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Moraviaforyou
Plánujete dovolenou, výlet, poznávací či relaxační 
pobyt? Portál moraviaforyou.cz Vám nabízí pestrou 
škálu turistických balíčků v regionu Střední Morava 
s možností on-line rezervace. Ať už hledáte 
odpočinek spojený s poznáváním regionu nebo 
upřednostňujete aktivní trávení volného času, na 
portále moraviaforyou.cz si svůj zážitek vybere každý!
www.moraviaforyou.cz

Poznávací pobyty
Vyberte si ze širokého spektra zážitků a vydejte se na Střední Moravu – do regionu s boha-
tou historií, řadou významných architektonických památek a s množstvím romantických 
hradů a zámků.

Aktivní dovolená
Střední Morava Vás uvede do pohybu. Poznejte přírodní bohatství regionu Střední Morava 
pěšky, na kole či z koňského hřbetu. Jedinečný zážitek Vás čeká i při sjíždění řeky Moravy. 
Své sportovní ambice uplatníte také v celé řadě rozmanitých sportovních areálů a adrena-
linových center. 

Lázně & Wellness
Načerpejte nové síly a dopřejte si příjemnou relaxaci v Lázních Slatinice nebo Lázních Teplice 
nad Bečvou, které nabízejí vysokou kvalitu služeb a širokou škálu lázeňských procedur. 

Výlety
Vydejte se na Střední Moravu za zážitky! Region svým návštěvníkům nabízí rozmanitost ve 
formě bohatého kulturního dědictví, krásné přírody, řady možností pro sportovní aktivity, 
zábavy i odpočinku. V nabídce naleznete jak dvouhodinové procházky, tak i celodenní výlety.
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Střední Morava-Sdružení cestovního ruchu
Horní náměstí 5
772 00 Olomouc
tel.: +420 585 204 627-9
info@central-moravia.cz

www.central-moravia.cz
www.moraviaforyou.cz

Průměrné lednové teploty se pohybují mezi -2°C 
a -4°C, červencové teploty od 15°C do 22°C.

Doprava z/na letiště 

KATOWICE Airport, Polsko | www.katowice-airport.com
Katowice Airport   Ostrava (2 hod. 10 min.)   Olomouc (1 hod.)
•  TigerExpress: spojení 4x denně, cena od 520 Kč www.tigerexpress.eu 
Katowice Airport   Olomouc (2 hod.)
•  Přeprava na letiště s.r.o.: pronájem auta s řidičem, cena od 4000 Kč/auto www.prepravanaletiste.cz 

PRAHA – Letiště Václava Havla | www.prg.aero
Praha, Letiště Václava Havla   Praha, Hlavní vlakové nádraží (cca 50 min.)   Olomouc, Hlavní vlakové nádraží (cca 2 hod. 20 min.)
•  Airport Express  : letiště - hlavní vlakové nádraží, denně v intervalu 30 minut (od 5:30 do 21:00 hod.), zastávka autobusu: Terminál 1 – východ 

F / Terminál 2 – východ E, cena jízdného: 60 Kč
•   Praha – Olomouc (2 hod. 20 min.): vlakové spojení 2x za hodinu, cena jízdného: od 220 Kč www.regiojet.cz; www.le.cz; www.cd.cz 
•   Praha, Letiště Václava Havla  Olomouc (3 hod. 45 min.)
        •  Student Agency: zastávka autobusu: Terminál 1 – mezi P1 a Parkingem C, cena jízdného od 240 Kč www.studentagency.cz 
•  Praha, Letiště Václava Havla  Olomouc 

        •  Přeprava na letiště s.r.o.: pronájem auta s řidičem, cena od 4000 Kč/auto www.prepravanaletiste.cz

BRNO – Letiště Tuřany | www.brno-airport.cz
Brno, Letiště Tuřany   Brno, Hlavní vlakové nádraží (cca 20 min.)   Olomouc, Hlavní vlakové nádraží (cca 1 hod. 35 min.)
•   Městská hromadná doprava: letiště - hlavní vlakové nádraží (20 min.), linka č. 76 a 89, zastávka autobusu: před odletovou halou letiště, cena 

jízdného: 25 Kč www.idos.cz 
•   Brno – Olomouc (1 hod. 30 min.): vlakové spojení 1x za hodinu, cena jízdného: od 100 Kč www.cd.cz 
Brno, Letiště Tuřany   Brno, Hlavní vlakové nádraží (cca 20 min.)   Olomouc (cca 1 hod.)
        •  Student Agency: spoj 1x za hodinu, zastávka autobusu: u Hotelu Grand, cena: 105 Kč www.studentagency.cz 

 Brno, Letiště Tuřany  Olomouc (45 min.)
        •  Přeprava na letiště s.r.o.: pronájem auta s řidičem, cena od 1250 Kč/auto www.prepravanaletiste.cz 

OSTRAVA – Letiště Mošnov | www.airport-ostrava.cz
Ostrava, Letiště Mošnov   Ostrava, Hlavní vlakové nádraží (45 min.)   Olomouc, Hlavní vlakové nádraží (cca 1 hod.)
•   Ostrava, Letiště Mošnov  Ostrava, Hlavní vlakové nádraží: vlakové spojení 10x denně www.idos.cz 
•    Ostrava, Hlavní vlakové nádraží  Olomouc, Hlavní vlakové nádraží: vlakové spojení 1x za hodinu, cena od 110 Kč 

www.regiojet.cz;  www.le.cz; www.cd.cz
 Ostrava, Letiště Mošnov  Olomouc (1 hod.)

        •  Přeprava na letiště s.r.o.: pronájem auta s řidičem, cena od 1250 Kč/auto www.prepravanaletiste.cz 
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HRADY A ZÁMKY
Hrady a zámky Střední Moravy lákají návštěvníky svou nezaměnitelnou atmosférou. Nechte 
se pohltit pohádkovým vzhledem hradu Bouzov, jednoho z nejnavštěvovanějších hradů 
u nás, projděte se rozmanitými interiéry šternberského hradu a vyslechněte tajemné legen-
dy, kterými je opředeno jedno z nejrozsáhlejších středověkých sídel ve střední Evropě, hrad 
Helfštýn. Architektonicky rozličná zámecká sídla Vám přiblíží životní styl šlechty, nabídnou 
zajímavé expozice a umožní zasnít se v prostředí romantických zámeckých parků.

Hrad Bouzov

Hrad Šternberk

Hrad Helfštýn

Zámek Náměšť na Hané

Zámek Úsov

Pravidelné akce
duben 
• Čarodějnice na hradě

červenec-srpen
•  Na fi lmovém plátně – letní víkendo-

vá odpoledne s promítáním pohá-
dek a fi lmů, které se točily 
na hradě Bouzov

srpen
•  Bouzovský mumraj aneb Mar-

kraběte Jošta turnaj – středověký 
jarmark, rytířský turnaj, šermířská 
vystoupení

•  Balóny nad hradem – přelety horko-
vzdušných balónů nad hradem

•  Moravské hrady.cz – hudební 
festival

září, říjen (poslední víkend) 
•  Večerní kostýmované prohlídky

Pravidelné akce
duben 
•  Mezinárodní den památek 

– komentované prohlídky 
s restaurátory

červenec
•  Šternberský kopec – open air festi-

val v areálu hradu

srpen 
•  Víkend v kostýmech - speciální 

prohlídky hradu s možností pro 
návštěvníky vyzkoušet si historické 
kostýmy

září
•  Dny evropského kulturního dědictví

Pravidelné akce
květen
•  Festival vojenské historie

červen
•  Rockový Helfštýn

červenec
•  Helfštýnská pouť – celodenní 

kulturní program
•  Hradní bál

srpen 
• Kovářské fórum
• Hefaiston

Pravidelné akce
červenec
•  Odpoledne s večerníčkem – zábavný 

program pro děti i dospělé
•  Filmové prohlídky

srpen
•  Z pohádky do pohádky – pohádko-

vá divadelní vystoupení
• Květiny pro zámeckou paní
• Hradozámecká noc

září
•  Dny evropského kulturního dědictví

říjen 
•  Tajemný zámek – strašidelné 

prohlídky zámku

Pravidelné akce
duben
•  Čarodějnické odpoledne na zámku

Jeden z nejnavštěvovanějších 
a nejpůvabnějších hradů v ČR 
byl založen na počátku 14. stole-
tí. Dnešní podobu romantického 
sídla získal po rozsáhlé přestavbě 
v letech 1895-1910. Unikátní jsou 
dva funkční padací mosty a pada-
cí mříž. Návštěvníci si mohou vy-
brat z několika tematických pro-
hlídkových okruhů. Hrad je rovněž 
vyhledávaným místem fi lmařů, 
natáčela se zde např. pohádka 

„O princezně Jasněnce a létajícím 
ševci“, „Princezna Fantaghiro“, po-
kračování seriálu „Arabela“ či epi-
zoda seriálu „Mladý Indiana Jones“.

