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Dolné námestie v 
Olomouci 

• Najdôležitejšou pamiatkou Dolného 
námestia je bezpochyby Mariánsky 
stĺp z 18. storočia.  

• Bol postavený z vďačnosti 
olomouckých mešťanov za 
ukončený mor, ktorý v tom čase 
vyčíňal na Morave.  

• Dnes je z neho národná kultúrna 
pamiatka.  

• Okrem neho nájdete na námestí aj 
Jupiterovu či Neptúnovu fontánu. 



Horné námestie 
mesta Olomouc 

• Už od čias, kedy bol Olomouc 
hlavným mestom Moravy, 
bolo považované Horné 
námestie za centrum mesta a 
symbolom ekonomickej a 
politickej dôležitosti. 

 

 

• Magistrát mesta Olomouc a veža s 
hodinami 



• Ústredným bodom námestia je už na 
prvý pohľad budova radnice, ktorej 
súčasťou je aj nie veľmi známy 
Olomoucký orloj.  

• Ten je jedným z mála heliocentrických 
orlojov na svete, za čo bude 
pravdepodobne vďačiť socialistickému 
realizmu.  

• Do tohoto štýlu bol totiž 
zrekonštruovaný v roku 1955. 

 

 

 

• Olomoucký orloj, rovnako ako ten Pražský, 
sa každé poludnie dáva do pohybu 



Na Hornom námestí ešte 
nájdete Cézarovu, 
Herkulovu alebo aj 
Ariónovu fontánu  s 

korytnačkou, rovnako ako 
Edelmannov palác či 

bronzový model mesta. 



Olomoucké kostoly 

• Iba o uličku ďalej od Horného námestia sa 
nachádza katolícky Kostol sv. Mořice, 
ktorý však bol počas našej návštevy 
zavretý a v procese reštaurácie.  

• Vybrali sme sa preto opačným smerom k 
inému katolíckemu kostolu. Chrám sv. 
Michala z 13. storočia vás na prvý pohľad 
určite neupúta, keďže jeho zovňajšok je 
veľmi priemerný.  

 

 

 

• Organ v Chráme sv. Michala 



• Len pár metrov od Sv. Michala 
narazíte na kaplnku venovanú 
inému svätému, Jánovi 
Sarkanderovi.  

 

• Niekdajšie vezenie bolo začiatkom 
18. storočia zasvätené mučeníkom 
a prestavané do podoby dnešnej 
kaplnky. 

 

 

 

• Kaplnka sv. Jána Sarkandera 



Pravoslávny Chrám sv. 
Gorazda 

 
 

Interiér Chrámu sv. 
Gorazda 



• Počas návštevy sa nedá zabudnúť 
podarilo, určite nevynechajte 
najväčší kostol, aký sa v Olomouci 
nachádza, Katedrálu sv. Václava.  

 

 

• Prípadne vybehnite za mesto, kde 
sa nachádza asi 7km vzdialený 
Svätý Kopeček s ďalším kostolom. 



Hrady, hradiská a pevnosti 
mesta Olomouc 

• Jedným z najvýznamnejších 
hradných areálov v Českej republike 
a národnou kultúrnou pamiatkou 
je Olomoucký hrad, ktorý sa 
nachádza na samom okraji centra 
mesta. 

 

• Okrem neho určite stojí za zmienku 
aj kláštor Hradisko, v ktorom sa 
prekvapivo nachádza plne funkčná 
vojenská nemocnica, i keď sa opäť 
jedná o kultúrnu pamiatku. 



Kultúra v Olomouci 

• Tak ako v každom inom meste, tak aj v 
Olomouci nájdete množstvo múzeí či 
galérií. 

•  Ak budete aspoň prechádzať okolo Múzea 
umenia, určite zdvihnite hlavu hore.  

• Uvidíte slávnu sochu od Davida Černého.  

• Ide o muža zaveseného na rímse, ktorý sa 
vraj aj hýbe a nadáva, pričom svoj hlas mu 
prepožičal český spevák David Koller. 

 

 

• Muž zavesený na rímse od Davida Černého 



Loštice a pravda 
o olomouckých 
syrečkoch 

• V Lošticiach nájdete aj 
vychýrenú Tvarůžkovú 
cukrárnu, kde predávajú 
“zákusky” z nich 
vyrobené.  

• Určite ju nevynechajte! 



• Moderná  Ariónova  fontána  na Hornom  
námestí  ponúka  v horúcom  lete  
osvieženie, účasťou modernej  Arionovej 
fontány je aj korytnačka.  

• Múzeum je jedinou kultúrnou 
inštitúciou svojho druhu v 
Českej republike.  

• Stála expozícia 
obsahuje umelecké skvosty z 
dvanásteho až osemnásteho 
storočia, jednu z najlepších 
stredoeurópskych kolekcií 
starého maliarstva a trezorové 
poklady olomouckých 
arcibiskupov. 



Olomoucké pevnosti 

• Olomouc má unikátny systém vojenských 
opevnení , ktorý vznikali od konca 
osemnásteho storočia . 

• Tvorilo ho zhruba dvadsať vojenských 
objektov a  pevností, ktoré dnes prepája 
tridsaťkilometrový náučný chodník.  

• Všetky vojenské objekty nie sú prístupné 
pre verejnosť, navštíviť však môžete 
napríklad: pevnosť Fořt číslo XVII -
  Křelov, ktorá bola postavená v rokoch 
1851 až 1854. 

 

• Pevnosť Křelov v Olomouci. 



Javoříčské jaskyne 

• Patria medzi najkrajšie jaskyne v Českej 
republike.  

• Celková dĺžka všetkých známych chodieb 
dosahuje viac ako štyri kilometre.  

• Prehliadkové trasy sú dve, dlhšia meria 
osemsto metrov a kratšia štyristopäťdesiat.  

• Podzemný systém Javoříčských jaskýň 
vytvára komplikovaný komplex chodieb, 
dómov a priepastí. 

• Sú tiež zimoviskom jedného z najmenších 
druhov netopierov - vápencov malých, 
veľkých približne ako slivky. 



Ďakujem za 
pozornosť 

Michaela Cudráková 3.BP 


