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V každém regionu se vždy najde hned 
několik důvodů proč ho navštívit. 

Ať už se jedná o památky, okouzlující 
přírodu, sportovní aktivity, relaxaci nebo 
vyhlášené gastronomické speciality. Tento 
katalog vám nabízí přesně 100 tipů, jak 
strávit čas v Olomouckém kraji a jeho dvou 
turistických regionech – Střední Moravě 
a Jeseníkách. 
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Olomoucký kraj 
Důvod k návštěvě se vždycky najde…
Olomoucký kraj 
Důvod k návštěvě se vždycky najde…

Město historie i studentů (Olomouc)
Sloup Nejsvětější Trojice, památka UNESCO (Olomouc)
Barokní kašny a jedna moderní navíc (Olomouc)
Na zemi i ve vzduchu (Olomouc)
Setkávání víry i architektury (Olomouc)
Aktivní volný čas (Olomouc)
Ve vodě i v pivní lázni (Olomouc)
Výstava Flora a rozsáhlé parky (Olomouc)
Kultura a gastronomie (Olomouc)
Vojenské forty a opevnění (Olomouc)
Poutní místo a nové safari v ZOO (Svatý Kopeček)
Sportovní vyžití v létě i zimě (Hlubočky)
Za golfem, tenisem nebo krásnými výhledy (Dolany – Véska)
Zámek, jedinečné sbírky a Hanácké slavnosti (Náměšť na Hané)
Vzácné interiéry barokního zámku (Konice)
Za zdravím a odpočinkem (Lázně Slatinice)
Za vůní benzínu a nablýskanými blatníky (Slatinice)
Výlet za hradními pány (Hrad Šternberk)
Jak běží čas a kvete příroda (Šternberk, Paseka)
Ecce Homo – výjimečná závodní trať (Šternberk)
Relax a zábava (Bohuňovice)
Tichá paměť stromů (Bílá Lhota)
Jak žili Hanáci (Příkazy)
Hanácké Benátky (Litovel)
Na výlet lužními lesy (CHKO Litovelské Pomoraví)
Město vzestupů i pádů (Uničov)
Pohádkový hrad (Hrad Bouzov)
Zážitky po celou sezonu (Bouzov)
Stále skrývají tajemství (Javoříčské jeskyně)
Za krásou vápencových krápníků (Mladečské jeskyně)
Nejen pro poučení z historie (Loštice)
Za vůní Olomouckých tvarůžků (Loštice)
Kočárem do minulosti (Čechy pod Kosířem)
Po stopách Josefa Mánesa (Zámek Čechy pod Kosířem)
Z historie hasičské techniky (Čechy pod Kosířem)
Ojedinělá památka gotiky (Drahanovice – Černá věž)
Minerální voda pro lepší pohyb (Lázně Skalka)
Dovolená u vody a v podzámčí (Plumlov)
Město historie, folkloru a sportu (Prostějov)
Léto je nejhezčí ve vodě (Prostějov, akvapark Koupelky)
Mezi zvířaty i v koňském sedle (Bělecký mlýn)
Výjimečný a vzrušující zážitek (Camping Baldovec)
Místo opředené legendami (Dub nad Moravou)
Úžasný rozhled ze Spanilé věže (Zámek Tovačov)
Jízda králů a hanácké hody (Kojetín)
Tradiční krojovaná jízda králů (Doloplazy)
Za zábavou i poznáním (Přerov)
Do Přerova za mamuty (Přerov – Předmostí)
Proslulá zvonařská dílna (Brodek u Přerova)
Kouzlo středověku (Hrad Helfštýn)

Největší zvon na severní Moravě (Lipník nad Bečvou)
Tam, kde mele vítr (Větrné mlýny na Hranicku)
Jedinečná zastřešená dvorana zámku (Hranice)
Poutní místo se sakrálními stavbami (Kostelíček)
Nejteplejší jeskyně v ČR (Zbrašovské aragonitové jeskyně)
Nejhlubší místo u nás (Hranická propast)
Léčivé prameny pro každého (Lázně Teplice nad Bečvou)
Dálnice nejen pro cyklisty (Cyklotrasa Bečva)
Lovecko-lesnické muzeum (Zámek Úsov)
Mohelnickým dostavníkem... (Mohelnice)
Za zlatokopem Eskymo Welzlem (Zábřeh)
Radost z aktivního odpočinku (Dolní Bušínov)
Málo známý poklad (Zámek Skalička)
Procházky „Malou Vídní“ (Šumperk)
Čarodějnické procesy (Šumperk)
Prameny léčí už od 16. století (Lázně Bludov)
Za olympijským akrobatem (Štíty)
Unikátní dřevěné kostelíky (Žárová, Maršíkov, Klepáčov)
Knížecí lázně pro pacienty i turisty (Velké Losiny)
V arkádových krajkách (Velké Losiny)
Ruční papírna a Muzeum papíru (Velké Losiny)
Vodní přečerpávací elektrárna (Dlouhé stráně)
Zážitky v létě i v zimě (Kouty nad Desnou)
Sportovní areál Kociánov (Loučná nad Desnou)
Jeseníky po celý rok (Červenohorské sedlo)
Zlatý kout Olomouckého kraje (Staroměstsko)
Za vůní sladu a chmele (Hanušovice)
Slůně na vrcholu kopce (Králický Sněžník)
Osobním vláčkem za výlety (Ramzovské sedlo)
Nejstarší rezervace na Moravě (Šerák – Keprník)
Rozkvetlé louky i nádherné sjezdovky (Ostružná – Petříkov)
Lyžování po celý rok, hrad a zámek navíc (Branná – Kolštejn)
Relaxace uprostřed přírody (Lázně Dolní Lipová)
Lesní bar pro výletníky (Horní Lipová)
Krápníky pro vaši fantazii (Jeskyně Na Pomezí)
Labyrinty skal už od roku 1430 (Jeskyně Na Špičáku)
Zámecká sbírka dýmek a kuřáckých potřeb (Zámek Jánský vrch)
Vodopády na Stříbrném potoce (Rychlebské hory)
Adrenalin na terénním kole (Rychlebské stezky)
Nádherné výhledy i léčivé prameny (Jeseník)
Za čarodějnicemi do Vodní tvrze (Jeseník)
Nuda nemá šanci (Česká Ves)
Lázně „vodního doktora“ Priessnitze (Jeseník)
Za výlety i odpočinkem (Zlaté Hory)
Vyzkoušejte rýžování zlata (Zlaté Hory)
Poutní místo Panny Marie Pomocné (Zlaté Hory)
Největší rašeliniště na Moravě (Rejvíz)
Nejvyšší hora Moravy (Praděd)
Nad vrcholky hor (Rozhledny v Jeseníkách)
 Interaktivní silniční expozice (Vikýřovice)
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Střední Morava je regionem, který v České republice, co do počtu 
a významnosti památek, jen těžko hledá konkurenci. Je považován 

za místo kultury, tradic i jedinečných zážitků. Přirozeným centrem regionu 
je historické město Olomouc s univerzitou, známou květinovou výstavou 
Flora nebo památkou UNESCO. Baroko zde najdeme takřka na každém 
kroku a obdivovat tak můžeme vzácný soubor kašen, čestný sloup nebo 
naprostou raritu, kterou je zpřístupněný Arcibiskupský palác.  Za návštěvu 
stojí také nové expozice ve Vlastivědném muzeu, Arcidiecézní muzeum, či 

Expozice času ve Šternberku. Malí i velcí návštěvníci regionu jsou uneseni 
krásou pohádkových hradů a zámků, malebnou přírodou, tajemstvím 
jeskynních systémů nebo folklorními tradicemi Hané. Milovníci aktivního 
způsobu života zase ocení širokou nabídku služeb, početnou síť cyklotras, 
možnost zahrát si golf či tenis. Skvělé zážitky zprostředkuje lanové 
centrum, jízda na koni, plavba na raftech i návštěva ZOO nebo některého 
z aquaparků. Relax a odpočinek po namáhavém dni najdete hned 
v několika lázeňských centrech.