Gotický hrad byl založen ve 2. polovině 13. století rodem pánů 
ze Šternberka. Později byl hrad rozšířen v pozdně gotickém stylu 
a v 16. století renesančně dostavěn. Posledními majiteli hradu byli 
Lichtenštejnové, kteří ho přestavěli v duchu historizujícího roman-
tismu. Hradní interiéry překvapí svou velkorysostí a bohatou výba-
vou uměleckých děl po-
cházejících z celé Evropy 

– unikátní soubory italské 
a severské raně renesanční 
malby, soubor kachlových 
kamen od renesance až k 
empíru, nebo předměty 
ze života moderní šlechty z 
počátku 20. století.

Jeden z nejrozsáhlejších středově-
kých hradů byl budován od začátku 
14. století. Od roku 1475 byli majiteli 
Pernštejnové, kteří hrad rozšiřovali 
a opevňovali. V 17. století se hrad do-
stal do držení kardinála Františka z Di-
trichštejna, který započal s demoliční-
mi pracemi, a Helfštýn tak byl zbaven 
rázu panského sídla. Ve své nynější 
podobě má hrad charakter rozsáhlé 
pevnosti se šesti branami, řadou věží 
a systémem valů z 18. století. Areál 
hradu se stálou expozicí je dějištěm 
množství kulturních akcí, z nichž nej-
známější je mezinárodní setkání umě-
leckých kovářů „Hefaiston“ . 

Raně klasicistní zámek, stojící upro-
střed kruhového parku, byl vybudo-
ván ve 2. polovině 18. století Ferdi-
nandem Bonaventurou, hrabětem 
z Harrachu. V rokokových interié-
rech najdete expozice s ukázkami 
životního stylu vysoké šlechty a ma-
lířského umění. Za zhlédnutí stojí 
rovněž vzácná sbírka míšeňského 
porcelánu a expozice dětských his-
torických kočárků.

Jedno z nejstarších dochovaných moravských šlechtických sídel je 
postaveno ve stylu francouzského kastelu. Od 17. století až do roku 
1945 byl Úsov v držení Lichtenštejnů, kteří nechali zbudovat třípat-
rový palác s monumentálním schodištěm podle projektu italského 
architekta Domenica Martinelliho, a část hradu tak získala zámecký 
charakter. V roce 1898 zde bylo založeno lovecko-lesnické muzeum, 
které je ojedinělou sbírkou tohoto druhu ve střední Evropě. Zajíma-
vostí je také interaktivní expozice pro děti - Hádanky pánů z Vlašimi.

783 25 Bouzov 8
+420 585 346 202
pokladna +420 775 888 960
bouzov@npu.cz

www.hrad-bouzov.cz

Horní náměstí 6
785 01 Šternberk
+420 585 012 935
+420 602 543 562
hrad.sternberk@email.cz

www.hrad-sternberk.cz

Týn nad Bečvou
751 32
+420 581 797 093
 helfstyn@prerovmuzeum.cz 
helfstyn@volny.cz

www.helfstyn.cz

Hrad 1
783 44 Náměšť na Hané
+420 585 952 184
+420 737 291 359
zamek@namestnahane.cz

zamek.namestnahane.cz

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově
Zámecká 1 | 789 73 Úsov
+420 583 435 111 | +420 736 676 351
usov@muzeum-sumperk.cz

www.muzeum-sumperk.cz/zarizeni/
lovecko-lesnicke-muzeum-v-usove
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Zámek Plumlov

Zámek Tovačov

Zámek Čechy pod Kosířem

Pravidelné akce
duben 
• Noční pohádkové prohlídky
• Slet čarodějnic

červenec
•  Pohádkové prohlídky 

– divadelní představení 

srpen
•  Šermířský víkend

září
• Plumlovské vinobraní
• Dobývání Plumlova – vojenská akce

říjen 
• Noční prohlídky

Pravidelné akce
duben 
• Pálení čarodějnic

červen
• Noční prohlídky

srpen
•  Tovačovský portál – folkový festival

září 
• Svatováclavské hody

Pravidelné akce
červen
•  Žváčkův festival – setkání decho-

vých hudeb

srpen
•  Divadla na zámku

Zámek je otevřen celoročně

Stavba tohoto raně manýristické-
ho zámku na místě hradu ze 13. 
století byla započata roku 1680 
Janem Adamem z Lichtenštejna. 
Ze čtyř zamýšlených velkolepých 
křídel však bylo postaveno pou-
ze jedno. Mimořádně působivé 
je především průčelí, členěné 
mohutnými sloupy. Na zámku 
se každoročně konají hudebně 
a divadelně zaměřené festivaly 
a workshopy s mezinárodní účastí.

Původní tvrz ze 14. století prošla 
v průběhu staletí mnoha staveb-
ními úpravami. V 16. století se 
Pernštejnové zasloužili o nejra-
zantnější proměnu zámku v raně 
renesančním duchu. Zámku do-
minuje téměř sto metrů vysoká  
Spanilá věž. Za pozornost stojí 
ojedinělý renesanční portál věže, 
unikátní kopie schodiště Vídeň-
ské opery či rytířský a sněmovní 
sál. Ke zhlédnutí vybízí expozice 
prusko-rakouské bitvy u Tovačova 
z roku 1866 a výstava věnovaná 
osobnosti Ctibora Tovačovského 
z Cimburka.

Počátkem 18. století byla původní tvrz přestavěna na barokní čtyř-
křídlý zámek. Významná etapa v jeho dějinách nastává s příchodem 
portugalského rodu Silva-Taroucca, kteří drželi zámek od roku 1768 
až do konce 2. světové války. V polovině 19. století získal objekt 
dnešní klasicistní podobu. Ve stejné době byla také rozšířena a 
přeměněna původně barokní zahrada v přírodně krajinářský park. 
Park později sloužil jako ateliér významnému českému malíři Josefu 
Mánesovi, jenž zde mezi lety 1846-1870 vytvořil přes stovku umě-
leckých prací. 

Zámek Dřevohostice

Zámek Hustopeče nad Bečvou

Zámek Konice

Pravidelné akce
červenec (poslední neděle)
• Setkání dechových hudeb

Renesanční čtyřkřídlý zámek 
z 16. století. V letech 1595-1617, 
kdy byl zámek v držení Karla st. 
ze Žerotína, proběhla zásadní re-
nesanční přestavba. V předzámčí 
jsou umístěny hodnotné barokní 
sochy sv. Jana Nepomuckého 
a sv. Jana Sarkandra z 18. století. 
V objektu zámku se nachází expo-
zice akademického sochaře Jiřího 
Lendra a pamětní síň Lva kardiná-
la Skrbenského. V předzámčí pak 
naleznete hasičské muzeum.

Renesanční zámek z roku 1596 
byl postaven pro Karla st. ze Že-
rotína a jeho syna Viktorina jako 
čtyřkřídlá budova s arkádovým 
dvorem. Návštěvníkům je zde 
k dispozici lapidárium s expozicí 
dochovaných kamenných prvků 
renesančních arkád zámku a řez-
nické muzeum, dokumentující 
tradici a vývoj řemesla místní ro-
dinné fi rmy Váhala a spol.

Barokní zámek byl postaven v letech 1703-1705 na objednávku 
olomouckých premonstrátů. V západním křídle budovy se nachá-
zí nejvzácnější část zámku, někdejší jídelna řádových bratří. Strop 
zdobí vzácná freska „Stolování sv. Rodiny“, kterou v letech 1725-33 
vytvořil Jan Jiří Etgens. Dnes se zde nachází obřadní síň, galerie, 
expozice zvyků a řemesel s největší sbírkou seker v ČR a informač-
ní centrum.

Náměstí míru 1
753 66 Hustopeče nad Bečvou
+420 581 626 111

www.ihustopece.cz

Zámecká 86
751 14 Dřevohostice
+420 723 910 281
 icdrevohostice@seznam.cz

www.drevohostice.cz

Zámecká 99
798 03 Plumlov
+420 773 444 500| +420 588 882 662
 zamek.plumlov@seznam.cz

www.plumlov-zamek.cz

Cimburkova 2
751 01 Tovačov
+420 723 334 794
zamek@tovacov.cz

zamek.tovacov.cz

798 58 Čechy pod Kosířem
+420 585 515 122
vmo@vmo.cz

www.zamekcechy.cz

Kostelní 46
798 52 Konice
+420 582 334 987 | +420 739 333 721
 icko.konice@seznam.cz

www.mekskonice.cz
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OLOMOUC
Olomouc, stotisícová hanácká metropole, je správním centrem Olomouckého kraje a ode-
dávna patří k nejvýznamnějším městům českého státu. Díky svojí poloze, starobylé univerzi-
tě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po několik staletí přirozeným centrem 
Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky. Nyní je po Praze druhou největší 
památkovou rezervací v ČR, pyšní se řadou historických a architektonických skvostů, mezi 
nimiž je památka zapsaná na seznamu UNESCO (Sloup Nejsvětější Trojice). 

Pro svou atmosféru je Olomouc vyhledávaným střediskem řady kulturních, společenských 
a sportovních akcí. Více než čtyřicetiletou tradici má mezinárodní zahradnická výstava Flo-
ra Olomouc. Oblíbený je také Podzimní festival duchovní hudby či Mezinárodní varhanní 
festival. Své fanoušky si našly také mladší akce – Beerfest, festival Colores Flamencos nebo 
Olomoucký ½ maraton.

