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Univerzitní město Olomouc je po Praze nejrozsáhlejší městskou památ-
kovou rezervací v ČR. Právě proto je stotisícové město často označováno 
jako „malá Praha“. Olomoucká dominanta, Sloup Nejsvětější Trojice, je od 
roku 2000 na seznamu památek UNESCO. Turistický průvodce Lonely Pla-
net Olomouc označil jako č. 1 skrytých pokladů Evropy (50 Secret Gems 
of Europe).

CO MUSÍTE VIDĚT
Nejvýznamnější olomoucké památky jsou koncen-
trovány v  lokalitě Horního, Dolního a  Václavského 
náměstí. Hornímu náměstí dominuje Sloup Nejsvě-
tější Trojice  1  (UNESCO) a budova radnice s orlo-
jem  2 . Horní i sousední Dolní náměstí je obklopeno 
renesančními a barokními paláci, které vyprávějí pří-
běh bohaté historie města. Obdivovat můžete také 
unikátní soubor kašen s antickou tematikou. Jen pár 
kroků od Horního náměstí se tyčí výjimečná stavba 
gotického kostela sv. Mořice, která se pyšní jedně-
mi z největších varhan v Evropě a každoročně v září 
se zde koná Mezinárodní varhanní festival  3 .
Mezi Horním a  Dolním náměstím se můžete 
proplétat romantickými uličkami, kde objevíte 
kostel sv. Michala  4  s  trojicí barokních kopulí 
dotvářejících charakteristické panorama města 
nebo kapli sv. Jana Sarkandra  5 , kde byl na 
místě původní věznice umučen kněz Jan Sarkan-
der. Když poté projdete Univerzitní ulicí, půjdete 
dále podél tramvajové tratě a  vystoupáte Dóm-
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Arcidiecézní muzeum Olomouc
Muzeum sídlí v areálu národní kulturní památky a jeho 
stálá expozice představuje na 300 uměleckých skvostů 
z 11. – 18. století. Muzeum získalo jako jediné v ČR pres-
tižní označení „Evropské dědictví“ (European Heritage 
Label). Muzeum vyniká nejen jedinečností a rozsahem 
svých sbírek vyprávějících příběh o téměř tisícileté du-
chovní kultuře olomoucké arcidiecéze, ale také boha-
tou historií danou jeho umístěním v areálu olomouc-
kého hradu. Místo je spojeno s vraždou českého krále 
Václava III. roku 1306 a pobytem skladatele W. A. Mo-
zarta, který zde zkomponoval 6. symfonii F-dur. 

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Na návštěvníky čeká deset stálých expozic v historické budově muzea. Mezi nejpůsobivější patří Olomouc 
– patnáct století města, která nabízí sedm hlavních historických témat tvořící ucelený příběh dějin města, 
Galerie osobností Olomouckého kraje a Od kolébky do hrobu představuje příběh o narození a smrti, který je 
zasazen do reálného prostředí hanácké vesnice a hanácké krajiny období 19. století.
Celkový sbírkový fond muzea zahrnuje v současné době téměř milion položek. Stálé expozice muzea vás 
mj. zavedou do historie Olomouce, provedou lidovými tradicemi regionu, povypráví příběh kamene od jeho 
nejstarších dějin či vás obeznámí s nejvýznamnějšími osobnostmi spojenými s Olomouckým krajem.

skou ulicí, spatříte monumentální novogotickou 
katedrálu sv. Václava  6  a areál bývalého pře-
myslovského paláce, kde nyní sídlí Arcidiecéz-
ní muzeum Olomouc  7 . Nedaleko Václavského 
náměstí můžete navštívit také Arcibiskupský 
palác  8 , který je jediným veřejnosti zpřístupně-
ným sídlem arcibiskupa ve střední Evropě.

Olomouc bývala významným pevnostním měs-
tem  9 , o čemž svědčí na 30 historických vojenských 
objektů přímo ve městě i blízkém okolí (→ s. 59).

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTA
Informační centrum Olomouc, umístěné 
v  budově radnice, nabízí v  průběhu ce-
lého roku širokou škálu komentovaných 
prohlídkových okruhů městem i  audio-
průvodce pro individuální návštěvníky 
i skupiny. Město můžete poznat také ne-
tradičně na pojízdném pivním baru, vo-
zítkách segway, kolech i čtyřkolech nebo 
z lodi či raftu. 
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www.vmo.cz

www.muo.cz/arcidiecezni-muzeum-olomouc/ 
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Co nabízí okolí Olomouce? Romantické 
hrady a  zámky, fascinující expozice, kou-
zelná přírodní zákoutí i  porci zábavy pro 
celou rodinu.

Stačí se vydat pouhých 12 km na sever za Olomouc 
(směr Šternberk) a narazíte na významné poutní mís-
to, chrám Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku 
(→ s. 46), který papež Jan Pavel II. při své návštěvě 
v roce 1995 povýšil na baziliku minor. Nedaleko ba-
ziliky se na ploše 42,5 ha rozprostírá nejnavštěvova-
nější turistický cíl Střední Moravy – Zoo  Olomouc. 
O  několik kilometrů dále se před vámi rozprostře 
město Šternberk se svým stejnojmenným hradem 
(→ s. 38) a ojedinělou Expozicí času.

VÝLETY DO OKOLÍ

ZOO Olomouc, Sv. Kopeček
– 12 km od Olomouce
K raritám zdejší lesní zoo s téměř dvěma tisíci zvířat 
patří společný výběh pro medvědy baribaly a vlky 
arktické, pavilon netopýrů, obří akvárium, exotický 
tropický pavilon nebo veřejnosti přístupný výběh 
makaků červenolících, kterým procházíte zčásti po 
visuté lávce. Novinkou je africký pavilon Kalahari, 
ve kterém se už zabydleli surikaty, damani, hrabáči 
a medojed kapský.