Střední Morava

Informační centra regionu Střední Morava

Dřevohostice
Zámecká 88 
751 14  Dřevohostice
www.drevohostice.cz 

Horka nad Moravou
Skrbeňská 669/70 
783 35  Horka nad Moravou
www.slunakov.cz 

Hranice
Masarykovo náměstí 71 
753 01  Hranice
www.mic.hranet.cz 

Kojetín
Masarykovo náměstí 8 
752 01  Kojetín
www.kojetin.cz

Konice
Kostelní 46 
798 52  Konice
www.mekskonice.cz 
www.konice.cz

Lipník nad Bečvou
Náměstí T. G. Masaryka 13 
751 31  Lipník nad Bečvou
http://info.mesto-lipnik.cz

Litovel
Náměstí Přemysla Otakara 754 
784 01  Litovel
www.bavi.cz 
www.litovel.eu 

Mohelnice
Náměstí Svobody 1 
789 85  Mohelnice
www.regionmohelnicko.cz 

Mohelnice
U Brány 916/2 
789 85  Mohelnice
www.mikroregionmohelnicko.cz 

Moravský Beroun
Náměstí 9. května 4 
793 05  Moravský Beroun
www.morberoun.cz 

Náměšť na Hané
Hrad 1 
783 44  Náměšť na Hané
http://zamek.namestnahane.cz 

Olomouc
Horní náměstí 583
(podloubí radnice) 
779 11  Olomouc
http://tourism.olomouc.eu

Olomouc
Janského 1 
772 00  Olomouc
http://icm.ddmolomouc.cz

Olomouc
Švédská 10 
772 00  Olomouc
www.tourist-centrum.cz 

Plumlov
Zámecká 99 
798 03  Plumlov
www.plumlovsko.cz

Přerov
Kratochvílova 14 
750 02  Přerov
www.prerov.eu 

Přerov-Předmostí
Pod Skalkou 1a 
751 24  Přerov-Předmostí
www.prerov.eu 
           
Prostějov
Náměstí T. G. Masaryka 130/14 
796 01  Prostějov
www.prostejov.eu

Prostějov
Pernštýnské náměstí 176/8
(východní křídlo zámku) 
796 01  Prostějov
www.prostejov.eu 

Slatinice
Slatinice 29 
783 42  Slatinice

Šternberk
Čs. Armády 19 
785 01  Šternberk
www.sternberk.eu 

Uničov
Masarykovo nám. 29 
783 91  Uničov
www.unicov.cz 

Velká Bystřice
Zámecké náměstí 775 
783 53  Velká Bystřice
www.muvb.cz
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Jeseníky jsou horským rájem s mnoha přírodními, historickými 
a technickými poklady. Tvoří je pohoří Hrubý Jeseník, Rychlebské 

hory, Králický Sněžník a Nízký Jeseník. Překrásná příroda nabízí 
stovky kvalitně značených tras pro pěší turistiku nebo cykloturistiku 
i nejmodernější areály pro sjezdové či běžecké lyžování. Mimo kouzelné 
krajiny však můžete v Jeseníkách obdivovat také historické hodnoty. 
Několik veřejnosti přístupných zámků ohromí nejen svou vnější krásou, 
ale také okolnostmi, s nimiž byly spojeny. Například čarodějnické 

procesy, jež zde probíhaly, jistě zaujmou nejednoho návštěvníka. 
V ruční papírně se dozvíte, jak se vyráběl papír, v hornickém skanzenu 
si můžete vyzkoušet rýžování zlata. A naprostým technickým unikátem 
dnešní doby je přečerpávací vodní elektrárna, ke které do výšky 
1300m vyjdete pěšky nebo pohodlně vyjedete lanovkou. Příznivé 
klima a prameny místních léčebných lázní jistě poskytnou tu správnou 
regeneraci vašemu tělu. 

Jeseníky

Informační centra regionu Jeseníky

Bělá pod Pradědem
Domašov 4 
790 85  Bělá pod Pradědem
www.bela.cz 

Bludov
Třída A. Kašpara 353 
789 61  Bludov
www.bludov.cz 

Černá Voda
Černá Voda 267 
790 54  Černá Voda
www.rychlebskestezky.cz 

Hanušovice
Hlavní 135 
788 33  Hanušovice
www.ic.hanusovice.info 

Javorník
Nádražní 160 
790 70  Javorník
www.kulturnidumjavornik.cz 

Jeseník
Palackého 1341/2 
790 01  Jeseník
www.jesenik.org 

Jeseník
Priessnitzova 12 
790 03  Jeseník
www.priessnitz.cz

Kouty nad Desnou
Lyžařský areál Kouty 1 
788 11  Kouty nad Desnou
www.dlouhe-strane.cz

Lipová-lázně
Lipová-lázně 476 
790 61  Lipová-lázně
www.ic-lipova.cz 

Mikulovice
Hlavní 214 
790 83  Mikulovice
www.mikulovice.cz 

Rapotín
Šumperská 530 
788 14  Rapotín
www.kkcrapotin.cz 

Staré Město
Náměstí Osvobození 166 
788 32  Staré Město
www.staremesto.info 

Štíty
Náměstí Míru 55 
789 91  Štíty
www.stity.cz 

Šumperk
Hlavní třída 22 
78701  Šumperk
www.infosumperk.cz 

Velké Kunětice
Velké Kunětice 146 
790 52  Velké Kunětice
www.velkekunetice.cz 

Velké Losiny
Lázeňská ulice 674 
788 15  Velké Losiny
www.iclosiny.cz 

Vidnava
Radniční ulice 84 
790 55  Vidnava
www.vidnava.cz 

Zábřeh
ČSA 1 
789 01  Zábřeh
http://tourism.zabreh.cz 

Zlaté Hory
Bezručova 144 
793 76  Zlaté Hory
www.zlatehory.cz 

Žulová
Kostelní 1 
790 65  Žulová
www.zulovsko.cz
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1
Město historie i studentů
Olomouc