Příjemnou relaxaci nabízí rozlehlé parky plné zeleně, moderní aquapark, plavecký stadion 
i velká zoologická zahrada na Svatém Kopečku.

Světově respektovaný průvodce Lonely Planet opakovaně označil Olomouc za nejkrásnější 
město České republiky a za nejlepší z padesáti skrytých pokladů Evropy.

Sloup Nejsvětější Trojice

MAPA HISTORICKÉHO CENTRA

HORNÍ NÁMĚSTÍ A OKOLÍ

Všechny expozice jsou volně přístupné 
během úředních hodin magistrátu nebo 
v rámci prohlídek „Olomouc v kostce 
s průvodcem,“ spojených s výstupem na 
radniční věž. Produkce orloje se spouští 
denně v 12:00 hodin.

Olomoucká radnice a orloj 
Radnice je dominantou Horní-
ho náměstí. Z jižní fasády vystu-
puje arkýř kaple sv. Jeronýma, 
na východní straně renesanční 
lodžie. Zajímavostí je olomouc-
ký orloj, jehož současná podoba 
je poplatná socialistickému re-
alismu a byla vytvořena podle 
návrhů K. Svolinského. V budově 
radnice se nacházejí expozice 
k historii města, orloje a radnice.

Caesarova kašna
Caesarova kašna je nejznámější a umělecky nejnáročnější olomouc-
kou kašnou. Její sochařská výzdoba představuje bájného zakladatele 
města – císaře Gaia Julia Caesara.

Kostel sv. Mořice 
Kostel patří k nejvzácnějším 
stavbám pozdní gotiky na Mo-
ravě. Skutečným unikátem je 
pozdně gotické sousoší Krista 
na hoře Olivetské z poloviny 15. 
stol. při jižní zdi kostela. Varhany 
z roku 1745 jsou dílem vratislav-
ského mistra Michaela Englera.

8. května
www.moric-olomouc.cz

Unikátní barokní sochařské dílo 
vzniklo v letech 1716–1754 
z iniciativy Václava Rendera. Je 
vysoký 32 m a ve spodní části 
se nachází kaple. V roce 2000 
byl sloup zapsán na Seznam 
světového kulturního dědictví 
UNESCO.

Ve spodní části Sloupu Nejsvětější Trojice se 
ukrývá sezonně přístupná kaple. Během let-
ní sezony je zde k dispozici průvodce, vždy 
od úterka do soboty 9:00 –17:00 hodin.

Merkurova kašna
Merkurova kašna z roku 1727 je považována za umělecky nejkvalitnější ze souboru olomouckých 
barokních kašen.
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Herkulova kašna
Kašnu z roku 1687 zdobí socha bájného antického hrdiny Herkula.

Ariónova kašna
Kašna z roku 2002 doplňuje soubor olomouckých barokních ka-
šen inspirovaných antickou mytologií. Jejím autorem je slavný 
olomoucký rodák, sochař Ivan Theimer, žijící ve Francii.

DOLNÍ NÁMĚSTÍ
Neptunova kašna
Kašna z roku 1683 znázorňuje římského boha moří Neptuna.

Mariánský sloup
Mariánský sloup tvoří dominantu Dolního náměstí. Byl postaven 
po morové epidemii v Olomouci (1713 – 1715) z iniciativy kame-
níka Václava Rendera. 

Jupiterova Kašna
Kašna vznikla jako poslední ze souboru olomouckých barokních 
kašen (1735).

SMĚREM K VÁCLAVSKÉMU NÁMĚSTÍ

Žerotínovo nám. 13

Kaple sv. Jana Sarkandra 

Vila Primavesi
Secesní vila vídeňské proveni-
ence vychází z anglické halové 
dispozice. V objektu se nachází 
restaurace.

Univerzitní 7

www.vilaprimavesi.cz

Jezuitský konvikt 

Univerzitní 3
www.upol.cz

Umělecké centrum Univerzity 
Palackého, součástí je kaple Bo-
žího Těla.

Chrám Panny Marie Sněžné

Denisova

Barokní kostel vznikl v roce 1712 jako součást jezuitské univerzity. 
V roce 1778 přešel pod správu olomoucké vojenské posádky, pře-
chodně byl využíván jako kasárna a skladiště. Bohoslužby v něm byly 
obnoveny na začátku 20. století. Na výzdobě interiéru se podíleli 
K. J. Harringer, J. K. Handke, J. Thomasberger a J. Sturmer.

Kašna Tritonů             Kašna vznikla po požáru města roku 1707.

Arcibiskupský palác
Honosný raně barokní palác je 
od svého vzniku sídlem olomouc- 
kých biskupů a arcibiskupů, 
v jehož zdech nastoupil na trůn 
rakouský císař František Josef I. 
V současnosti jediné veřejnosti 
zpřístupněné sídlo arcibiskupa 
ve střední Evropě.

Wurmova 9
www.arcibiskupskypalac.cz

Kostel sv. Michala
Nejstarší zmínka pochází z roku 1260, nová barokní budova byla 
postavena G. P. Tencallou v letech 1676 – 1699. Přístupná je kří-
žová chodba, kaple sv. Alexeje, rajský dvůr s dětským koutkem, 
sklepení s podzemním jezírkem a poustevnou a věž s farním 
muzeem.

V místě novobarokní kaple stáva-
la městská věznice, kde byl roku 
1620 vyslýchán a umučen kněz 
Jan Sarkander, svatořečený v roce 
1995 papežem Janem Pavlem II. 
Do dnešní podoby byla přestavě-
na v letech 1909–1912 architek-
tem E. Sochorem.

Lokalita Olomouckého hradu
Bývalý přemyslovský hrad je od roku 1962 národní kulturní pa-
mátkou. Areál olomouckého hradu, silně pozměněný pozdějšími 
úpravami a přestavbami, se nachází na Václavském návrší. Nejvý-
znamnější částí hradu je v současnosti novogotický dóm sv. Václava 
a částečně dochovaný románský biskupský palác s architektonicky 
cenným provedením okenních otvorů.

Václavské náměstí
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SAKRÁLNÍ PAMÁTKY
Střední Morava patří k nejvyhledávanějším destinacím příznivců duchovních tradic v České 
republice. Největší koncentraci sakrálních památek najdete přímo v Olomouci, místa ne-
opominutelného náboženského významu se však nacházejí i na jiných místech regionu. 
Architektonický klenot, poutní bazilika na Svatém Kopečku, se tyčí do krajiny nad Olomoucí 
a je cílem nejen poutníků, ale i obdivovatelů barokní krásy. 

POUTNÍ MÍSTA

Bazilika minor Navštívení Panny Marie 

Poutní kostel sv. Anny

Poutní chrám Očišťování Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel sv. Libora

Kostel Navštívení Panny Marie

Hlavní poutě
•  na svátek Navštívení Panny Marie 

(31. 5.)
•  neděle po svátku Nanebevzetí 

Panny Marie (15. 8.) a následující 
pondělí a úterý 

• poslední neděle v říjnu

Hlavní poutě
•  První sobotu v červnu se zde koná pouť muklů. Hlavní pouť se koná v sobotu 

a v neděli po svátku sv. Anny (26. 7.). Další pouť bývá v neděli kolem svátku Nane-
bevzetí Panny Marie (15. 8.) a v neděli kolem svátku Narození Panny Marie (8. 9.).

Hlavní poutě
•  na „Andílka“ (první neděle v září - 

podle starého církevního kalendáře, 
svátek sv. Andělů strážných 2. 9.)

•  Dušičková (třetí neděle v říjnu)

Hlavní poutě
• Pouť dětí a mládeže (1. 5.)
• Velká pouť (1. neděle v červenci)
• Malá pouť (2. neděle v červenci)
• Porciunkule (neděle blíže k 4. 8.)
•  Pouť v neděli blíže svátku Narození 

Panny Marie (8. 9.)
•  Pouť nemocných – neděle blíže 

památky Panny Marie Bolestné 
(15. 9.)

Hlavní poutě
• neděle blíže svátku sv. Libora (23. 7.)

Hlavní poutě
•  Zimní pouť (tzv. hromniční) – ne-

děle po svátku Uvedení Páně do 
chrámu (2. 2.)

•  Hlavní pouť – neděle po svátku 
Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.)

•  Malá pouť – neděle po svátku 
Narození Panny Marie (8. 9.)

Sadové náměstí 1
779 00 Olomouc - Svatý Kopeček
+420 777 742 176
fasvatykopecekuo@ado.cz

www.svatykopecek.cz

785 01 Libavá

783 75 Dub nad Moravou
+420 585 964 263

www.ado.cz

798 53 Jesenec č. 5
+420 582 396 370

www.fkonice.unas.cz

783 22 Cholina 34

Chrám Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku patří 
k nejznámějším a nejnavštěvovanějším poutním místům v České 
republice. Vybudovali ho premonstráti v 17. a 18. století na místě 
kapličky, kterou zničili Švédové. Podle pověsti založil poutní 
místo olomoucký měšťan a obchodník s vínem Jan Andrýsek 
postavením kaple, kterou si na něm ve snu vyžádala Panna Marie. 

