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▶ Místo úvodu
Hlavním městem této oblasti je Olomouc, která se také
může pochlubit jednou památkou na seznamu
světového dědictví UNESCO. Tou památkou je Sloup
Nejsvětější Trojice, který stojí na hlavním olomouckém
náměstí. Další památka oblasti zapsaná na seznamu
kulturního dědictví UNESCO se nachází o několik desítek
kilometrů jižněji v Kroměříži. Tou památkou je kroměřížský
zámecký komplex se zahradami. Jedná se o unikátní
barokní zahrady ze 17. století, které si zachovaly svou
stylovou čistotu a autenticitu jako málokteré jiné barokní
zahrady v Evropě. V zámecké obrazárně v Kroměříži můžete
navíc obdivovat vzácnou sbírku evropského umění s díly
mistrů jako byly Tizian, Lucas Cranach nebo Veronese.
Střední Morava našich představ to je Olomouc, sýrečky, výstava
Flora, Kroměříž a zámek, Prostějov a oděvy a památky obecně.
Představa v podstatě odpovídající skutečnosti. Střední Morava je
pojem relativně nový. Když se ale řekne Haná všichni ví, že se
jedná o oblast zemědělskou s úrodnou půdou a svérázným
nářečím.

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví je ideálním
místem pro sportovně založené návštěvníky se zálibou pro
cykloturistiku. Milovníci středověké architektury by měli
navštívit hrad Bouzov a Helfštýn a zájemci o přírodu zase
zamířit do Litovle. Podobně jako na horním toku Odry pod
Ostravou také mezi Litovlí a Olomoucí na řece Moravě se
zachoval původní lužní les a mokřadní luky. Proto je dnes
Litovelské Pomoraví chráněnou krajinnou oblastí.
Ve vašem turistickém itineráři by neměl scházet hrad Bouzov
se svým romantickým vzhledem postavený na přelomu 19.20. století, který jistě znáte z řady našich pohádek. Ve
Šternberku severně od Olomouce si můžete prohlédnout
jediné muzeum hodin u nás, na zámku Chropyně jižně od
hanácké metropole na vás zase čeká nádherný park s
rybníkem a památník malíře E. Filly.
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▶ Olomouc
Internet: www.olomoucko.cz, www.olomouc-tourism
Počet obyvatel: 110 000
Hlavní město střední Moravy se může pochlubit druhou
největší městskou památkovou rezervací u nás. Připočtěte si
k tomu Sloup Nejsvětější Trojice, který je na seznamu
UNESCO, několik kašen zdobících centrum města a celou
řadu zajímavých církevních a světských staveb. Podobně
jako Praha také Olomouc je městem baroka. Z tohoto období
se zachovala celá řada památek zdobících centrum města.
Půjčovny kol ČD
Na vybraných železničních stanicích Českých drah v turistický
atraktivních oblastech si můžete půjčit kolo. Kolo si na střední
Moravě můžete půjčit v Olomouci a v Litovli.
Internet: www.cd.cz/pujcovnyko