2

Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější 
královská města v českých zemích. Díky 

své výhodné poloze, starobylé univerzitě, 
duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla 
po dlouhá staletí přirozeným centrem Moravy, 
které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky.
Po Praze druhá největší městská památková 
rezervace je nyní sídlem univerzity, arcibis-
kupství, Moravské filharmonie, zajímavých 
muzeí i divadel. K relaxaci nabízí rozlehlé 
parky, velkou zoologickou zahradu, moderní 
aquapark či areál CHKO Litovelského 
Pomoraví s cyklostezkami a koupáním.
Město se sto tisíci obyvateli představuje jedno 
z nejkrásnějších sídel střední Evropy. Na Horním 
náměstí si podávají ruku renesanční i barokní 
paláce, v jeho středu pak stojí monumentální 

Sloup Nejsvětější Trojice – od roku 2000 
památka světového kulturního dědictví 
UNESCO. Další dominantou v srdci města je 
radnice se základy již z období gotiky a orlojem 
s poválečnou mozaikovou výzdobou zdejšího 
malíře Karla Svolinského. Pestrou přehlídku his-
torických skvostů doplňuje unikátní soubor osmi 
kašen a řada církevních památek. V 18. a 19. sto-
letí byla Olomouc významným vojenským cent-
rem rakouské monarchie, což dodnes připomínají 
zbytky městského opevnění a některé znovu 
zpřístupněné předsunuté pevnosti – forty. 
V Olomouci – pátém největším městě 
ČR – studuje na 20 tisíc mladých lidí a tedy 
i pro ně se zde život umí správně točit: 
nechybí kluby, koncerty, zábavní pod-
niky, nezávislá divadla ani sportoviště.

Na Seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO byl barokní sloup Nejsvětější 

Trojice na Horním náměstí zapsán v roce 2000. 
Dobou svého vzniku v letech 1716-1754 patří 
olomoucký monument až k posledním příkladům 
módní vlny morových sloupů, ale svou výtvarnou 
koncepcí místního sochaře Václava Rendera, 
bohatstvím figurální výzdoby (více než 40 soch) 
a konečně i rozměry a výškou 35 metrů se 
od všech podobných památek výrazně odlišuje. 
Sloup se po svém dokončení stal pro obyvatele 

města zdrojem nesmírné hrdosti. Jeho vysvěcení 
9. září se osobně účastnil tehdejší první pár 
monarchie, císařovna Marie Terezie se svým 
manželem Františkem I. Štěpánem Lotrinským. 
Olomoucký trojiční sloup je vrcholným dílem 
mnoha umělců a řemeslnických mistrů, kterým 
ale mnoho štěstí nepřinesl. První, kdo zemřel 
již během stavby, byl samotný Václav Render. 
Ani jeho následovníkům, Františku Thoneckovi, 
Janu Václavu Rokickému a Augustinu Scholtzovi, 
nebylo dopřáno spatřit dokončenou stavbu. 

3
Barokní kašny
a jedna moderní navíc
Olomouc

Soubor šesti barokních městských kašen 
v Olomouci z přelomu 17. a 18. století je spolu se 

sloupem Nejsvětější Trojice a Mariánským morovým 
sloupem vyhlášen Národní kulturní památkou. Jedná 
se o Neptunovu, Herkulovu, Jupiterovu, Caesarovu 
a Merkurovu kašnu a kašnu Tritónů. Kašny jsou 
rozmístěny v historickém centru Olomouce a díky 
jednotné době vzniku a množství jsou evropským 
unikátem. Neptunova kašna stojí na Dolním náměstí 
a je z celého souboru nejstarší. Dominantou 
Herkulovy kašny před radničním orlojem na Horním 
náměstí je socha hrdiny, jenž bojuje s lernskou 

hydrou, v pravé ruce má kyj a v levé ruce má štít 
s orlicí jako symbolem města Olomouce. Nejvíce 
umělecky cennou kašnu Tritónů najdeme na nám. 
Republiky, zhotovil ji Václav Render, autor sousoší je 
ovšem neznámý. Mezi nejmladší kašny se počátkem 
tohoto tisíciletí zařadila Arionova kašna sochaře 
Ivana Theimera, rodáka z Olomouce. Samostatně 
stojící želvu, která měla být předzvěstí nové 
kašny, si ale nejen místní natolik zamilovali, že ani 
po instalaci moderní fontány odstraněna nebyla 
a dodnes vybízí k pořízení momentky. Kašny nabízí 
ojedinělý zážitek také v noci při efektním nasvícení.

585 513 385

http://tourism.olomouc.eu

585 513 385

http://tourism.olomouc.eu

585 513 385

http://tourism.olomouc.eu

Sloup Nejsvětější Trojice, 
památka UNESCO
Olomouc
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4
Na zemi
i ve vzduchu
Olomouc

Muzeum historických automobilů Veteran Arena 
je největší, soukromé, veřejně přístupné 

muzeum svého druhu v České republice a při-
pomíná technický věhlas a proslulost domácího 
automobilového průmyslu. Srdcem sbírky jsou 
automobily československé předválečné výroby, 
zejména Tatra, Wikov, „Zetka“, Praga, Aero a Škoda. 
V muzeu je k vidění největší ucelená kolekce 
unikátních vozů WIKOV vyráběných v nedale-
kém Prostějově – dochovalo se jich celosvětově 
pouze asi 30 kusů. Galerie Veteran Arena pak 
dává prostor významným regionálním umělcům 
k prezentaci jejich tvorby a v neposlední řadě také 
představuje to nejlepší z české avantgardy. Vznikla 

s cílem doplnit expozici historických automobilů 
a zatraktivnit prohlídku muzea nejen pro návštěv-
níky, kteří jsou fandové do historie automotorismu.
Kolektiv leteckých mechaniků, bývalých 
i aktivních pilotů, konstruktérů, montérů 
i fanoušků letectví a letadel buduje na letišti 
Olomouc-Neředín muzeum zaměřené hlavně 
na historii československého letectví. Kromě 
muzea zde vzniká restaurátorská dílna a archiv. 
Pokochat se lze např. letouny MIG 21, MIG 15, 
Aero L39 Albatros, proudovými motory, včetně 
motorů v řezu, katapultovací sedačkou, kabinou 
Migu 21MF, který ještě před několika lety létal 
u Armády ČR a mnoha dalšími exponáty. 

5Setkávání víry 
i architektury
Olomouc

Město Olomouc je na církevní památky mimo-
řádně bohaté. Kromě jejich nepominutelného 

náboženského významu jde o nádherná díla někdejších 
architektů a místa s velkým kulturním významem. 
Arcidiecézní muzeum Olomouc bylo založeno v roce 1998 
a jde o první muzeum tohoto typu v dějinách naší země. 
Jeho součástí se stal románský palác moravských biskupů 
u baziliky sv. Václava na olomouckém Přemyslovském hradě. 
Vedle prohlídky podstatné části stavebních pozůstatků 
Olomouckého hradu nabízí muzeum svým návštěvníkům 
stálou expozici výtvarné kultury olomoucké arcidiecéze, 
která postihuje vývoj v průběhu celého uplynulého tisíciletí.