Na výzdobě interiéru se podílela řada místních i zahraničních 
umělců. Jan Kryštof Handke vymaloval pendantivy kupole alego-
riemi čtyř světadílů. V kapli sv. Augustina se nachází oltářní obraz, 
jehož autorem je rovněž J. K. Handke a je považován za jedno 
z nejlepších malířových děl. 

V roce 1995 povýšil papež Jan Pavel II. chrám na baziliku minor. 

Podle legendy lidé do barokního chrámu Očišťování Panny Marie 
přicházeli obdivovat dřevěný obrázek Panny Marie, který v noci zářil.  

Kostel vystavěl architekt Klíčník v letech 1734 - 1756. V roce 1731 
byla vedle chrámu vybudována tzv. Mariánská rezidence sloužící 
zejména k ubytování výpomocných kněží. Později byla tato stav-
ba spojena s kostelem zdí a dnes slouží jako fara. V okolí chrámu 
je rovněž umístěno několik velkých barokních sousoší jako socha 
sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa. 

Původně gotický chrám byl do dnešní novogotické podoby pře-
stavěn ve druhé polovině 19. století. Kostel má hlavní a příčnou 
loď a presbytář pocházející z původního gotického chrámu.

Kostel je spolu se zámkem součástí jedinečného barokního kom-
plexu staveb. Klenotem chrámu z počátku 18. století je oltář s řez-
bami ve tvaru rozhrnutého baldachýnu. Architektem stavby byl 
zřejmě Giovanni Tencalla, přičemž kostel sv. Libora měl být zjed-
nodušenou variantou Tencallova nerealizovaného projektu pro 
jezuitský kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci.

Barokní poutní kostel vděčí za svůj vznik studánce zvané Svatá voda, 
kde podle pověsti docházelo k zázračným uzdravením. Roku 1766 
byla nad studánkou postavena kaple, jako presbytář budoucího 
chrámu. Dokončení výstavby kostela se uskutečnilo v letech 1807-
1810. Dnešní podoba kostela pochází z let 1905-1910, kdy byla při-
stavěna věž a průčelí chrámu se sochami. Původní pramen vyvěrá 
pod hlavním oltářem a je vyveden mimo kostel do vodní kaple. 

Významné poutní místo s pohnutou historií se nachází ve vo-
jenském újezdě Libavá. Historie poutí do Staré Vody na svátek 
sv. Anny sahá až do počátku 16. století.

Jednov 16 | 798 45 Suchdol
+420 582 391 455

www.farnostsuchdol.eu
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Vydejte se po stopách židovského osídlení na Střední Moravě a připomeňte si pohnuté dě-
jiny tohoto národa. Přestože od 13. do poloviny 19. stol. byli Židé vytlačováni do ghett, vy-
tvořili vysokou životní kulturu, která dodnes uchvacuje svou svébytností a jistým tajemnem.

Nejstarší dochovanou moravskou synagogu a zároveň druhou nejstarší v ČR naleznete 
v Lipníku nad Bečvou, kde se rovněž nachází dva židovské hřbitovy. Nedaleká synagoga 
v Hranicích byla postavena v maursko-byzantském stylu a dnes je využívána jako výstavní 
síň a koncertní sál. Bývalý židovský svatostánek a hřbitov najdete také v Přerově a Kojetíně. 
Součástí tovačovského židovského hřbitova je obřadní síň podle návrhu architekta Maxe 
Fleischera, která je zdobená hebrejskými nápisy a slouží jako malá muzejní expozice 
židovského pohřebního ritu a historie židovské komunity v Tovačově. Významný židovský 
sídlištní celek byl vybudován také v Úsově a Lošticích, což dokládají dochované synagogy 
a židovské hřbitovy. Synagogální lavice v Lošticích jsou symbolickým památníkem obětem 
holocaustu z Loštic, Mohelnice, Úsova a Litovle.

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY

Zajímavost
Pro nedostatek místa není hranická 
synagoga orientována směrem k Je-
ruzalému, ale směřuje k východu. 

MUZEA
V regionu Střední Morava najdete řadu zajímavých muzeí. Unikátní je Arcidiecézní muzeum, 
kde se seznámíte s výtvarnou kulturou olomoucké arcidiecéze uplynulého tisíciletí. Netra-
diční expozice nabízí i Muzeum Olomouckých tvarůžků v Lošticích, Expozice času ve Štern-
berku nebo Muzeum historických kočárů v Čechách pod Kosířem.

Stálá expozice muzea seznamuje 
návštěvníky s duchovní kulturou 
olomoucké arcidiecéze. V obra-
zárně jsou zastoupena špičková 
malířská díla shromažďovaná olo-
mouckými biskupy od 16. století. 

Václavské náměstí 3
771 11 Olomouc
+420 585 514 190
info@olmuart.cz

www.olmuart.cz

Muzeum moderního umění
Muzeum, zaměřené na sou-
dobou výtvarnou kulturu, je 
třetí největší institucí svého 
druhu v České republice. 
Nabízí dlouhodobé tema-
tické expozice moderního 
umění a krátkodobé výsta-
vy významných současných 
umělců z České republiky 
i zahraničí. 

Denisova 47
771 11 Olomouc 
+420 585 514 241 
info@olmuart.cz 

www.olmuart.cz

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Celkový sbírkový fond muzea zahrnuje v současné době téměř 
milion položek. Stálé expozice muzea Vás zavedou do historie 

„Olomouc – patnáct století města“, provedou lidovými tradicemi 
regionu „Od kolébky do hrobu“ či obeznámí s osobnostmi v „Ga-
lerii osobností Olomouckého kraje“. Neméně zajímavá je rovněž 
expozice „ Příroda Olomouckého kraje“ a „Olomoucká Univerzita“.

Náměstí Republiky 5
771 73 Olomouc 
+420 585 515 111 
vmo@vmo.cz 

www.vmo.cz

Lapidárium – expozice 
„Příběh kamene“ nabízí 
návštěvníkům deset tématic-
kých zastavení, která vypráví 
„příběh“ kamene od jeho 
nejstarších dějin po novověk. 
květen–září 10:00–18:00

Arcidiecézní muzeum
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Císařsko-královská Olomoucká pevnost
Olomoucká fortová pevnost, budována od 30. do 70. let 19. století, 
představovala poslední stavební fázi Císařsko-královské pevnosti. 
Dochované objekty tzv. fortového věnce se řadí mezi unikátní 
stavby evropské pevnostní architektury. 

www.cisarska-pevnost.eu

Veteran Arena
Sladovní 3
779 00 Olomouc 
+420 585 157 438 
info@veteranarena.cz 

www.veteranarena.cz

Korunní pevnůstka

TIP!  Navštivte tématické expozice na fortech 2, XIII, XVII a XXII

TIP! Světově jedinečná 
sbírka vozů Wikov. 

Muzeum historických kočárů
Jedná se o ojedinělou a nej-
větší sbírku historických kočá-
rů a luceren ve střední Evropě. 
Uvidíte zde přes 50 kočárů a 
saní, největší smuteční kočár 
všech dob, kočáry zrestauro-
vané i v původním stavu. Sou-
částí prohlídky je i restaurátor-
ská dílna a galerie dokumentů. 
Můžete se těšit i na zvukovou, 
světelnou a fi lmovou projekci.

Nám. Svobody 377
798 58 Čechy pod Kosířem
+420 602 557 167
info@historickekocary.cz

www.historickekocary.cz

17. listopadu 939/7
779 00 Olomouc

www.pevnostolomouc.cz 
www.pevnostpoznani.cz

Muzeum Olomouckých tvarůžků
Muzeum Olomouckých tva-
růžků ukazuje průřez historií 
Olomouckých tvarůžků od 
nejstarších pramenů až do 
současnosti. Olomoucké tva-
růžky jsou jediným originálním 
českým sýrem s ojedinělou 
pikantní chutí a typickou vůní, 
s tradicí od roku 1876.

Palackého 2
789 83 Loštice
+420 583 401 217 
awmuzeum@tvaruzky.cz 

www.tvaruzky.cz

TIP! Navštivte také unikátní Muzeum harmonik a radniční věž v Litovli.

Muzeum Prostějovska v Prostějově

Další muzea:

Náměstí T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov 
+420 582 330 991 
muzeumpv@muzeumpv.cz 

www.muzeumpv.cz

Muzeum Litovel
Smyčkova 795 
784 01 Litovel
+420 585 341 465 
muzeum@muzeumlitovel.cz

www.muzeumlitovel.cz

Témata výstav jsou zaměřena na historii Litovle a blízkého 
okolí. Ve větším výstavním sále je instalována stálá expozice 

„Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století“. 