Po sjednocení Čech a Moravy v letech 1019-20 se Olomouc
stala jednou z tří rezidencí moravských Přemyslovců. V této
době byl ve městě postaven hrad, z kterého se zachovala
pouze věž - dnes kaple sv. Barbory. V roce 1306 byl v
Olomouci zavražděn poslední Přemyslovec, kterým byl
Václav III. Ve středověku se město stalo neoficiálním
centrem Moravy a jeho úspěšný rozvoj přerušila až třicetiletá
válka. V době mezi lety 1642-50, kdy bylo v rukou Švédů, z
města odešla značná část obyvatel. Po odjezdu Švédů z
města tady bydlelo pouhých 1 600 obyvatel. Jako město
podporující protestanty bylo po porážce protestantských
vojsk na Bílé hoře Habsburky potrestáno zrušením řady
institucí. Tyto byly přestěhovány do Brna, které se v
následujícím období stalo moravskou metropolí. V polovině
17. století byla Olomouc přestavěna na vojenskou pevnost a
pevností zůstala až do roku 1886.
Centrum Olomouce má nepravidelný tvar s dvěma
náměstími. Hornímu, většímu z nich, vévodí renesanční
radnice a monumentální sloup Nejsvětější Trojice, které
je spolu se souborem šesti barokních kašen zapsáno na
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seznamu světového dědictví UNESCO. K nejhezčím
palácům náměstí patří Edelmannův palác, renesanční
budova z druhé poloviny 16. století. Pamětní tabule na domě
připomíná pobyt rakouského maršála Radeckého, který tady
v letech 1829-31 působil jako velitel pevnosti. Dalším
významným palácem je Petrášův palác, původní gotický
palác, který byl přestavěn v období renesance a baroka.
Největší pozornost návštěvníků města ale přitahuje budova
radnice stojící uprostřed náměstí. Svolení k výstavbě
radnice obdrželi obyvatelé města v roce 1378 a ihned začali
s její výstavbou. První radnice byla dokončena v roce 1411,
v 15.-16. století byla rozšířená o tři křídla. Dnešní podoba
radničního komplexu sahá do let 1902-4, kdy byla radnice
zcela přestavěna. Původní orloj byl zničen v průběhu druhé
světové války, dnešní orloj obdržela radnice v roce 1955.
Sloup Nejsvětější Trojice
Proč byl olomoucký sloup byl zapsán na seznam světového dědictví
UNESCO? Protože co se týče monumentality, výšky a sochářské
výzdoby nemá v rámci Evropy konkurenta. Zdá se to neuvěřitelné,
ale olomoucký sloup Nejsvětější Trojici vznikl díky iniciativě jednoho
člověka. Iniciátorem stavby byl místní architekt, kameník a sochař
Václav Render (1669-1733), který sloup nejenom že navrhl ale také
začal stavět za své vlastní peníze. Souhlas městských zastupitelů
získal především tím, že garantoval jeho dokončení. Rozhodl se, že
v případě smrti odkáže svůj majetek na dokončení sloupu.
Nápad postavení sloupu dostal Render zřejmě při stavbě
mariánského sloupu, který stavěl na olomouckém dolním náměstí.
Ve svém návrhu radním napsal, že chce postavit sloup, který co se
týče výšky a výzdoby žádné město nemá. Povedlo se mu to. Sloup
se začal stavět v roce 1716 a dokončen byl až v roce 1754. Render
za svého života postavil monumentální komplex pouze asi do výšky
prvního patra. Když v roce 1733 zemřel pokračovalo v stavbě
několik dalších architektů a stavělo se za pěníze, které Václav
Render na stavbu odkázal. Bohatá vnější sochařská výzdoba i
vnitřní výzdoba kaple pochází z rukou místních umělců. Sochařská
výzdoba je považována za vrchol sochařství na Moravě v 17. století.
Sochy zdobící sloup znázorňují postavy apoštolů, světců a scény z
Bible. Vrchol sloupu zdobí sousoší Největější Trojice a Nanebevzetí
P. Marie. Sochami bohatě zdobený sloup byl odhalen a posvěcen 9.
září 1754 za přítomnosti císařského páru Marie Terezie a Františka
I. Lotrinského.
Tradice vztýčování mariánských nebo také morových sloupů sahá
do období baroka a je obzvláště patrná ve středoevropském
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regionu. Prvním mariánským sloupem byl pravděpodobně sloup
vztýčený v roce 1614 v Římě na náměstí Santa Maria Maggiore. Za
Alpami byl první mariánský sloup vztýčen v roce 1638 v Mnichově.
Mariánský sloup z roku 1650, který až do roku 1918 stal na
Staroměstském náměstí v Praze, byl druhým zaalpským sloupem,
za kterým nasledoval sloup ve Vídni. Ten posloužil jako inspirace
pro stavitele olomouckého sloupu. Mariánské sloupy byly
vztýčovany v období baroka jako symboly díkuvzdání Panně Marii
za přežití morových epidemii, které tehdy často po Evropě řádili.
Někdy se jim proto říká morové sloupy. Druhým typem sloupů
stavěných v období baroka byly tzv. trojičné sloupy, které byly
budovány jako čestné sloupy. S oběma druhy sloupů se setkáme
prakticky v každém větším městě středoevropského regiónu.