Arcibiskupský palác je od svého vzniku až do současnosti 
sídelní rezidencí olomouckých biskupů a od roku 1777 také 
arcibiskupů. V současné době je veřejnosti zpřístupněn 
jeden prohlídkový okruh, který zahrnuje reprezentační sály 
Arcibiskupského paláce situované v prvním patře. Interiéry 
mají dochovanou bohatou rokokovou, empírovou a neo-
barokní výzdobu a jsou vybaveny dobovým mobiliářem. 
Mezi další perly církevních staveb můžeme směle zařadit 
Klášterní Hradisko, kapli sv. Jana Sarkandera, nejvýznam-
nější olomoucký chrám – katedrálu sv. Václava, baziliku 
minor Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, chrám 
Panny Marie Sněžné nebo kostely sv. Mořice a sv. Michala.

585 513 385

http://tourism.olomouc.eu

www.olmuart.cz

www.arcibiskupskypalac.ado.cz

585 157 438

www.veteranarena.cz

604 772 478

www.letecke-muzeum.cz

Aktivní
volný čas
Olomouc

Olomouc skýtá také nepřeberné 
možnosti sportovního a rekreačního 

vyžití. Vyrůstají zde stále nová spor-
tovní centra pyšnící se i squashovými 
hřišti, bowlingovými drahami a fitcen-
try, přibývají další cyklostezky. 
Milovníky dobrodružství potěší zdejší 
střelnice, lanové centrum či plavba po řece 
Moravě. Vyznavači klidnějších sportů 

zamíří na městský minigolf či na golfové 
hřiště Dolany-Véska nedaleko Olomouce. 
Moderní plavecký bazén disponuje spoustou 
přitažlivých atrakcí – venkovním i krytým 
bazénem, skokanskými věžemi, whirlpoo-
lem, dětským bazénkem a skluzavkami, 
toboganem, parní saunou. Okolí Olomouce 
můžete poznat i z koňského sedla či z ptačí 
perspektivy na jednom z vyhlídkových letů.

6

585 513 385 http://tourism.olomouc.eu
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7
Ve vodě i v pivní lázni
Olomouc

8

Olomoucký aquapark nabízí celoročně 
rekreační bazén s proudovým 

kanálem, atrakcí space-bowl (trychtýř), 
123 m dlouhým tobogánem sjízdným 
na gumových duších, širokou skluzavkou, 
vodními děly, vodními chrliči a bazén 
s masážními lehátky. Součástí kryté části 
je i vnitřní dětský bazén s vodopádem, 
skluzavkou, malým chrličem a trys-
kami a také vnější, průplavem spojený, 
rekreační bazén s masážními tryskami 
a protiproudem. Samozřejmou součástí 
aquaparku jsou i whirpooly, suchá a parní 
prohřívaná a klasická sauna. Venkovní 
areál nabízí otevřený tobogán, vodní stěnu, 
vodní trampolínu, provazové atrakce, 
vodopád a skluzavku. Areál je vybaven 

i hřišti pro beachvolejbal a restaurací.
Oblíbené přírodní koupaliště Poděbrady 
se nachází 6 km od Olomouce ve směru 
na Horku nad Moravou. Rozsáhlá vodní 
plocha vznikla těžbou štěrkopísků, část 
břehů je upravena na pláže. Jezero kromě 
rybářů a nadšenců do vodních sportů láká 
také cyklisty, prochází tudy nenáročná 
a příjemná stezka Litovelským Pomoravím. 
Unikátní pivní lázně nabízejí pivní koupel, 
solnou saunu s ochutnávkou piva a masáží. 
Tyto zážitky vám zajistí Svatováclavský 
minipivovar, který vaří 7 druhů vyrábě-
ného kvasnicového piva bez pasterizace 
a filtrace, domácí kuchyni, tvarůžkové 
a pivní speciality i šťavnaté steaky.

Zelený prstenec městských parků okolo 
historického jádra Olomouce tvoří 

v současnosti Bezručovy sady s botanickou 
zahradou a rozáriem, Smetanovy sady, kde 
najdete palmový skleník a pavilony výstaviště 
Flora a Čechovy sady s dětským hřištěm. 
Botanická zahrada s rozáriem je zelenou oázou 
uprostřed Hané. Odpočinek zde naleznou nejen 
milovníci rostlin, ale i rodiny s dětmi či senioři. 
Sbírkové skleníky, které též patří olomouc-
kému výstavišti, jsou svým rozsahem jedny 
z největších v ČR. V palmovém, kaktusovém, 

tropickém a subtropickém skleníku každou 
roční dobu raší, kvetou a přinášejí plody 
desítky nejexotičtějších druhů rostlin – i proto 
jsou návštěvníkům přístupny téměř po celý 
rok s výjimkou několika zimních měsíců.
Mezinárodní zahradnická výstava Flora 
Olomouc si svůj věhlas vydobyla za 45 let 
existence nejen nádhernými expozicemi, ale 
také velkorysým parkovým pojetím areálu 
výstaviště. V současnosti probíhá dvakrát 
ročně, aby nabídla vždy aktuální krásu, barev-
nost a vůni květin, plodů i pěstitelských odrůd.

9
Kultura a gastronomie
Olomouc

Město Olomouc nežije pouze his-
torií. V jeho současném kulturním 

kalendáři najdete hudební i filmové 
festivaly, koncerty Moravské filharmonie, 
představení několika divadelních scén 
včetně Moravského divadla – jednoho 
z nejstarších kamenných divadel u nás, 
nechybí ale ani výstavy v mnoha galeriích 
a tradiční slavnosti či přehlídky.
V červnu centrum ožívá Svátky města 
nejen díky dobovému průvodu ke cti 
sv. Pavlíny, patronky města. Na pro-
gramu oslav jsou rekonstrukce dávných 
bitev i regionální kulinářský festival. 

Významnou mezinárodní sportovní 
akcí je Olomoucký půlmaraton, který 
zaplní ulice města tisícovkami běžců.
Předsváteční atmosféru nabízí každo-
roční Vánoční trhy, proslulé punčem 
mnoha chutí, zajímavým programem 
na jevišti i plochou k bruslení přímo 
na nasvíceném Horním náměstí.
Nejen z celé Moravy se pak sjíždějí 
návštěvníci na mimořádné olomoucké 
festivaly: Divadelní Flora, Mezinárodní 
varhanní festival, Podzimní festival 
duchovní hudby nebo Dvořákova Olomouc. 