Soubor staveb lidové architektury
Soubor staveb lidové archi-
tektury „Hanácké skanzen“ 
z 19. století je jedinečným do-
kladem hliněného lidového 
stavitelství na Hané. Všechny 
stavby v areálu, které jsou ne-
movitými kulturními památka-
mi, doplňuje venkovský mobi-
liář z let 1799 - 1950.  

Příkazy 54
783 33 Příkazy 
+420 585 967 310 | +420 776 576 598 
svec@olomouc.npu.cz 

www.hanackeskanzen.cz

Pravidelné akce:
květen – Hliněné dny
červen – Tradiční řemeslný jarmárek
prosinec – Hanácké Vánoce

Stálé expozice nabízejí poutavý pohled do geologické mi-
nulosti i pravěkých dějin regionu. Návštěvník zde také najde 
vzpomínku na prostějovského rodáka Jiřího Wolkera či pře-
hled metod měření času od nejstarších dob.

Letecké muzeum Olomouc – www.letecke-muzeum.cz

Muzeum veteránů Slatinice – www.veteranmuseum.cz

Muzeum historických automobilů 
nabízí neobvyklou podívanou pro 
všechny milovníky historických 
vozidel. Obdivovat můžete okolo 
stovky dobových vozidel zejména 
české předválečné výroby.

Unikátní památkově chráněný areál z doby Marie Terezie. V barokní 
prachárně je zpřístupněno muzeum o historii olomouckého opev-
nění. Pro malé i velké je určeno science muzeum Pevnost poznání. 
V interaktivním muzeu se mohou hravou formou vzdělávat návštěv-
níci všech věkových kategorií. Součástí expozice je např. model moz-
ku, 3D piškvorky, model šifrovacího stroje Enigma, hmyzí exponáty 
v nadživotní velikosti nebo digitální planetárium.
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Expozice času

ČSA 19
785 01 Šternberk 
+420 587 571 243 
expozice@mkzsternberk.cz 

www.expozicecasu.cz

Muzeum Komenského 
Horní náměstí 7
750 11 Přerov 
+420 581 250 531 
info@prerovmuzeum.cz 

www.prerovmuzeum.cz

TIP! Navštivte unikátní sbírku archeologických nálezů z Přerovska.

Muzeum vězeňství
Příční 205
783 91 Uničov 
+420 734 513 953 
satlava@unicov.cz 

www.muzeumunicov.cz

 

V místní šatlavě naleznete te-
matickou expozici i originály 
mučících nástrojů. V celách se 
uchovaly upomínky na tres-
tance, např. vzkazy vyryté do 
původních dubových dveří. 
V přízemí muzea si prohlédne-
te expozici věnovanou vývoji 
trestního práva a soudnictví. 
V patře potom četnickou stani-
ci a městskou šatlavu z konce 
19. století. 

Hranická propast

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Mladečské jeskyně

Hranice
www.hranickapropast.cz

Teplice nad Bečvou
www.caves.cz 

Mladeč 
www.caves.cz

Hranická propast je nejhlubší propastí ČR a druhou nejhlubší za-
topenou propastí na světě. Suchá část propasti je hluboká 69,5 m, 
převážná část prostor se však nachází pod vodní hladinou. Hloub-
ka propasti v současnosti činí 384 m, avšak doposud nebylo do-
saženo jejího dna. Propast vznikla pravděpodobně propadáním 
stropů jeskyní, které se vytvořily ve zdejším vápencovém bloku.

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v údolí řeky v lázních Teplice 
nad Bečvou nedaleko Hranické propasti. Jedná se o jedinečný jes-
kynní systém evropského významu vzniklý současným působením 
atmosférických vod a teplých minerálních vod. Unikátní výzdobu 
tvoří minerál aragonit. Jsou nejteplejšími jeskyněmi v celé ČR s ce-
loroční stálou teplotou 14°C.

Mladečské jeskyně se nacházejí 
v CHKO Litovelské Pomoraví. Pa-
tří mezi archeologické lokality 
světového významu. Jsou patrně 
nejstarším, největším a nejsever-
nějším sídlištěm moderních lidí 
(kromaňonců) v Evropě, kteří zde 
prokazatelně žili již před více než 
31 tisíci lety. Jeskyně představu-
jí velmi členitý labyrint chodeb 
a dómů a vysokých komínů s po-
zoruhodnou modelací stěn a stro-
pů, s krápníkovou výzdobou a čet-
nými blokovými závaly i několika 
strmými chodbami.

PŘÍRODA
Vydejte se po stopách přírodního bohatství Střední Moravy! Projděte se pestrou mozaikou 
ekosystémů podél vodních toků, druhově bohatých luk a lužních lesů unikátního území 
CHKO Litovelské Pomoraví, které je domovem pro řadu vzácných rostlin a živočichů. Objev-
te rozličné jeskynní systémy v Javoříčku, Mladči nebo Teplicích nad Bečvou a najděte chvíli 
pro odpočinek v místních arboretech a parcích. 

Střední Morava svým návštěvníkům rovněž nabízí několik desítek naučných stezek s nízkou 
či střední náročností, které vybízejí ke klidným procházkám spojeným s poznáváním a kou-
zelnými výhledy do okolí.

V Expozici času je umístěno na 250 jedinečných exponátů, 
výtvarných děl a interaktivních programů. Uvidíte, jak se 
čas projevoval v módě nejrůznějších období od pravěku až 
do současnosti, jak ovlivňoval medicínu, hudbu či výtvarné 
umění. V nabídce je i několik animačních programů. Může-
te tak popustit uzdu své fantazii a přetvořit modely hodin, 
vyrobit si své vlastní video nebo poznat osobnost Mikuláše 
Koperníka nebo Rudolfa II. 

V renesančním zámku jsou ke zhlédnutí sbírky minerálů, 
rekonstrukce školních tříd od 17. století do 50. let 20. sto-
letí a expozice zaměřená na národopis Hané.  Výstavy se 
věnují i učiteli národů J. A. Komenskému, který studoval 
a později vyučoval na přerovské bratrské škole, a zdejší-
mu rodáku Janu Blahoslavovi, významnému jazykovědci 
a překladateli. 


Javořičské jeskyně
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Javoříčské jeskyně
Javoříčko

www.caves.cz 
Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplikovaný kom-
plex chodeb, dómů a propastí. Celková délka chodeb je odhadová-
na na 4 km, zpřístupněno pro turistické prohlídky je 800 m. Javoříč-
ské jeskyně jsou unikátní svojí bohatou, zachovalou a rozmanitou 
krápníkovou výzdobou. Patří mezi nejkrásnější jeskyně v ČR.

CHKO Litovelské Pomoraví
TIP! 
Rafting na řece Moravě
Netradiční zážitek spojený 
s krásnou přírodou Litovel-
ského Pomoraví nabízí plavba 
na raftech, která je vhodná 
pro jednotlivce, rodiny, školy 
i fi rmy. www.moraviaforyou.cz

www.litovelskepomoravi.ochra-
naprirody.cz 

CHKO Litovelské Pomoraví se roz-
kládá na ploše 96 km2 a leží mezi 
městy Olomouc a Mohelnice, 
přičemž přímo prochází městem 
Litovel. Vyhlášena byla roku 1990 
zejména z důvodu ochrany při-
rozeně meandrujícího toku řeky 
Moravy a navazujícího komplexu 
lužních lesů. Vyskytuje se zde řada 
vzácných rostlin a živočichů.

Dům přírody Litovelského Pomoraví
Sestává z hájovny a zahrady Šargoun u Litovle a venkovní expozi-
ce u Centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou. 
Šargoun je nízkoenergetická stavba s expozicí o včelařství a slouží 
jako informační bod, kde získáte formou hry i 3D technologií zá-
kladní informace o CHKO. V okolí Sluňákova pak naleznete expozi-
ci na téma Sedm bran za tajemstvím Litovelského Pomoraví, která 
sestává z prvků drobné architektury, jejichž autory jsou významní 
čeští výtvarníci. www.slunakov.cz

Arboretum Bílá Lhota
Bílá Lhota

www.arboretumbilalhota.cz 
V arboretu rostou domácí dřeviny i vzácné evropské a zámořské stro-
my. Celkem zde napočítáte více než 400 druhů dřevin.

Arboretum Paseka
Paseka

www.arboretumpaseka.cz  

Arboretum bylo vytvořeno ve starém lomu. Najdete zde skalky, je-
zírka s okrasnými rybami, umělý kaňon a množství rostlin.

Botanická zahrada s rozáriem
Olomouc

www.fl ora-ol.cz 
V areálu botanické zahrady o rozloze 8 ha najdete rozárium, alpi-
num, tzv. zahradu národů, ale i krátkodobé expozice jarních a let-
ních cibulnatých a hlíznatých rostlin. V rozáriu je zastoupeno téměř 
500 druhů růží. 