Centrum města zkrášluje dále několik kašen, které vznikly
mezi lety 1683-1735. Herkulova kašna a Caesarova kašna
patří k nejstarším a nachází se na Horním náměstí, které
pozvolna přechází do Dolního náměstí. Kromě dvou dalších
kašen se tady nachází Mariánský sloup a řada hezkých
paláců. Nejhezčím je zřejmě Hauenschildův palác,
třípatrová budova zdobená četnými reliéfy, který byl
postaven ve stylu renesance v 16. století. Nedaleko Horního
náměstí stojí kostel sv. Mořice, který je spolu s kostelem
sv. Jakuba v Brně a kostelem sv. Mikuláše v Mikulově
považován za jeden z nejhezčích gotických kostelů na
Moravě. Asi 50 metrů dlouhý a 22 metrů vysoký kostel má
barokní interiér a z Horního náměstí se k němu dostanete
Opletalovou ulicí.
Další památky se nachází v okolí náměstí Republiky,
kterému dominuje kašna Tritonů a kostel Panny Marie
Sněžné postavený v letech 1712-19. Kostel nechali postavit
v době protireformace jesuité a s ním byla postavena také
jesuitská kolej, která je dominantním prvkem náměstí.
Někdejší klášter klarisek stojící oproti si návštěvník všimne
až na druhý pohled. Dnes je v někdejším klášteře umístěno
vlastivědné muzeum.
V okolí náměstí Republiky se nachází další majestátní
budovy, které v minulosti patřily kanovníkům. Nedaleko ve
Wurmove ulici stojí arcibiskupský palác z druhé poloviny
17. století, který vznikl přestavbou renesančního paláce.
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A na závěr se konečně dostaneme na místo, kde kdysi stál
hrad Přemyslovců. Mnoho se z něj nezachovalo. Na
Václavském náměstí dnes stojí kostel sv. Václava, který
nechali postavit Přemyslovci někdy kolem roku 1000. V 13.
století byl tady postaven gotický kostel, který byl v dalších
staletích ještě několikrát přestavován. Naposledy se to stalo
koncem 19. století, kdy kostel obdržel dnešní neogotickou
tvář. V 14. století byla k severní straně kostela přistavěna
kaple s rajským dvorem, který hraničil s někdejším
přemyslovským palácem. Ten byl opuštěn již v 13. století a
tak se z něj toho hodně nezachovalo. V paláci, který tady
původně stál byl v roce 1306 zavražděn král Václav III. ,
poslední král z rodu Přemyslovců. Milovníci hudby Mozarta
si mohou zajít k budově dnešní pedagogické fakulty naproti
kostelu, kde v roce 1767 bydlel skladatel W. A. Mozart, který
tady komponoval svou 6. symfonii.
Příjezd a doprava
Autem z Brna dálnicí do Vyškova a dále rychlostní
silnicí, ze severních a východních Čech přes Hradec
Králové a Svitavy, ze západu a jihu přes Brno. Olomouc
leží na hlavní železniční trati z Prahy do Ostravy a tak
má dobré spojení se všemi většími městy u nás.
Nádraží se nachází mimo centrum města, kam se
dostanete tramvají číslo 1, 2, 3, 4, 5. Dobré autobusové spojení s Brnem,
Ostravou a dalšími moravskými městy. Autobusové nádraží se nachází
nedaleko železničního nádraží.

PRAKTICKÉ
INFORMACE

Informace
Informační středisko, Horní náměstí 1, tel. 585513385. Infocentrum se
nachází v podloubí radnice. Kromě běžných služeb také zprostředkování
ubytování.
Tourist Centrum, Rooseweltova 56. Infocentrum leží mimo centrum
města. Prodej map, průvodců, zprostředkování ubytování.

Muzea a galerie
Vlastivědné muzeum, náměstí Republiky 5, otevřeno denně kromě po od
9.00-17.00 hod. Expozice je věnována flóře a fauně střední a severní
Moravy.

Festivaly a výstavy
V květnu se v Olomouci každoročně pořádá mezinárodní hudební festival
Dvořákova Olomouc. Velice oblíbenou je také výstava květin Flora a knižní
festival.
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ZOO
Zoologická zahrada Svatý Kopeček u Olomouce je otevřená od 8.0018.00 hod., v zimě pouze do 16.00 hod., v červenci a srpnu 19.00 hod.