585 513 385

http://tourism.olomouc.eu

585 726 111

www.flora-ol.cz

585 513 385

http://tourism.olomouc.eu

Výstava Flora
a rozsáhlé parky
Olomouc
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Olomoucký kraj 
Důvod k návštěvě se vždycky najde…

10
Vojenské forty a opevnění
Olomouc

Nejstarší zmínka o opevnění města 
Olomouce pochází z roku 1321. Olomouc 

obklopoval základní systém hradeb s úzkým 
parkánem, branami a hranolovými věžemi, 
které se střídaly s půlkruhovými baštami. 
Na severu a západě si rovinatý terén vynutil 
posílení vodním příkopem. K tehdejšímu 
systému patřily i z většiny nedochované 
městské brány a fortny. V následujících letech 
docházelo k dalšímu zlepšování bastionové 
pevnosti a v polovině 19. století byl obranný 
systém města rozšířen o soustavu předsunu-
tých pevnůstek – tzv. fortový věnec. Počítal 
s vybudováním 25 detašovaných polygonál-
ních fortů (pevnůstek) vytvářejících uzavřený 
prstenec kolem samotné olomoucké pevnosti.
V současnosti opravené prostory veřejnosti 

ráda ukáže radíkovská pevnůstka. Na fortu 
v Křelově najdete expozici věnovanou 
vojenství a nová expozice představující historii 
vojenství v Olomouci bude návštěvníky čekat 
v prachárně Korunní pevnůstky v Botanické 
zahradě, kde v prostorách bývalého dělo-
střeleckého skladu vznikne také interaktivní 
muzeum přírodních věd. Nová expozice se 
chystá také na fortu na Nové ulici, kde budou 
k vidění historické zbraně a vojenské vybavení.
Nově přes 30 kilometrů dlouhá stezka pro 
pěší i cyklisty poodhalí příznivcům vojen-
ské historie i „obyčejným“ turistům část 
tajemství a historii proslulých olomouckých 
fortů. Na každém z celkem třiceti stanovišť 
bude umístěna informační tabule s textem, 
obrázky a případně schématem objektu. 

11Poutní místo a nové 
safari v ZOO
Svatý Kopeček

Již zdaleka upoutá architektonický klenot poutní 
baziliky Panny Marie na Svatém Kopečku svou 

smělou stavbou. Spolu s přilehlým premonstrátským 
klášterem se tyčí do krajiny na vrchu nad Olomoucí 
a je cílem obdivovatelů barokní krásy, poutníků i srd-
cem farnosti, kde se odehrávají nejcennější tajemství 
víry. Pro jeho půvab se mnoho párů rozhoduje říci 
si své definitivní „ano“ právě zde. Na baziliku minor 
chrám v roce 1995 povýšil papež Jan Pavel II. 
Jen o několik kroků dále najdete nově rekonstruo-
vaný vstup do svatokopecké zoologické zahrady.

ZOO Olomouc v současnosti chová více než 400 
druhů zvířat a nabízí prohlídky vzácných druhů 
v pěti pavilonech, mnoha výbězích a expozicích, 
okružní jízdu vláčkem nebo unikátní 32 m vysokou 
vyhlídkovou věž. Mezi další speciality zoo patří 
mořská akvária s korálovými útesy a mnoha druhy 
pestrobarevných ryb, nádrže pro dva druhy žraloků 
i rejnoky. Zvířatům tváří v tvář stanete v průcho-
zím výběhu opic makaků červenolících a podobný 
zážitek nabízí také pavilon netopýrů, kde vám nad 
hlavami budou volně létat vzácní kaloni zlatí. 

585 151 609

www.zoo-olomouc.cz

www.flora-ol.cz

www.forty.cz

www.cisarska-pevnost.eu

www.pevnostolomouc.cz

www.pevnost-radikov.cz 

Sportovní vyžití
v létě i zimě
Hlubočky

Sportovní a zábavní areál Hlubočky se 
nachází v pohoří Oderských vrchů 

na rozhraní Nízkého Jeseníku a Hané asi 
10 km od města Olomouc v nadmořské 
výšce 300–380 metrů nad mořem. 
V létě jsou zde k dispozici terénní minikáry, 
čtyřkolky včetně dětských, Hummer H2, 
bikepark i dětské hřiště. Na terénních minikárách 
si můžete projet trasu o délce cca 600m, 
v bikeparku zase najdete tratě výhradně ze 
dřeva a hlíny, které nabízejí několik obtížností. 
Nezapomenutelným adrenalinovým zážitkem 

se pro vás může stát také jízda na čtyřkolce 
nebo 45 minut jízdy v legendárním Hummeru.
V zimě jsou ve středisku připraveny 4 sjezdovky, 
z toho 3 zasněžované a jedna osvětlená pro 
večerní lyžování, a snowboardpark, který je 
taktéž osvětlený. Areál je vhodný pro všechny 
kategorie lyžařů, pro carvingové lyžování 
a nejvíce pak pro rodiny s dětmi. V areálu je 
k dispozici lyžařská a snowboardová škola, 
půjčovna lyžařského vybavení, občerstvení 
a ohřívárna – herna pro děti. V dostupném 
okolí se nacházejí dva komfortní hotely.

12

775 771 077

www.skiarealhlubocky.cz
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13
Za golfem, tenisem
nebo krásnými výhledy
Dolany – Véska

14

Zámek, jedinečné 
sbírky a Hanácké 
slavnosti
Náměšť na Hané 

Nedaleko Olomouce je golfovým 
nadšencům k dispozici opravdový ráj. 

Osmnáctijamkové mistrovské hřiště par 
72 á spoustu vodních i písečných překážek 
a z některých míst nádherné vyhlídky 
na krajinu i město Olomouc. Osmnáctka 
se rozkládá na téměř 80 hektarech – má 
čtyři odpaliště, velké a tvarované greeny 
a je celá zavlažovaná. Bezesporu patří 
k nejpěknějším hřištím v republice.
Devítijamkové veřejné hřiště par 27 je 
pak určeno nejen všem začátečníkům 
a zájemcům o seznámení se s golfem, ale 
i zkušeným hráčům k procvičení krátké 
hry. Skrývá kromě zabunkerovaných 

greenů i řadu záludností, učí hráče 
přesnosti a golfové etiketě. Rozsáhlé 
tréninkové plochy s 300 m dlouhou 
cvičnou loukou, puttingem a chippingem 
umožňují golfistům pravidelný trénink 
a zdokonalování golfových návyků.
Jen o pár metrů dále je k dispozici také 
tenisový areál. Návštěvníci mají k dispozici 
pět venkovních dvorců s antukovým 
povrchem a umělým osvětlením. 
Kromě toho jsou v areálu také dva kryté 
dvorce v hale. Zajištěna je i tenisová 
školka pod vedením kvalifikovaných 
trenérů a dětské hřiště s velkým počtem 
rozličným atrakcí a obří trampolínou.

Zámek Náměšť na Hané byl 
vybudován v 18. století v nejmo-

dernějším stylu raně klasicistního 
baroka s francouzskými architek-
tonickými vlivy. Stojí uprostřed 
kruhového parku, z něhož vybíhají 
do čtyř světových stran lipové aleje. 
Zámek se kromě jiného pyšní 
rozsáhlou sbírkou slavnostních 
kočárů olomouckých biskupů 

a arcibiskupů, stálou výstavou 
historických dětských kočárků 
i empírovou kaplí. V jeho parku pak 
najdeme velkolepé stromy – mezi 
jinými např. červený buk či jinan 
dvoulaločný (ginco biloba). 
Na závěr léta se v náměšťském 
amfiteátru slaví tradiční dožínky řadou 
koncertů a zábavních vystoupení.