Přehled naučných stezek v regionu Střední Morava nalezne 
na www.central-moravia.cz

CYKLOTURISTIKA
Střední Morava je rozmanitý region protkaný upravenými trasami pro cykloturistiku, in-line 
nadšence, ale také příznivce koloběžek. Čeká Vás více než 200 km přehledně značených cy-
klotras, lemovaných přírodními i historicky cennými skvosty. Střední Moravou prochází dvě 
klíčové evropské cyklistické trasy, Eurovelo 4 a Eurovelo 9. Mezi významné cyklistické trasy 
se řadí rovněž Cyklostezka Bečva částečně kopírující Eurovelo 4 a Moravská stezka, která 
se z velké části překrývá s oběma evropskými cyklotrasami. Dálkové i tematické regionální 
cyklotrasy nabízejí rovinaté úseky vhodné pro rodiny s dětmi, ale stejně tak i velmi náročné 
úseky s velkým převýšením, které jsou lákavou výzvou pro zdatnější cyklisty.

Eurovelo 4

Eurovelo 9

www.greenways.cz 

www.greenways.cz 

Eurovelo 4 je jednou z klíčových evropských cyklistických tras, 
která protíná celou Evropu od západu až na východ. Čtyři tisíce 
kilometrů dlouhá trasa nabízí dobrodružné putování od fran-
couzského pobřeží, přes Belgii, Německo až do České republiky 
a dále pokračuje do Polska a na Ukrajinu. Střední Moravou trasa 
prochází směrem od Kroměříže, přes Tovačov a Věrovany do 
Přerova, kde dále kopíruje Cyklostezku Bečvu.

Jedná se o velmi oblíbenou cyklistickou trasu dlouhou bezmála 
1930 km. Trasa začíná v polském Gdaňsku a končí na jihu Chor-
vatska, ve městě Pula. Českou republikou prochází přes Jeseníky 
a pokračuje přes Olomouc do Jihomoravského kraje. Střední Mo-
ravou vede trasa přes Mohelnici, CHKO Litovelské Pomoraví, 
města Litovel a Olomouc, kolem Prostějova a přes Protivanov 
dále na jižní Moravu.

trasa vede po značených cyklostez-
kách číslo: 47, 5 

trasa vede po značených cyklostez-
kách číslo: 51, 5 
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Cyklostezka Bečva

www.cyklostezkabecva.com  

Od pramenů Rožnovské a Vsetínské Bečvy až po soutok s Moravou 
máte na Cyklostezce Bečva možnost poznávat pamětihodnosti, pří-
rodní krásy, lidové tradice i místní speciality Valašska, Moravské brány 
a Hané. Celkem 160 km značené cesty provází cyklisty kolem řeky 
Bečvy Zlínským krajem a Střední Moravou. Nenáročný regionální úsek 
cyklostezky podél řeky Bečvy je určen nejen pro cyklisty, ale také pro 
pěší, a kde to povrch komunikace dovoluje, i pro bruslaře.

Moravská stezka
www.moravska-stezka.cz Moravská cyklistická stezka směřuje z Jeseníků až na jižní Mora-

vu. Její hanácký úsek je ideální i pro méně zdatné cyklisty. Střední 
Moravu protíná v délce cca 80 km, spojuje zde města Mohelnice, 
Litovel, Olomouc a Tovačov a její podstatná část vede překrásnou 
přírodou CHKO Litovelské Pomoraví. V současném značení odpo-
vídá Moravská stezka trasám č. 51 a 47.

Cyklostezka 6104, spojující města Olomouc a Šternberk, začíná 
v olomoucké městské části Chválkovice a pokračuje přes Černovír 
podél železnice. V místě křížení s Trusovickým potokem se cyklo-
stezka odklání směrem na Hlušovice, kde se dále napojuje na cyk-
lostezku do Bohuňovic. Odtud lze podél železniční trati pokračovat 
přes Štarnov až do Šternberka.

Hvězdná (Olomouc–Šternberk)

Laudonova cyklotrasa – Údolím řeky Bystřice

Přehled cyklistických tras a půjčoven kol v regionu Střední 
Morava naleznete na www.central-motravia.cz

trasa vede po značených cyklo-
trasách číslo: 6108, 6148, 6144

trasa vede po značené 
cyklostezce číslo 5

Cyklotrasa, vedoucí údolím říčky 
Bystřice, mezi Moravským Be-
rounem a Olomoucí je nazvaná 
podle známého rakouského ge-
nerála Laudona, který v Doma-
šově nad Bystřicí rozprášil pruský 
zásobovací konvoj a zachránil 
Olomouc před pruským vojskem.

Cyklisté vítáni Turistický certifi kační systém Cyklisté vítáni označuje stravovací 
a ubytovací zařízení, kempy a turistické cíle vybavené pro potřeby 
cyklistů. Přehled certifi kovaných zařízení v regionu Střední Morava 
naleznete na www.cyklistevitani.cz.  

Morava Camp ****

Baldovec ***

Autocamp Šternberk **

Kemp Resort Krásná Morava 

Petra Bezruče 795/13
789 85 Mohelnice
+420 775 111 721
info@moravacamp.cz
www.moravacamp.cz

Baldovec 319
798 62 Rozstání
+420 606 744 265
info@baldovec.cz
www.baldovec.cz

Dolní Žleb 26
785 01 Šternberk
+420 585 011 300
info@campsternberk.cz
www.campsternberk.cz

Jarmily Glazarové
779 00 Olomouc
+420 774 445 599
info@krasnamorava.cz
www.krasnamorava.cz

Kapacita:  100 stanů, 100 karavanů, 30 míst s připojkou elektřiny, 
134 lůžek v chatkách

Vybavení:  restaurace, prodej základních potravin, Wi-Fi, psi povo-
leni, možnost platby platební kartou, možnost vaření 
pro hosty, automatická pračka, bezbariérová kabina 
(WC, umyvadlo, sprcha), výlevka chemických WC, kou-
paliště, centrální ohniště, celoroční ubytování v motelu, 
multifunkční objekt k pronájmu

Kapacita:  120 stanů, 60 míst s připojkou elektřiny, chatky bez soc. 
zařízení (72 lůžek), chatky se soc. zařízením (141 lůžek)

Vybavení:  restaurace, občerstvení, Wi-Fi, psi povoleni, možnost 
platby platební kartou, teplá voda za poplatek, automa-
tická pračka, bezbariérové WC, výlevka chemických WC, 
venkovní bazén, vířivka, sauna, masáže, víceúčelové hři-
ště, volejbal, půjčovna sportovních potřeb, půjčovna kol, 
dětské hřiště, ohniště možno u stanu, centrální ohniště, 
tenis, rybolov, jízdy na koni, animační programy pro děti

Kapacita:  35 stanů, 28 míst s připojkou elektřiny, chatky bez soc. 
zařízení (65 lůžek), chatky se soc. zařízením (64 lůžek)

Vybavení:  občerstvení, Wi-Fi, psi povoleni, teplá sprcha v ceně, 
možnost vaření pro hosty, dřezy na nádobí se studenou 
i teplou vodou, automatická pračka, výlevka chemic-
kých WC, přírodní koupaliště (mimo areál), stolní tenis, 
centrální ohniště, rybolov

Kapacita:  120 stanů, 22 karavanů
Vybavení:  sociální zařízení, půjčovna lodí a sportovního vybavení, 

víceúčelové hřiště, dětské hřiště, party plot, picnic area, 
občerstvení, venkovní bar, Wi-Fi, přímo na cyklostezce a 
vodní trase po řece Moravě, servis pro cyklisty
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RELAX A ZÁBAVA
Střední Morava je regionem s celou řadou rozličných možností pro využití volného času. Vyberte si 
z pestré škály zážitků ten svůj! Načerpat nové síly můžete v lázních Slatinice nebo Teplice nad Bečvou, 
kde oceníte vysokou kvalitu služeb a širokou nabídku lázeňských procedur. K příjemné relaxaci zve 
také řada wellness center.

Lázně Slatinice

Lázně Teplice nad Bečvou

Resort Hodolany

Lázně jsou známé díky léčbě ne-
mocí srdce, oběhového ústrojí 
a pohybového aparátu. 

Designově zajímavé prostory hotelové části wellness zahrnují 
špičkové vybavení pro široké spektrum klientů, kteří mohou vyu-
žít mj. fi nskou saunu, parní a bylinkovou lázeň, zážitkovou sprchu 
a další moderní relaxační příslušenství.

Všechny lázeňské procedury 
jsou založeny na využívání mi-
nerálních vod, které napomáhají 
při léčbě pohybového ústrojí, 
chorob revmatického charakte-
ru a blahodárný účinek mají i na 
kožní choroby.

Slatinice 29
783 42 Slatinice

www.lazneslatinice.cz

Teplice nad Bečvou č. p. 63
753 51 Teplice nad Bečvou

www.ltnb.cz

Ostravská 1
772 00 Olomouc

www.resort-hodolany.cz

Jeremenkova 36
779 00 Olomouc

www. clarioncongress
hotelolomouc.com

Clarion Congress Hotel Olomouc ****
Hotelovým hostům, ale i široké 
veřejnosti je k dispozici whirl-
pool, fi nská sauna, parní sauna, 
kardio zóna a pivní lázně.