Několik kilometrů severovýchodně od Olomouce ve směru
do Šternberka se nachází známé poutní místo Svatý
Kopeček. Někdejší premonstrátský klášter s barokním
kostelem byl postaven v druhé polovině 17. století podle
návrhu G. P. Tencally. Počátkem 18. století byl klášter
rozšířen o další budovy.
Město Šternberk leží na výběžcích pohoří Jeseník asi 15 km
severně od Olomouce. Město vzniklo v 13. století kolem
stejnojmenného hradu, který založili pánové ze Šternberka.
Z původního hradu, který byl v průběhu 16. století přestavěn
na renesanční zámek, se zachovala pouze kruhová věž se
čtyři metry širokými zdmi. Další přestavbou prošel zámek
koncem 19. století, kdy patřil Lichtenštejnům. Atrakcí zámku
je muzeum hodin, které podává přehled vývoje měření času
od dob antiky až po dnešek.
Hrad Bouzov, jeden z nejhezčích moravských hradů, leží
uprostřed kopcovité krajiny asi 35 km severozápadně od
Olomouce. Hrad byl postaven kolem roku 1300 a zpočátku
patřil různým majitelům. Byl mezi nimi také český král Jiří z
Poděbrad, který se zde v roce 1420 pravděpodobně narodil.
Od roku 1696 byl Bouzov ve vlastnictví Řádu německých
rytířů. Koncem 19. století ho velmistr řádu nechal přestavět
do podoby, kterou má dnes. K nejhezčím částem interiéru
patří pracovna a ložnice velmistra řádu, která je vybavená
barokním nábytkem a rytířský sál.
Hrad Bouzov, otevřeno duben, říjen so, ne 9.00-16.00 hod.,
květen-září denně kromě po od 9.00-16.00 hod.
Uprostřed Hané asi 20 km jižně od Olomouce leží
Prostějov, centrum textilního průmyslu. Centrum města tvoří
velké náměstí nesoucí jméno T. G. Masaryka. Uprostřed něj
stojí gotický kostel sv. Kříže a radnice z první poloviny 16.
století. V radnici s lodžií ze 17. století je dnes umístěno
muzeum Prostějovska. Jedním z nejznámějších moderních
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domů Prostějova je Národní dům na Hlaváčkově náměstí,
který vznikl podle projektu Jana Kotěry. Dnes se v něm
nachází divadlo a restaurace.
Asi 25 km jihovýchodně od Olomouce uprostřed Moravy se
rozkládá město Přerov. Leží na obou březích řeky Bečva v
nadmořské výšce kolem 200 metrů. Okolí města, jak o tom
svědčí nálezy z Předmostí, bylo obydleno již před 20 - 30
000 lety. Dnešní město se vyvinulo z osady, která v 11.
století vznikla kolem hradu.
Architektonickou dominantu města tvoří zámek, který vznikl v
17. století přestavbou gotického hradu. K nejznámějším
majitelům hradu patřili v 15.-16. století Pernštejnové, které v
16.-17. století nahradili Žerotínové. Nejznámějším
příslušníkem této vlivné moravské rodiny byl Karel starší ze
Žerotína, významný šlechtic, politik a přítel Jana Amose
Komenského. Komenský přijel do Přerova v roce 1608 jako
šestnáctiletý kluk a začal zde studovat na gymnáziu. Na
stejném gymnáziu působil později jako učitel. Centrum
Přerova tvoří dvě náměstí - náměstí T. G. Masaryka a Horní
náměstí. Na druhém z nich stojí zámek, ve kterém je
umístěno Komenského muzeum.