15Vzácné interiéry 
barokního zámku
Konice

Město obklopené zalesněnými 
kopci Drahanské vrchoviny 

se pyšní barokním zámkem 
postaveným v letech 1703–1705 
olomouckým stavitelem Lukášem 
Glöckelem na objednávku opata 
premonstrátského řádu. V západním 
křídle budovy s čtvercovým dvorem 
se nachází nejvzácnější část zámku, 

jídelna řádových bratří. Strop zde 
zdobí vzácná freska „Stolování 
sv. Rodiny“, kterou v letech 
1725–1733 vytvořil Jan Jiří Etgens.
Pozoruhodné jsou i kostely Narození 
Pany Marie a sv. Jana Křtitele, 
v blízkosti pak turisty potěší přírodní 
park Kladecko s naučnou stezkou.

582 334 987

www.konice.cz

585 952 184

www.zamek.namestnahane.cz

581 112 911

www.golf-olomouc.cz
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Důvod k návštěvě se vždycky najde…

16
Za zdravím 
a odpočinkem
Lázně Slatinice

Na úpatí Velkého Kosíře leží 
nejstarší lázně na Moravě. 

Přírodní mineralizované prameny 
léčivé vody s obsahem sulfidické 
síry mají ve Slatinicích blahodárné 
účinky nejen na pohybový aparát, 
ale také na celý organismus. 
Složení vody léčivého pramene 
je popsáno již v knize z roku 1580 
a v historické budově lázní lze 
původní architekturu obdivovat 
dodnes, stejně jako zde poobědvat 

nebo podstoupit léčebné proce-
dury. Kulturní nabídka zahrnuje 
pravidelné výstavy, koncerty 
i divadelní představení, pro 
aktivní volný čas je k dispozici 
půjčovna holí pro nordic walking, 
nově vzniklá klimatostezka, 
lemovaná potůčkem Slatinka 
s lavičkami či naučná stezka Velký 
Kosíř s přírodními památkami 
a možností výstupu až na stej-
nojmenný nejvyšší vrchol Hané.

17
Za vůní benzínu 
a nablýskanými
blatníky
Slatinice

V renovovaném statku z roku 
1850 v lázeňské obci Slatinice 

v Olomouckém kraji najdete histo-
rii, relaxaci, sport, zábavu i poznání. 
Na ploše 400 m2 najdete sbírku starých 
automobilů a motocyklů (Mercedes Benz, 
BMW, KdF), převážně z 30. let minulého 
století a množství dobových artefaktů.
Upoutá vás kulisa dobové Olomouce, 
autodílna s benzínovou pumpou ze 
začátku 20. století i venkovská stodola 

s veteránem „uloženým“ pod slámou 
a obklopeným zemědělským nářadím 
našich dědů. Ve vitrínách naleznete 
modely aut, historické nářadí i ukázky 
staré automobilové techniky.
Pilířem sbírky je kolekce Mercedes Benz 
200 W 21 z období 1933–1936. Jde 
o neucelenější kolekci automobilů této 
výrobní řady na světě, s téměř kompletní 
ukázkou nabídky různých typů karoserií 
(kabriolet A, B, C, roadster, limuzína).

strana 13

585 429 077 

www.veteranmuseum.cz

585 944 599 

www.lazneslatinice.cz

18

Původně obranné středověké sídlo 
s dochovanou válcovitou věží a zbytky 

opevnění hlavního paláce, láká náv-
štěvníky nevšední atmosférou. Půvabné 
kulisy šternberského hradu tvoří také 
okolní lesopark a dnešní podhradí. Hrad 
Šternberk založil v polovině 13. století 
Zdeslav z Chlumce a ze Šternberka, 
příslušník starého českého šlechtického 
rodu. Historie hradu je bezprostředně 
spjata s rodem Šternberků i s pohnutými 
chvílemi českých dějin – s husitskými 
válkami, s potomky českého krále Jiřího 
z Poděbrad, s knížaty z Minstrberka 

i s třicetiletou válkou, během které 
město i hrad značně utrpěly. 
Prohlídkové okruhy nabízejí k vidění 
Liechtensteinské sbírky i svozové sbírky 
z uzavřených hradů a zámků severní 
Moravy. Prohlídkou hradu však vaše 
zážitky zdaleka nekončí. Bude-li vám přát 
počasí, nezapomeňte se projít zámeckým 
lesoparkem, jejž vytvořil na počátku 
20. století vídeňský architekt Albert Esche. 
Nový park tak symbolicky zakončil pře-
stavbu objektu, která započala v r. 1866.

Výlet za hradními pány
Hrad Šternberk

www.sternberk.eu

www.hrad-sternberk.cz

585 012 935
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Jak běží čas a kvete příroda
Šternberk, Paseka

20

Ecce Homo – výjimečná 
závodní trať
Šternberk

Šternberk se svými téměř 15 000 obyvateli 
dýchá bohatou historií a nabízí kombinaci krás 

okolní přírody a tempa moderní doby. Zdaleka 
viditelný hrad, hrdě dominující městu, komplex 
budov bývalého augustiniánského kláštera 
s nepřehlédnutelným chrámem Zvěstování Páně 
a rozsáhlý soubor citlivě restaurovaných měšťan-
ských domů, si podmaní každého návštěvníka. 
Krásy přírody jsou dalším důvodem, proč 
Šternberk a blízké okolí navštívit a načer-
pat zde sil. Objevte zdejší houbařský ráj, 
atraktivní stezky pro pěší turistiku a cyk-
loturistiku, anebo jen relaxujte osvěženi 
letní koupelí v přírodě či na koupališti. 
Nově je ve Šternberku otevřena Expozice 
času se širokým záběrem od vesmírného 
času k atomovým hodinám a nejmodernějším 

metodám měření času. Návštěvníkům tato 
ojedinělá expozice osvětlí proces vzniku vesmíru 
a času, představí rozdílnost kalendářů a času 
v různých kulturách různých dob a popíše 
vývoj nejstarších hodin a principy měření času. 
Prostor dostávají také mechanické hodiny, 
elektrické a elektronické i zvláštní hodiny. 
V neposlední řadě budou mít návštěvníci také 
možnost nahlédnout do hodinářské dílny.
Arboretum v Pasece u Šternberka se postupně 
stává dalším středem pozornosti, neboť v místě 
bývalého lomu vzniklo přírodní arboretum 
s náročným terénem a využitím množství 
kamene i přírodních materiálů. Ukázkové scenérie 
s překrásným výhledem na Hornomoravský úval 
doplňují květy nejrůznějších rostlin celého světa.

Organizátory prvního ročníku 
rychlostní zkoušky do vrchu 

Ecce Homo v roce 1905 by zřejmě 
ani ve snu nenapadlo, že se bude 
na této trati závodit i za více než 100 
let a to dokonce za účasti vozidel, 
závodníků a fanoušků z celé Evropy. 
Proslulé závody sportovních automo-
bilů do vrchu Ecce Homo byly v roce 
1981 zařazeny do seriálu Mistrovství 
Evropy a jsou jediným závodem auto-
mobilů do vrchu na našem území. Každý 

rok v červnu se tak do Šternberka 
sjíždějí ti nejlepší evropští závodníci, 
kteří se prohání na trati dlouhé 7800 m.
Zářijové Ecce Homo Historic, to je pak 
krása nablýskaných automobilových 
veteránů, mnohdy unikátní historické 
stroje a všudypřítomné motoristické 
nadšení, které postupně dokáže 
„nakazit“ i návštěvníky podzimní akce.

