


Javoříčské jaskyne 

Javoříčské jaskyne sú západne od 
Olomouca. Sú unikátne zachovalou 
a rozmanitou kvapľovou výzdobou 
 
Celková dĺžka všetkých známych 
chodieb dosahuje viac ako štyri 
kilometre.  
 
Podzemný systém Javoříčských 
jaskýň vytvára obrovský a 
komplikovaný komplex chodieb, 
dómov a priepastí. 
 



Rešovské vodopády 

 

Sú najväčšie vodopády Nízkého 
Jeseníku (Národnej prírodnej 
rezervácie Rešovské vodopády)  
Nachádzajú sa na rieke Huntavě.  
 
Najväčší vodopád má 10 metrov.  
 



Rozhľadňa Velký Kosíř 

Vrchol Velkého Kosíře dosahuje len 
442 m n. m. ale aj cez to tam je 
rozsiahly výhľad. 
 
Od roku 2013 tu stojí drevená 
rozhľadňa vysoká 25m.  
 
Na Velký Kosíř sa dá ísť bez problému 
na bicykli aj po asfalte. 
 
 



Jazierka u lázní Skalka 

Dve malé jazierka schované v lese 
vznikli zatopením bývalých lomov.  
 
Na okraji lesa nad jazierkami sú z 
nadmorskej výšky 274 m krásne 
výhľady na Hanou a Drahanskou 
vrchovinu. 
 



Mladečské jaskyne 

Mladečské jaskyne sú rozsiahle 
podzemné priestory v devonských 
vápencoch, ktoré sa nachádzajú 
prevažne pod vrchom Třesín pri obci 
Mladeč v okrese Olomouc v 
Chránenej krajinnej oblasti Litovelské 
Pomoraví.  
 
K znovuobjaveniu jaskýň došlo v 19. 
storočí.  



Zbrašovské 
aragonitové jeskyně 

Zbrašovské aragonitové jeskyně je 
chránené územie v okrese Přerov v 
Česku, ktoré bolo vyhlásené ako 
národná prírodná pamiatka kvôli 
ochrane hydrotermálneho krasového 
územia európskeho významu, ktorý 
nemá v Česku obdoby.  
 
Na toto územie sa viaže špecifická 
flóra a fauna. 



Stĺp Najsvätejšej 
Trojice v Olomouci 

Barokový 35 m vysoký stĺp Najsvätejšej 
Trojice s viac ako 40 sochami je 
najveľkolepejšia a najvyššia stavba 
svojho druhu v českých krajinách.  
 
Stĺp, posvätený v roku 1754 za 
prítomnosti cisárovnej Márie Terézie, 
vytvorila kamenárska dielňa V. Rendera 
a sám majster o ňom vyhlásil, že 
„nebude mať obdoby v celom Rakúsku 
ani v Nemecku“.  
 
Našu pozornosť si zaslúži aj súbor 
šiestich barokových fontán  



ZOO Olomouc 

K najväčším atrakciám Olomouca 
bezpochyby patrí ZOO Olomouc, ktorú 
nájdeme na Svätom Kopečku.  
 
V záhrade sa chová na 350 druhov 
zvierat v celkovom počte 1700 kusov.  
 
K najväčším atrakciám zoologickej 
záhrady patria lemuri, vlci, arktické 
medvede, baribali a mravčníci.  
 
Raritou záhrady je tiež 32 metrov 
vysoká vyhliadková veža, z ktorej 
možno vidieť za dobrého počasia aj 
najvyššiu horu Jeseníkov – Praděd.  
V ZOO sa ďalej nachádza lanové 
centrum a safari.  



Pevnost poznání  

V centre Olomouca nájdeme 
interaktívne múzeum vedy Univerzity 
Palackého v Olomouci, ktoré je určené 
deťom aj dospelým.  
 
Múzeum sa nachádza v mieste 
bývalého vojenského skladu. Pevnosť 
sa snaží návštevníkov hravou formou 
oboznámiť s vedou a výskumom.  
 
Objekt nachádza hneď niekoľko 
rozličných expozícií.  



Cesta po pevnůstkách 
císařsko-královské 
olomoucké pevnosti 

Olomouc oplýva nielen ohromným 
počtom svätostánkov, ale aj unikátnym 
opevnením, ktoré tu vznikalo od konca 
18. storočia.  
 
Tvorilo ho 20 pevnôstok a vojenských 
objektov, ktoré dnes nájdeme na 
tridsať kilometrovom náučnom 
chodníku. Nie všetky sa bohužiaľ do 
dnešných dní podarilo uchovať.  
 
Okrem nich na chodníku nájdeme aj 
prachárne, reduty, špitál a ďalšie 
vojenské stavby.  



Svatý kopeček 

Svätý Kopeček je skutočnou barokovou 
perlou, ktorá skrýva to najcennejšie 
tajomstvo viery.  
 
Pútnické miesto vzniklo v 17. storočí. 
Kláštor tu bol už od roku 1078. 
Vystavaný kostol bol v roku 1995 
povýšený na baziliku minor.  
 
Vyzdobený je mnohými umeleckými 
skvostami. Bazilika je okrem pondelka 
sprístupnená širokej verejnosti.  



Klášter Hradisko 

Dnes už bývalý kláštor Hradisko bol v 
Olomouci zriadený v roku 1078 rádom 
benediktínov zo Strahova. Kláštorný 
komplex tvorila hlavná budova kláštora 
a kostol svätého Štefana spolu s 
ďalšími objektmi.  
 
Budova dodnes patrí k tým 
najmohutnejším dielom 
stredoeurópskej barokovej 
architektúry.  
 
Po zrušení v roku 1790 pripadol kláštor 
armáde, tá tu zriadila sklad, potom 
zajatecký tábor a nakoniec vojenskú 
nemocnicu. V miestach bývalej 
márnice vzniklo múzeum s expozíciou 
venovanej histórii nemocnice. 



Veletrh FLORA 

Medzinárodná záhradkárska výstava už 
čoskoro oslávi 110 výročie.  
 
Jedná sa o každoročnú veľmi obľúbenú 
a vyhľadávanú výstavnú udalosť, ktorú 
navštívi priemerne 80 000 
návštevníkov.  
 
Ide o najstaršiu a najväčšiu 
medzinárodnú kvetinovú výstavnú 
akciu. Popri ďalších výstavách sa tu 
konajú aj rôzne súťaže.  
 
Tunajšie skleníky patria k tým 
najväčším Českej republike.  



Olomoucký orloj 

Olomoucký orloj je orloj, ktorý je 
súčasťou severnej steny radnice v 
Olomouci.  
 
Nachádza sa tu od 15. storočia.  
 
Súčasná podoba orloja pochádza od 
Karla Svolinského v duchu 
socialistického realizmu.  
 
Ide o jeden z mála heliocentrických 
orlojov na svete.  