▶ Kroměříž
Internet: www.mesto-kromeriz.cz
Počet obyvatel: 30 000
Město Kroměříž bylo založeno na křižovatce obchodních
stezek. Jedna z nich vedla z Čech na severní Moravu, druhá
z nich nazývaná jantarová vedla z pobřeží Baltu k
Středozemí. Jako každé město profitující z obchodu také
Kroměříž začala rychle růst. V první polovině 16. století byl
původní gotický hrad přestavěn na renesanční zámek, který
jako host navštívil také král Vadislav II. Další rozvoji města
zastavila třicetiletá válka a mor. Po epidemii moru z roku
1645 zůstalo ve městě obydlených pouze několik desítek
domů. Za svou obnovu vděčí město biskupovi Karlovi II.
Lichtenštejnu z Kastelkornu. Ten nejenom, že nechal v
druhé polovině 17. století obnovit zámek, postavit
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biskupskou mincovnu a za městem založil zahradu zvanou
Libosad, ale také přinutil měšťany obnovit své domy. Nechal
obnovit městské hradby, vybudoval nové kašny, nechal
vystavět kolej, gymnázium a seminář.
Centrem dnešního města je obdélníkové náměstí
lemované měšťanskými domy s podloubím, které pocházejí
z období renesance a baroka. V jednom z rohu stojí radnice
ze 16. století s věží, která je dominantou města. Naproti ní
na druhém rohu náměstí

Květná zahrada
stojí barokní zámek, který je spolu s dvěmi zahradami
největší návštěvnickou atrakcí města. Zámecký komplex
spolu se zahradami byly v roce 1998 zapsány na seznam
světového dědictví UNESCO.
Arcibiskupský zámek - Arcibiskupský zámek vznikl v 16.
století přestavbou staršího gotického hradu. V letech 16861698 byl renesanční zámek přestavěn opět a to ve stylu
baroka. Přestavba proběhla na objednávku biskupa Karla II.
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Lichtenštejna z Kastelkorna. V prvním patře zámku se
nachází reprezentační místnosti olomouckých biskupů. V
revolučním roce 1848 ve velké jídelně zámku zasedal
rakouský sněm a byla zde přijata první demokratická ústava
Rakouska, která byla inspirována francouzským a
americkým liberalismem. V roce 1885 na zamku došlo k
jednání mezi císařem Františkem Josefem I. a ruským carem
Alexandrem II. Biskup Karel II. založil také zámeckou
obrazárnu a knihovnu. V zámecké obrazárně nacházející se
v druhém patře

Květná zahrada
můžete obdivovat díla mistrů jako byli např. Rubens,
Cranach, Durer, Tizian, van Dyck a další. Celkový počet
obrazů přesahuje 500 kusů. Zámecká knihovna obsahuje
více než 30 000 knih z toho jich je asi 1 200 z 15. století.
Cenný je také hudební archív a sbírka mincí a medailí.
Zámek byl na přízemí spojen s přilehlou Podzámeckou
zahradou. Do zahrady se vstupovalo přes rozsáhlou salu
terrenu.
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Arcibiskupský zámek, Sněmovní nám. 1, internet:
www.azz.cz, evřeno duben-říjen denně kromě po od 9.0017.00 hod.
Podzámecká zahrada - Podzámecká zahrada o rozloze 45
hektarů vznikala v průběhu několika století. Poprvé ji nechal
přebudovat biskup Karel II., v nasledujících stoletích byla
dále přebudovávana až konečně v 19. století dostala svou
dnešní podobu. Z původní zahrady italského typu se
stříženými keři, záhony s květinami, živými ploty a kopiemi
antických soch se zachovala pouze malá část u zámku,
která se nazývá Giardinetto. Zbytek zahrady nacházející se
mezi zámkem a řekou Morava je typickou anglickou
zahradou tedy romantickým krajinářským lesoparkem.
Dnešní podoba Podzámecké zahrady pochází z 19. století.
Najdete v ní několik rybníků, říček a řadu menších staveb
včetně čínského pavilonu. V zahradě roste asi 200 druhů
jehličnatých i listnatých stromů. Zahrada je otevřená denně
od 7.00-19.00 hod., v zimě pouze do 16.00 hod.
Květná zahrada - Května zahrada, původně nazývana
Libosad, byla zřízena mimo město. Dnes se samozřejmě
nachází ve městě a najdete ji asi kilometr západně od
náměstí. Francouzská nebo italská zahrada, protože její
předlohou byly italské zahrady byla založena v druhé
polovině 17. století. Má obdélníkový půdorys a rozměrech
485x300 metrů. Centrálním bodem zahrady je osmiboká
rotunda ve středu zahrady. Její vnitřek je vyzdoben malými
jeskyněmi s vodotrysky a bohatou štukovou výzdobou.
Nejlépe si celou zahradu prohlédnete z kolonády, která tvoří
jednu stranu půdorysu.
Ze střechy kolonády se před vámi rozevře pohled na celou
květnou zahradu rozdělenou do několika pravidelných
čtverců. V rámci těchto čtverců najdete části se záhony
květin, jak je to typické pro barokní zahradu, pokojné vodní
hladiny, najdete tady také bludiště a řadu kopii antických
soch. Původní barokní vzhled, který si Května zahrada
zachovala, byl důvodem proč byla s dalšími památkami
Kroměříže zařazená mezi památky světového významu.
Zahrada je otevřená denně od 7.00-19.00 hod., v zimě
pouze do 16.00 hod.
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Příjezd a doprava
Pokud nepojedete vlastním autem je
ideálním veřejným dopravním
prostředkem autobus z Brna. Vlaková
doprava je komplikovaná vzhledem k
PRAKTICKÉ
tomu, že město neleží na hlavním tahu.
INFORMACE
Vlakové a autobusové nádraží leží vedle
sebe.
Informace
Informační kancelář, Velké nám. 50, tel. 573331473.
Informace, zprostředkování ubytování, prodej vstupenek.
Muzea a galerie
Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, internet:
www.muzeum-km.cz, otevřeno denně kromě po od 9.0012.00 a 13.00-17.00 hod. Jedna část stále expozice je
věnovaná místnímu rodákovi, malíři Maxu Švabinskému,
druhá archeologickým vykopávkám a přírodě Kroměřížska.
Biskupská mincovna, Na Sladovnách 1491. Stálá expozice
ražení mincí v Kroměříži.
Arcibiskupské zámecké sklepy, Na Kopečku 10. Gotické
vinné sklepy slouží dnes ke zrání měšního vína.
Festivaly
V červnu se ve městě pořádá mezinárodní festival
současného umění s duchovním zaměřením, v září se tady
setkávají vojenské hudby a koná se tady kroměřížské
hudební léto.
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UBYTOVÁNÍ S TENISEM
Máte rádi aktivní odpočinek? Rádi si zahrajete
tenis? Chcete poznat jižní Čechy?

