wurmba z roku 1850 
predstavujúcim modernizáciu Olomouckej 
pevnosti – premenu bastionovej pevnosti 
na pevnosť fortovú (táborovú), 

 

• na konci 19. storočia bola Olomouc 
nedobytným mestom, systém bol rozobraný 
až pred 1. sv. vojnou. 



Vlastivedné  múzeum: 
 

• pokiaľ sa radi hráte, skúmate a objavujete, 
vypravte sa do Vlastivedného múzea v 
Olomouci, 

 

• historická a prírodovedná expozícia čítajú 
vyše dva a pol tisíc exponátov. Od mája 
2013 je možné navštíviť novú expozíciu 
Príbeh kameňa, 

 

• ďalej u nás môžete stretnúť aj hanáckeho 
obra Drásala... 



Pevnosť  poznania: 
 

• Pevnosť poznania Olomouc je prvé 
interaktívne múzeum popularizácie vedy 
na strednej Morave, 

 

• sídli v areáli Korunnej pevnôstky a patria 
do kategórie tzv. science centier, 
poskytujúcich neformálne prostredie pre 
hravé objavovanie prírodných a 
spoločenských javov. 



Výstavisko  Flora: 
 

• výstavisko Flora Olomouc sa stáva 
pravidelne dejiskom pätnástich výstav a 
veľtrhov, ktorých základ tvoria tradičné 
kvetinové výstavy, expozícia okrasných 
drevín, výpestkov, ovocia a zeleniny. 



Radnica  s  orlojom  a  vežou: 
 
• budova olomouckej radnice, ktorá 

kraľuje Hornému námestiu, predstavuje 
už po 6 storočí symbol hospodárskeho a 
politického významu niekdajšieho 
kráľovského hlavného mesta, 

 

• Orloj je zasadený do severnej fasády 
radnice, 

 

• počas prehliadky nahliadnete do 
kaplnky a veže, objednať si možno aj 
návštevu obradnej siene. 



Ďakujem  za  pozornosť  