Na severozápad od Olomouce (směr Mohelnice) před 
vámi leží přírodní bohatství v podobě  CHKO Litovelské 
Pomoraví  vybízející k  procházkám, výletům na kole 
i  nenáročné vodácké turistice. Rozhodně si nenechte 
ujít prohlídku  Javoříčských jeskyní , které patří k tomu 
nejlepšímu, co CHKO skýtá. Když pojedete ještě o pár ki-
lometrů dále, nebudete litovat, jelikož vám před očima 
vyvstane jeden z nejnavštěvovanějších hradů v ČR, po-
hádkový   hrad Bouzov  (→ s.  38). Do Loštic je to z Bouzo-
va už jen kousek a dostanete se do místa, které je doslova 
zasvěcené slavné regionální delikatese –  Olomouckým 
tvarůžkům . Pokud byste chtěli vidět, jak se místním žilo 
v 19. století, rozhodně se zastavte ve  skanzenu v Příka-
zích  vzdáleného pouhých 10 km od Olomouce.

Javoříčské jeskyně – 31 km od Olomouce
Javoříčské jeskyně jsou unikátní svojí bohatou, zachovalou a rozmanitou krápníkovou výzdobou a patří 
k nejkrásnějším jeskyním ČR. Podzemní systém vytváří komplikovaný komplex chodeb, dómů a propas-
tí. Celková délka všech známých chodeb dosahuje přes 4 000 m. Teplota vzduchu v jeskyních činí 7–8 °C.

www.caves.cz/jeskyne/javoricske-jeskyne

www.nmvp.cz/prikazy

Hanácké muzeum v přírodě 
– 10 km od Olomouce
Skanzen z 19. století představuje místní tradiční ar-
chitekturu. Areál tvoří tradičně vybavená hanácká 
usedlost se špaletovou stodolou a  další 3 unikátní 
špaletové stodoly v  přilehlých zahradách. Všechny 
stavby, které jsou nemovitými kulturními památka-
mi, doplňuje venkovský mobiliář z let 1799–1950.
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www.zoo-olomouc.cz

PRAVIDELNÉ AKCE
ÚNOR
Masopustní veselí, Olomouc

DUBEN 
Olomoucký tvarůžkový festival, Olomouc

KVĚTEN
Dvořákova Olomouc
BEERFEST, Olomouc

ČERVENEC
Olomoucké barokní slavnosti, Olomouc 
Bezděkovský levandulový festival, Bezděkov
Keltská noc, Plumlov
Josefkol, Čechy pod Kosířem

SRPEN
Hefaiston, Helfštýn

ZÁŘÍ
Mezinárodní varhanní festival, Olomouc

LISTOPAD–PROSINEC
Vánoční trhy Olomouc

Muzeum Olomouckých tvarůžků – 30 km od Olomouce
Olomoucké tvarůžky mají historii delší jak 600 let 
a  v  tvarůžkárně A. W. v  Lošticích zrají již od roku 
1876. Jedná se o  jedinečný sýr českého původu, 
který je znám svou nezaměnitelnou pikantní chutí 
a výraznou vůní. Pravé Olomoucké tvarůžky jsou pří-
rodním, měkkým, pod mazem zrajícím sýrem s mi-
nimálním množstvím tuku a  soli, bez jakékoli che-
mické přísady. Ojedinělé muzeum se věnuje historii 
i současnosti výroby této slavné delikatesy.

 Víte, že…? 
Olomoucké tvarůžky jsou jediným originálním 
českým sýrem, který je chráněn zeměpisným 
označením EU. Napříč regionem můžete tvarůž-
ky ochutnat v  mnoha podobách – jako tatarák, 
na chlebu, smažené, v polévkách, a dokonce jako 
zmrzlinu nebo originální slané dezerty.

www.tvaruzky.cz/muzeum-olomouckych-tvaruzku 

www.historickekocary.cz

Směrem na Prostějov jihozápadním směrem od Olomouce se určitě zastavte v  Čechách pod Kosířem  
(→ s. 41), kde uprostřed romantického parku narazíte na nově zrekonstruovaný zámek a hned o kou-
sek dál pak na ojedinělou expozici historických kočárů.
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Muzeum historických kočárů
– 20 km od Olomouce
Jedná se o ojedinělou a největší sbírku historických 
kočárů a luceren ve střední Evropě. Expozice čítá přes 
50 kočárů a saní z let 1750–1920. Mezi nejvzácnější 
exponáty patří kočár Zlatá karosa vyrobený ve Francii 
roku 1750 nebo arcibiskupský kočár, který účinkoval 
ve filmu o  císařovně Sissi. Sbírka zahrnuje rovněž 
smuteční vozy, saně a řadu kočárových doplňků.

Hranická propast – 46 km od Olomouce
Měření v září 2016 uskutečněné hloubkovými potápěči v čele s Krysztofem Starnawskim a s pomocí robota, který se dostal do hloubky 404 metrů, dokázalo, že Hranická 
propast je nejhlubší zatopenou jeskyní světa. Dálkově ovládaný robot přitom nedosáhl dna, zastavila jej délka ovládacího kabelu. Při připočtení suché části je hloubka pro-
pasti stanovena na 473,5 metru. Geologové odhadují možnou hloubku Hranické propasti na 700 až 1000 metrů. V nádražním objektu, za kterým se napojíte na naučnou 
stezku vedoucí k propasti, si můžete prohlédnout interaktivní expozici věnovanou tomuto světového unikátu. 

Když se z Olomouce vydáte po dálnici směrem na Ostravu, budete míjet město Hranice, na jehož konci 
se můžete krátkou procházkou dostat až k nejhlubší zatopené propasti světa.