Kemp IN LIFE

Camping Žralok Plumlov

Autokemp Přehrada Mostkovice

AMK kemp Hranice

Koupaliště 651
784 01 Litovel
+420 774 445 599 | +420 605 332 277
petr@in-life.cz | michal@in-life.cz
www.in-life.cz

Zámek 99
798 03 Plumlov
+420 775 568 378
atczralok@seznam.cz
www.camp-zralok.cz

Prostějovská 197/79
798 02 Mostkovice
+420 582 362 220
atc@mybox.cz
www.autokempmostkovice.cz

Pod Hůrkou 2103
753 01 Hranice
+420 581 601 633
autokemphranice@seznam.cz
www.autokempmostkovice.cz

Kapacita: 80 stanů

Vybavení:  sociální zařízení, půjčovna lodí a sportovního vybave-
ní, dětský koutek (vodní svět, aquazorbing, trampolíny, 
atd.), kiosek, Wi-Fi, restaurace, ohniště, víceúčelové hřiš-
tě, venkovní kryté posezení, servis pro cyklisty, přírodní 
koupaliště cca 200 metrů, přímo na cyklostezce a vodní 
trase po řece Moravě

Kapacita:  150 stanů, 40 karavanů, 50 automobilů, 30 dřevěných 
chatek (126 lůžek)

Vybavení:  2 kiosky s občerstvením, společenská místnost, dětský 
koutek, víceúčelové sportovní hřiště, soc. zázemí (toa-
lety + sprchy v ceně), půjčovna sportovního vybavení 
(beachvolejbal, badminton, ruské kuželky atp.), pes/
kočka - ano, půjčovna lodiček, Wi-Fi, přírodní koupaliště,  
DiscGolf park

Kapacita: 360 míst (z toho 122 v chatkách)

Vybavení:  občerstvení, možnost vaření v kuchyňkách, soc. zaříze-
ní (sprchy v ceně), společenská místnost, dětský koutek, 
půjčovna sportovních potřeb, Wi-Fi, multifunkční hřiště, 
úschovna kol, pes/kočka – ano

Vybavení:  restaurace, kuchyňka, společenská místnost, prádelna, 
víceúčelové hřiště, dětské hřiště, ohniště, pes/kočka – 
ano, Wi-Fi, soc. zázemí, úschovna kol
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Fun Park Hlubočky
K dispozici jsou zde terénní minikáry, čtyřkolky (vč. dětských), Hu-
mmer H1 a H2, bikepark, bobová dráha i dětské hřiště. Na terén-
ních minikárách si můžete projet trasu o délce cca 600m, v bike-
parku zase najdete tratě výhradně ze dřeva a hlíny, které nabízejí 
několik obtížností. Nezapomenutelným adrenalinovým zážitkem 
se pro návštěvníky může stát také jízda na čtyřkolce nebo 45 minut 
jízdy v legendárním Hummeru. V zimní sezoně jsou zde k dispozici 
4 sjezdovky.

ZOO Olomouc

Park Sportu Hrubá Voda
Máte jedinečnou příležitost vyzkoušet si jízdu na bobové dráze 
v areálu Park Sportu Hrubá Voda. Délka dráhy činí 851 m a ma-
ximální rychlost dosahuje 40 km/hod. Dráha je zasazena do čle-
nitého přírodního terénu. V areálu naleznete také hotel, jízdárnu,  
discgolfové hřiště, bungee trampolíny, bufet s občerstvením a od-
počinkovou zónu s hracími prvky pro děti. V zimní sezoně zde mů-
žete využít 2 lyžařské vleky, 1 dětský vlek, 4 sedačkovou lanovku aj.

Relax park Bouzov
Relax park nabízí jízdu na minikárách nebo koloběžkách, obří vzdu-
chovou trampolínu a let na 137m dlouhé lanovce.

Darwinova 29
779 00 Olomouc – Svatý Kopeček

www.zoo-olomouc.cz 

Školní 126
783 65 Hlubočky

www.funparkhlubocky.cz
www.skiarealhlubocky.cz

783 25 Bouzov
relaxparkbouzov.cz

Hrubá Voda 
783 61Hlubočky

www.hrubavoda.cz 

V zoologické zahradě na Sva-
tém Kopečku u Olomouce mo-
hou návštěvníci pozorovat přes 
350 nejrůznějších druhů zvířat. 
Safari Euroasia a Safari Amerika 
nabízí pohodlnou prohlídku sa-
fari vláčkem.

OMEGA centrum sportu a zdraví

Exit Games 

Hotel Jana ****

Hotel S-Port Véska ***superior

Balneocentrum Lázně Flora
Balneocentrum v prostorách 
Hotelu Flora ***/**** nabízí 
relaxační bazén, whirlpool, fi n-
skou saunu, aroma páru, solár-
ní louku, dále pak různé druhy 
masáží, přísadové koupele a zá-
balové procedury.

Krapkova 439/34
779 00 Olomouc

www.laznefl oraolomouc.cz

Véska 91
783 16 Dolany-Véska

www.s-port.cz

Hotel je umístěn v krásném přírodním prostředí a v blízkosti 
sportovních areálů. K dispozici wellness centrum s bazénem, ví-
řivkou, saunou a párou, dále pak bowling a fi tness centrum.

Koliby 2
750 02 Přerov

www.hotel-jana.cz 

V hotelovém wellness centru 
můžete využít solné páry, aroma 
páry, sennou bio saunu, vodní 
jeskyni, zábavné sprchy, aroma 
bio saunu, fi nskou saunu, sluneč-
ní louku, ledovou studnu, vyhří-
vané lavice, Kneippův chodník, 
šnekovou sprchu a whirlpool. 

Kromě široké nabídky sportovních aktivit nabízí centrum rovněž 
relaxační zónu, kde lze využít bazén s protiproudem, whirlpool, 
fi nskou saunu, parní komoru, odpočívárny, sprchy s atrakcemi 
a ledovač.

Zahrajte si populární interaktivní hru pro týmy a pokuste se unik-
nout ze zamknuté místnosti, vězení či fortové pevnosti. Budete 
řešit nejrůznější úkoly, luštit hádanky a hledat předměty.

Legionářská 1299/19
779 00 Olomouc

www.omegasport.cz

www.utek-olomouc.cz
www.escapeplan.cz 
www.forty.cz 

Sportovní víceúčelový areál s asfaltovou dráhou a půjčovnou mo-
tokár. K dispozici jsou motokáry o obsahu 200, 270 i 390 ccm. Sou-
částí areálu je také prodejna kartingového vybavení a stylový bar.

Karting Arena Loučská 503
751 31 Lipník nad Bečvou

www.kartingarena.cz 



26 27

Plavecký areál Přerov
V plaveckém areálu můžete využít krytý bazén (50 m), dětský krytý 
bazén s atrakcemi, whirlpool, parní komory, saunu a velkou ma-
sážní vanu. Ve venkovním areálu je plavecký bazén (25 m), dětské 
brouzdaliště, bazén s atrakcemi, trampolína, dětské hřiště a další.

Golf Resort Olomouc

Golf Club Radíkov

Příznivci adrenalinové zábavy mohou využít jízdu na 123 m dlou-
hém tobogánu sjízdném na gumových duších, vodní trychtýř, 
skluzavky nebo proudový kanál. Pro nejmenší je určen vnitřní 
i venkovní dětský bazén, dětské hřiště s lanovým programem a 
dětský koutek Vodní svět. Odpočinout si můžete v masážním bazé-
nu, whirpoolech, sauně, parní lázni.

Kromě klasického pětadvacetimetrového bazénu se čtyřmi draha-
mi čeká na návštěvníky také dětský bazén a relaxační bazén s nej-
různějšími atrakcemi. Nechybí zde divoká řeka, houpací bazén, ma-
sážní lavice, vzdušná lehátka nebo vodní masážní trysky. Vyzkoušet 
můžete stometrový tobogán, whirlpool i saunu. 

Aquapark Plovárna Hranice

Venkovní aquapark nabízí kromě 4 bazénů také stometrový tobo-
gán a dvacetimetrovou trojskluzavku, dále pak zázemí pro volejbal, 
beachvolejbal, univerzální hřiště, ping pong a pétanque. 

Aquapark Koupelky Prostějov

Aquapark Olomouc

Laser Arena 

Lanová centra

Paintball

Laser Arena nabízí reálnou simulaci boje. Jde o podobnou aktivitu 
jako paintball nebo airsoft s tím rozdílem, že zásah vůbec nebolí. 
Hra je obecně rychlejší a akčnější. Arena má 360 m2 plných překá-
žek, rohů a zákoutí označených UV barvami, které jsou ideálními 
úkryty. Hry se může účastnit 4 - 10 hráčů, rozdělených do 2 týmů.

