


Zoologická záhrada Olomouc 

Zoologická záhrada Olomouc sa 

nachádza v krásnych lesoch v blízkosti 

regionálneho hlavného mesta Olomouc v 

miestnej časti Svatý Kopeček a je ľahko 

dostupná verejnou dopravou. Na ploche 

42,5 ha nájdete viac ako 350 druhov 

zvierat. 



Katedrála sv. Václava 

Katedrála sv. Václava je dominantou 

mesta Olomouc, najmä s hlavnou vežou, 

ktorej výška je 102 metrov. Možno ho 

považovať za jeden z najkrajších 

príkladov neogotickej architektúry v 

českých krajinách. Jeho výstavba sa 

začala v 11. storočí. V katedrále sa 

nachádza aj najväčší zvon na Morave, sv. 

Václava. 



Bezručovy sady - botanická záhrada 

V Olomouci na strednej Morave sú brehy 

Mlynského potoka lemované 

Bezručovým sadom, ktorého súčasťou je 

aj botanická záhrada. Nachádza sa na 

mieste takzvanej korunnej pevnosti, ktorá 

bola v tejto oblasti, ktorej história siaha až 

do 20. rokov 19. storočia, spojená v 60. 

rokoch 20. storočia. 

časová náročnosť: cca 2 hodiny 



Hrad Šternberk 

V Olomouckom kraji, na cípe Nízkeho 

Jeseníka, sa šternberský hrad týči nad 

rovnomenným mestom k oblohe.Hrad založil 

v polovici 13. storočia Zdeslav zo 

Šternberku, v 16. storočí bol prestavaný v 

renesančnom slohu a počas tridsaťročnej 

vojny značne trpel. V 19. storočí získala 

neogotický vzhľad a nakoniec bola 

prestavaná v štýle romantického 

historicizmu.  



Olomoucké múzeum umenia 

Už v 50. rokoch 20. storočia sa začiatky 

Múzea umenia v Moravskom Olomouci 

datujú do začiatkov. 

Múzeum spravuje viac ako 185 000 

umeleckých diel z oblasti maľby, 

sochárstva, kresby, voľnej a aplikovanej 

grafiky, fotografie alebo úžitkového umenia, 

a preto je jedným z najväčších svojho 

druhu v krajine. 



Arcidiecézne múzeum v Olomouci 

V Olomouci na strednej Morave sa v 

bývalom sídle dekanov olomouckej 

kapituly, ktorých história siaha až do 

prelomu 12. a 13. storočia, nachádza 

Arcidiecézne múzeum. 

Múzeum má vo svojej zbierke asi 185 tisíc 

umeleckých diel od staroveku až po 

súčasnosť a je jedným z najdôležitejších 

svojho druhu v krajine.  



Javoříčské jaskyne 
 

 
Na Bouzovskej vysočine v Olomouckom 
kraji, v oblasti Javoříčského krasu pri obci 
Javoříčko, sa nachádzajú rovnomenné 
jaskyne, považované za jedny z najkrajších 
v Českej republike. 

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. 



Zámok Holešov 

V Holešove na východnej Morave sa 

nachádza pekný barokový zámok s 

francúzskym parkom a priekopami. 

Už v 13. storočí bola v Holešove pevnosť, 

ktorá bola v 16. storočí prestavaná na 

renesančný zámok, neskôr premenená na 

nádhernú barokovú rezidenciu, ktorá sa 

stala významným kultúrnym centrom 

celého územia. 



Jaskyne Mladeč 

Na okraji obce Mladeč v Litovelských 

Pomoraví leží pod povrchom kopcov Třesín 

a Skalka Mladečské jaskyne komplexný 

labyrint neskorých chodieb v devónskom 

vápenci. 

Návštevníci sa môžu tešiť na 1250 metrov 

chodieb, dóm a komínov v mladeckých 

jaskyniach, ktoré už dávno obývali Cro-

Magnonovci. 



Zámok Náměšť na Hané 
V Náměšť na Hané pri Olomouci sú dva 
hrady - dolné a horné. 

Dolný zámok bol postavený na mieste 
pôvodnej pevnosti, ktorá tu existovala už v 
14. storočí. Neskôr bola prestavaná na 
renesančnú a barokovú rezidenciu a v 18. 
storočí na textilnú manufaktúru a sladový 
dom. 

Horný zámok bol postavený v blízkosti 
dolného v 60. rokoch 18. storočia ako 
reprezentatívne rodinné sídlo, ktoré bolo 
neskôr modernizované a vybavené 
elektrinou, vodovodom a centrálnym 
vykurovaním.  



Botanická záhrada Petra Albrechta 

V Prostějove na strednej Morave našla svoj 
domov botanická záhrada Petra Albrechta, 
predtým botanická záhrada Prostějov, 
pomenovaná v roku 2012 po mestskom 
poslancovi, ktorý bol zodpovedný za jej 
záchranu. 

Dnes záhrada, založená v 30. rokoch 20. 
storočia, predstavuje európske a zámorské 
stromy a rastliny, z ktorých je možné spočítať 
asi 1 500 druhov. Na ploche 4,5 km2 sú tu 
prezentované aj miestne biotopy. 



Rešovské vodopády 

Asi 1,5 kilometra od obce Rešov v doline 
rieky Poľovava v Nízkom Jeseníku sa 
nachádzajú rešovské vodopády, najväčšie 
v oblasti. 

Na mieste, kde rieka prechádza úzkym 
korytom rieky, je možné vidieť stupňovité 
vodopády, bazény a takzvané obrovské 
hrnce. Najvyššia trieda má výšku 10 
metrov a je najpôsobivejšia pri vysokom 
prietoku vody v čase topenia snehu alebo 
po daždi. 



Radnica s orlojom a vežou v Olomouci 

Olomoucká radnica, ktorá dominuje 

Hornému námestiu, je už 6 storočí 

symbolom ekonomického a politického 

významu bývalého kráľovského hlavného 

mesta. Astronomické hodiny sú umiestnené 

na severnej fasáde radnice.  



Svätý Kopeček pri Olomouci – živé pútnické 

miesto a destinácia pre obdivovateľov barokovej architektúry 
 Bazilika Navštívenia Panny Márie na Svätom 

vrchu leží asi 5 km severovýchodne od 

Olomouca. V súčasnosti je Svätý Kopeček 

cieľom obdivovateľov barokovej krásy, 

mnohých pútnikov a tiež srdca farnosti, kde 

sa odohrávajú tie najcennejšie tajomstvá 

viery. 