21Relax a zábava
Bohuňovice

Aquapark „Centrum 
zdraví“ v Bohuňovicích 

nabízí svým návštěvníkům 
plavecký bazén s 2 tryskami 
pro plavání v protiproudu a 3 
startovními bloky. Pro děti je 
připraven vyhřívaný bazén, 
100m tobogán i mělký bazén 
s atrakcemi. Pro odpočinek 
a relaxaci je k dispozici letní 

terasa s lehátky, sauna, parní 
komora, fitcentrum i solárium. 
Několik minut ve vířivce nebo 
dokonce odborná masáž 
pak dovrší vaši oddychovou 
kúru. Nechybí ani občerstvení 
s vodním barem, v němž vás 
obslouží takřka až do bazénu.

585 151 731 

www.bohunovice.cz

606 838 312 www.eccehomo.cz

587 571 243

www.sternberk.eu

www.expozicecasu.cz
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22
Tichá paměť 
stromů
Bílá Lhota 

V Arboretu Bílá Lhota rostou nejen 
domácí dřeviny, ale i vzácné 

evropské a zámořské stromy. 
Celkem tu napočítáte více než 400 
druhů dřevin. Park byl u zámečku 
v Bílé Lhotě založen okolo roku 1700 
a některé ze stromů vysázených 

v tomto období tu jsou doposud. 
Počátky arboreta se připisují 
dendrologovi Quidu Riedlovi, který 
zde v roce 1926 soustředil několik 
stovek druhů okrasných dřevin. 
Více než dvě stě těchto exemplářů 
se zachovalo do dnešních dnů.

23Jak žili Hanáci
Příkazy

Soubor staveb lidové architek-
tury v Příkazích je jedinečným 

souborem hliněného lidového stavi-
telství z oblasti Hané, kterou před-
stavují zejména špaletové stodoly 
z 1. poloviny 19. století a kompletní 
hanácký statek s obytnou a hos-
podářskou částí z r. 1875. Stavby 
v areálu jsou nemovitými kulturními 
památkami a doplňuje je venkovský 
mobiliář z let 1799–1950. 
Vítaným oživením běžných komen-
tovaných prohlídek jsou např. dny 
hliněného stavitelství, interaktivní 

ukázky tradiční sklizně a výmlatu, 
řemeslné jarmarky nebo koncerty. 
Dřívější sýpky jsou upraveny do pří-
jemné galerie, v níž se ročně konají 
výstavy vhodně doplňující speci-
fickou atmosféru tohoto prostoru. 
Po stránce gastronomické zážitky 
z „pravé Hané“ dotváří stylová 
Hospůdka u berana, která je 
umístěna v prostorách bývalé 
letní kuchyně a je koncipo-
vána především jako přírodní 
posezení ve dvoře usedlosti. 

776 576 598

www.hanackeskanzen.cz

585 340 075

www.volny.cz/arboretum

Hanácké Benátky
Litovel

Starobylému městečku na šesti ramenech 
řeky Moravy se někdy říká Hanácké 

Benátky – kromě všudypřítomné vody 
se v centru, podobně jako v italských 
Benátkách, vypíná kostel sv. Marka. 
Historická část města se nachází uprostřed 
kamenných hradeb, součástí původního 
obranného systému byla právě i ramena 
Moravy, z nichž jedno protéká pod náměstím.
Skutečnou ozdobou města je radnice 
s nejvyšší věží na Moravě, pod kterou 
protéká rameno řeky Moravy zvané Nečíz. 
Náměstí Přemysla Otakara II. ještě zdobí 
morový sloup, dílo Václava Rendera, 

který je též autorem sloupu Nejsvětější 
Trojice v Olomouci (památka UNESCO), 
a přístup k Nečízu, který od poloviny 
19. století protéká pod náměstím.
Most nad hlavním tokem Moravy v cen-
tru města pochází z konce 16. století 
a je nejstarším kamenným mostem 
na Moravě. Po Karlově mostě v Praze 
a mostě v Písku je dokonce také třetí 
nejstarší funkční mostní stavbou v České 
republice. V jeho střední části je umístěna 
socha svatého Jana Nepomuckého od Jana 
Sturmera. Dlouhý je přibližně 60 metrů 
a je tvořen 6 kamennými klenbami.

24
585 371 076 

www.litovel.eu
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25
Na výlet
lužními lesy
CHKO Litovelské Pomoraví

26
Město vzestupů i pádů
Uničov

Ojedinělá vnitrozemská 
říční delta s cennými 

biotopy i turistickými atrak-
tivitami se rozprostírá přímo 
v srdci Hané mezi starobylými 
městy Olomoucí a Mohelnicí. 
Chráněnou krajinnou oblast 
(CHKO) Litovelské Pomoraví 
tvoří komplex rozsáhlých lužních 
lesů a luk, unikátní v rámci celé 
Evropy. Jádrem Litovelského 
Pomoraví je hlavní přírodově-
decký fenomén celé oblasti 

– vnitrozemská říční delta. 
Všechny krásy a klenoty 
Litovelského Pomoraví je možné 
díky husté síti kvalitních cyklos-
tezek zblízka poznávat ze sedla 
jízdního kola. Nezapomenutelný 
pohled na CHKO skýtá také 
plavba po řece Moravě. Pro 
milovníky pěší turistiky jsou 
připraveny tři naučné stezky, 
které procházejí téměř celým 
územím Litovelského Pomoraví 
se všemi jeho pozoruhodnostmi.

Uničov je jedním ze sedmi moravských 
královských měst. Byl založen kolem 

roku 1213 moravským markrabětem 
Vladislavem Jindřichem, což v roce 1223 
potvrdil jeho bratr a král Přemysl Otakar I. 
Uničov se díky tomu pyšní nejstarší měst-
skou listinou na území Čech a Moravy. 
Nepominutelnou dominantou uničov-
ského náměstí je Mariánský morový sloup, 
k prohlédnutí lákají ale také honosné interiéry 
novogotického kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. Zajímavý je i původně středověký 
kostel Povýšení sv. Kříže, který po požáru 
získal barokní podobu a v současnosti 
slouží jako koncertní síň a galerie.

Jádrem expozice nového Muzea baroka je 
výběr z inventáře bývalého minoritského 
klášterního kostela Povýšení Sv. kříže. 
V muzeu se také návštěvníkům předsta-
vuje osobnost sv. Jana Sarkandera. 
V kompletně zrekonstruované šatlavě vznikl 
další unikát – Muzeum vězeňství, kde nalez-
nete tématickou expozici, originály mučících 
nástrojů, upomínky na trestance aj. Uničovská 
šatlava se dochovala prakticky v původním 
stavu. K vidění jsou originály mučících nástrojů 
i jejich repliky, které si mohou zájemci vyzkou-
šet. Nachází se zde také instalace četnické 
stanice a městské šatlavy z konce 19. století.