Koželužská 29
779 00 Olomouc

www.laserarenaolomouc.cz 

Dolany-Véska 89
783 16 Dolany

www.golf-olomouc.cz

Radíkov 48
753 01 Radíkov

www.golf-radikov.cz

Lanové centrum PROUD – www.lanovecentrum.cz/cs/olomouc

Adrenalinové centrum Baldovec – www. baldovec.cz

Lovecká chata Horka nad Moravou – www.autodemont.cz

Outdoor centrum Helfštýn – www.outdoor-helfstyn.cz

Lanový park Veverák – www.veverak-kopecek.cz

Adrenalinové centrum Baldovec – www. baldovec.cz

Lovecká chata Horka nad Moravou – www.autodemont.cz

Bělecký Mlýn – www.beleckymlyn.cz

Paintball Game Olomouc – paintball.pgo.cz

Paintball Na Pindě – www.paintball.napinde.cz

Paintball Club Bad Rabbit – www.paintball-usti.cz

Pro milovníky golfu je připraveno 
18 jamkové mistrovské hřiště par 
72, devítijamkové veřejné hřiště 
par 27, driving range, rozsáhlý 
putting green, chipping green a 
klubovna s terasou. Golfi stům je 
k dispozici trenér, restaurace, re-
cepce a PRO-SHOP.

Členitost krajiny, rybníčky i rozmanité sklonové poměry dávají zá-
ruku pestrosti a estetičnosti tohoto devítijamkového golfového 
hřiště.

Golfový areál zaměřený na začínající golfi sty, je zároveň ideálním 
místem k tréninku pro zkušené hráče. K dispozici je zde driving 
range, putting green, chipping green s bunkerem, 3 jamková aka-
demie, klubovna s recepcí a barem.

Legionářská 915
798 41 Kostelec na Hané

www.golfprostejov.cz

Kafkova 526/21
783 01 Olomouc-Slavonín

www.aqua-olomouc.cz

Kopaniny 2
750 02 Přerov

www.bazenprerov.cz

Krasická 6
796 01 Prostějov

www.dsp-pv.cz

Žáčkova 2042
753 01 Hranice

www.aquaparkplovarnahranice.cz

Golf Resort Prostějov
MX Mohelnice

Sadová 1243/16
789 85 Mohelnice

www.mxmohelnice-motokros.cz

Motokrosová aréna disponuje prostorem 65 x 50 m. Je zde možné 
vytvořit trať v délce zhruba 530 m a je sjízdná pro pokročilé jezdce 
i pro začátečníky. K dispozici je také motokárová trať s možností 
zajištění závodu.

Motokáry Olomouc
Závodní motokárová dráha Kart Areny je krytá, dvoupatrová a plná 
zatáček. Dráha je umístěna v nadzemních garážích v blízkosti cent-
ra Olomouce. Součástí je i stylový sportbar s velkoplošnou TV a vý-
hledem na závodní dráhu.

Hanáckého pluku
779 00 Olomouc

www.motokary-olomouc.cz
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PŘEHLED VÝZNAMNÝCH AKCÍGASTRONOMIE
OCHUTNEJTE HANOU

PIVOVARY

duben
 Academia fi lm Olomouc (Olomouc)

 Flora Olomouc – jarní etapa (Olomouc)

květen
 Ekologické dny Olomouc (Olomouc)

 Festival vojenské historie (hrad Helfštýn)

 Divadelní Flora (Olomouc)

 Bílý Kámen (vojenský újezd Libavá)

 Dvořákova Olomouc (Olomouc)

 Mamut Tour (Přerov)

 Author Šela Marathon (hrad Helfštýn)

 Beerfest (Olomouc)

červen
 Ecce Homo (Šternberk)

 Svátky města Olomouce (Olomouc)

 Festival Ochutnejte Hanou (Olomouc)

 V zámku a podzámčí (Přerov)

 Pivovarské slavnosti (Lhota u Kosíře)

 Svátky písní (Olomouc)

 Olomoucký ½ maraton (Olomouc)

 Hanácké Benátky (Litovel)

 Loštické slavnosti hudby a tvarůžků 

 Zubrfest (Přerov)

červenec
 Keltská noc (Plumlov)

 Colores Flamencos (Olomouc)

 Olomoucké barokní slavnosti (Olomouc)

 Jízda králů (Doloplazy)

 Pivovarské slavnosti (Lhota u Kosíře)

srpen
 Balony nad hradem (hrad Bouzov)

 Flora Olomouc – letní etapa (Olomouc)

 Jízda králů a Kojetínské hody (Kojetín)

 Bílý Kámen (vojenský újezd Libavá)

 Litovelský otvírák (Litovel)

 Tovačovský portál (Tovačov)

 Bobr Bike (Litovel)

 Hefaiston (hrad Helfštýn)

 Hanácké slavnosti (Náměšť na Hané)

 Moravské hrady (hrad Bouzov)

 Oslava maršála Radeckého (Olomouc)

 Šermířský víkend (zámek Plumlov)

Šternberský kopec (hrad Šternberk)

září
 Lidový rok (Velká Bystřice)

 Hanácké slavnosti (Prostějov)

 Mezinárodní varhanní festival (Olomouc)

 Svatováclavské hody (Tovačov)

 Ecce Homo Historic (Šternberk)

 Dny evropského dědictví

 Letecký den (Olomouc)

Olmütz 1813 (Olomouc)

říjen
 Flora Olomouc – podzimní etapa (Olomouc)

 Československý jazzový festival  (Přerov)

 Podzimní festival duchovní hudby 
 (Olomouc)

prosinec
 Vánoční trhy (Olomouc)

 Vánoce na hradech a zámcích

Vydejte se na Střední Moravu za gastronomickými zážitky a Ochutnejte Hanou! V nabídce 
zapojených restaurací najdete jídla a nápoje, které staví na tradici a historii regionu Haná. 
Ochutnávejte Hanou v zimě i v létě a odneste si jedinečné kulinářské zážitky, kvůli kterým 
se budete na Střední Moravu rádi vracet!

Seznam zapojených restaurací
1 Hotel Trinity ****, Olomouc
2 Hotel Flora ****, Olomouc
3 Clarion Congress Hotel Olomouc ****
4 Restaurace Podkova, Olomouc
5 Archa restaurant a penzion ***, Sv. Kopeček
6 M trojka, Olomouc
7 Restaurant Jízdárna, Olomouc
8 Svatováclavský pivovar a pivní lázně, Olomouc
9 Hostinec a pivovar Chomout, Chomoutov
10 Hotel Zámek***, Velká Bystrice
11 Záložna Příkazy
12 Café restaurant Záložna, Litovel
13 Restaurace U Tří Králů, Tovačov
14 Penzion U Zlatého Mufl ona, Šternberk
15 Hotel a restaurace Bouzov ***

Vedle tradičních pivovarů Litovel (www.litovel.cz) 
a Zubr (www.zubr.cz) se výrobou zlatavého moku 
zabývá i řada minipivovarů napříč Střední Moravou:

Pivovar Chomout, Chomoutov www.pivochomout.cz 
Pivovárek Melichárek, Horka nad Moravou www.pivovarekmelicharek.cz
Pivovárek Trubadúr, Troubelice www.pivo-trubadur.cz 
Pivovar Jadrníček, Náměšť na Hané pivovar.jadrnicek.cz
Pivovar Kosíř, Lhota pod Kosířem pivovarkosir.cz 
Hradební pivnice, Prostějov www.hradebni-pivnice.cz 
Koliba U Tří králů, Prostějov www.kolibautrikralu.cz
Pivovar U krále Ječmínka, Prostějov www.ukralejecminka.cz
Minipivovar Parník, Přerov www.parnikpivovar.cz 
Minipivovar Osečan, Osek nad Bečvou www.osecan.cz 
První soukromý pivovar společenský, Lipník nad Bečvou www.pivovar-lipnik.cz 
Svatokopecké pivo, Svatý Kopeček www.svatokopeckepivo.cz 
Pivovar Moritz, Olomouc www.hostinec-moritz.cz 
Svatováclavský pivovar, Olomouc www.svatovaclavsky-pivovar.cz 

Aktuální seznam restaurací, řadu receptů a přehled 
regionálních potravin naleznete na http://www.stredni-
morava-tourism.cz/ochutnejte-hanou

16 Tvarůžková cukrárna, Loštice & Olomouc
17 Penzion U Coufalů, Loštice
18 Hotel Jana ****, Přerov



Vydal: 
Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu 
Foto: archiv SM-SCR | STUDIO TRINITY, s. r. o.

Přehled informačních center naleznete na 
www.strednimorava-tourism.cz/informacni-centra

OLOMOUC REGION CARD

Plánujete pobyt či výlet na Střední Moravě, chcete toho zažít co 
možná nejvíce a zároveň ušetřit peníze? Pak si zakupte slevovou 
turistickou kartu OLOMOUC REGION CARD (ORC) a navštivte zdarma 
nejzajímavější místa regionu! S olomouckou kartou získáte volný 
vstup do hradů, zámků, muzeí a dalších památek, nebudete muset 
platit za městskou hromadnou dopravu v Olomouci a navíc budete 
moci čerpat atraktivní slevy v restauracích, sportovních a relaxačních 
zařízeních a dokonce vydáte méně i za ubytování.

ORC zakoupíte v informačních centrech a na řadě dalších turisticky atraktivních místech regionu 
Střední Morava.

48 hod. Olomouc region Card: dospělý 240 Kč | dítě do 15 let 120 Kč

5 denní Olomouc region Card: dospělý 480 Kč | dítě do 15 let 240 Kč

www.central-moravia.cz 