UBYTOVÁNÍ
Dva menší apartmány pro dvě osoby s možností přistýlky.
Jeden větší apartmán se dvěmi lůžky v oddělené ložnici
a třemi přistýlkami.
Apartmány jsou vybaveny kuchyňkou s lednicí, elektrickým
vařičem, TV se satelitem, WC a sprchovým koutem.
U domu je malý venkovní bazén a krb, možnost posezení na
terasách.
TENIS
Součástí pozemku jsou dva tenisové kurty.
REZERVACE
Věra Hronzová, Otín 100, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 775 661 184
E-mail: hronzova@ubytovani-tenis.cz
Internet: www.ubytovani-tenis.cz
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LÉTO S TENISEM
A ANGLIČTINOU
Zájemcům o dovolenou uprostřed hezké jihočeské
přírody, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným
nabízíme prázdninové pobyty s intenzivním kurzem
angličtiny ve spojení s tenisem.

Obsah kurzu přizpůsobíme požadavkům zákazníka.

Termín: červenec, srpen, pondělí-pátek
Počet hodin: 4 vyučovací hod. denně, 20 hod. týdně
Minimální počet účastníků: 4
Cena: 2 000 Kč/osobu a týden
REZERVACE
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 776 050 082, 777 560 363
E-mail: skola@halloenglish.cz
www.halloenglish.cz
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MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU

CENA REKLAMY
ROZMĚRY
FOTOGRAFIE
CENA
MIN. CENA
TEXT
FOTO
OBJEDNÁVKY

cca 10x18 cm
1
1 Kč/za jedno zobrazení*
500 Kč
zasílejte v bežném textovém editoru
zasílejte ve formátu JPG
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II.
377 01 Jindřichův Hradec
E-mail: skola@halloenglish.cz
Tel. 777 560 363

* jedním zobrazením je myšleno jedno stáhnutí průvodce, min. počet
objednaných zobrazení je 500 (počet stáhnutí dokladujeme oficiální
statistikou návštěvnosti serveru)
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www.petro.cz

Tento průvodce byl bezplatně stažen
z internetové stránky

CESTUJEME NA VLASTNÍ PĚST
www.petro.cz
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