27
Pohádkový hrad
Hrad Bouzov

Na základech středověkého 
hradu vyrostla počátkem 20. 

století jedna z nejnavštěvovanějších 
romantických staveb u nás. O pře-
stavbu hradu Bouzova v historizu-
jícím gotickém slohu se zasloužil 
Řád německých rytířů a arcivévoda 
Evžena Habsburský. Díky mnoha 
věžím, cimbuřím, padacím mostům, 
mřížím, baštám a ochozům si budete 
připadat jako v pohádce – celá 
řada se jich tu také natáčela. 

Nahlédnout můžete do tajů hradní 
kuchyně, bytu arcivévody Evžena, 
šatny hradní kapely, tajné chodby, 
sklepení či na půdu. Vybrat si můžete 
z několika okruhů tras a prohlí-
dek. Klasická trasa zabere zhruba 
hodinu a podá vám ucelený obraz 
o hradě i detailech hradního života. 
Příležitostně se na hradě konají také 
kostýmované a noční prohlídky, 
o které bývá veliký zájem mezi 
malými i dospělými návštěvníky

585 346 202 

www.hrad-bouzov.cz

585 054 880 

www.unicov.cz

www.muzeumunicov.cz

585 344 156

www.litovelskepomoravi.ochranaprirody.cz
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28
Zážitky po celou
sezonu
Bouzov

Bouzov patří k velmi navštěvovaným obcím. 
Hlavní dominantu tvoří samozřejmě 

samotný hrad, velkým lákadlem pro výlet-
níky je ale také Galerie v podhradí s 15 metrů 
vysokým Trojským koněm nebo moderní 
sjezdová dráha pro minikáry s nožním řízením 
a brzdami ovládanými ručně. Rychlost jízdy si 

na ní určíte sami dle chuti a na místo startu vás 
zpět vyveze téměř 200 metrů dlouhý vlek.
Malebnou procházku nabízí také nedávno 
obnovené Panské rybníky o rozloze 4,5 ha 
a každoroční událost Balony nad hradem, 
kterou si v srpnu nenechte ujít ani vy. 

29Stále skrývají 
tajemství
Javoříčské jeskyně

Složitý komplex mohutných 
jeskynních dómů, chodeb, propastí 

a puklin, vytvořených v několika 
výškových úrovních najdete v severní 
části Drahanské vrchoviny. Jedny 
z nejkrásnějších jeskyní u nás leží 
pod kopcem Špraněk u obcí Javoříčko 
a Březina v malebné krajině, jejíž 
dominantou je hrad Bouzov.
Podstatná část Javoříčských jeskyní 
byla objevena v roce 1938 pracovní 
skupinou, kterou vedl revírník Vilém 

Švec. Další části byly až do dnešní doby 
postupně objevovány různými ama-
térskými i profesionálními speleology. 
Celková délka všech známých chodeb 
dosahuje přes 4000 metrů s výškovým 
rozpětím přes 60 m. K dispozici jsou 
dvě prohlídkové trasy (360 m a 790 m), 
které vás provedou unikátní bohatou, 
zachovalou a rozmanitou krápníkovou 
výzdobou. Symbolem jeskyní je pak 
2 m dlouhá krápníková záclona.

585 346 202 www.hrad-bouzov.cz

Za krásou vápencových 
krápníků
Mladečské jeskyně

Na severním okraji Bouzovské vrcho-
viny vyrůstají z jiných hornin ostrůvky 

devonských vápenců a sedimentů údolí. Pod 
povrchem kopců Třesín, Skalka a dalších 
vytvořily vody dávných toků řadu jeskyní, 
z nichž největší je systém Mladečských 
jeskyní, nazývaný kdysi též Bočkova díra.
Mladečské jeskyně představují velmi 
členitý labyrint chodeb, dómů a vysokých 
komínů s pozoruhodnou modelací stěn 

a stropů, s krápníkovou výzdobou a četnými 
blokovými závaly. Několik strmých chodeb 
zasahuje až pod hladinu podzemní vody.
Jeskyně ale patří také mezi archeologické 
lokality světového významu – jsou patrně 
nejstarším a největším sídlištěm moder-
ních lidí (kromaňonců) v Evropě, kteří zde 
prokazatelně žili již před více než 31 tisíci lety.
Prohlídka návštěvního okruhu s malou 
archeologickou expozicí trvá cca 40 minut.

30

585 347 148 www.caves.cz
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31Nejen propoučení 
z historie
Loštice

32
Za vůní Olomouckých 
tvarůžků
Loštice

První dřevěná synagoga byla 
v Lošticích vystavěna již 

kolem r. 1560. V letech 1805-
1806 došlo k rozšíření nové 
synagogy a k její úpravě v klasi-
cistním slohu. V takové podobě 
se dochovala do současnosti. 
V červnu 2003 byla v syna-
goze odhalena pamětní deska 
obětem holocaustu a v r. 2011 
zde byla otevřena stálá muzejní 
expozice a knihovna Otty Wolfa. 

V synagoze pravidelně probíhají 
výstavy, koncerty, besedy 
a vzdělávací programy pro školy. 
V r. 1554 byl při cestě k Palonínu 
založen židovský hřbitov, který 
je zde dochován do dnešních 
dnů. Na hřbitově se nachází 
přibližně 650 náhrobních 
kamenů; nejstarší pochá-
zejí z konce 17. století. 

Zrající sýr z netučného tvarohu se 
v loštické sýrárně vyrábí již přes 

600 let a má zcela ojedinělou pikantní 
chuť i typickou vůni. Na místě původní 
výrobny tvarůžků bylo v roce 1994 
otevřeno svébytné muzeum. Loštická 
expozice vám detailně v jednotlivých 
prostorách představí celý proces výroby 
tvarůžků. Ve sklepě je dokumentováno 

mletí a lisování tvarohu, v dalších pod-
lažích pak samotná výroba sýrové spe-
ciality i jednotliví výrobci a jejich osudy. 
V loštické prodejně Olomouckých 
tvarůžků si můžete zakoupit kompletní 
sortiment sýrových produktů, ale 
také tvarůžkových specialit. Mimo 
otevírací dobu je pro vás vždy 
připraven tvarůžkový automat.

33Kočárem 
do minulosti
Čechy pod Kosířem

Ojedinělá a největší sbírka 
historických kočárů a luce-

ren ve střední Evropě. Těšit se 
můžete na největší kočár všech 
dob, 50 dalších kočárů včetně 
saní, největší sbírku smutečních 
kočárů a sbírku biskupských 
kočárů. Vystaveny jsou kočáry 

zrestaurované i v původním 
stavu, některé z nich najdete 
během prohlídky přímo ve sku-
tečné restaurátorské dílně. 
Celý program prohlídky kromě 
zvukové, světelné a filmové 
projekce doplňuje také galerie 
dokumentů, tiskovin a plánů. 

608 610 324 www.historickekocary.cz

583 401 236 www.tvaruzky.cz

775 264 206

www.respectandtolerance.com
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34Po stopách
Josefa Mánesa 
Zámek Čechy pod Kosířem 

Empírový zámek s pamětní 
síní Josefa Mánesa najdete 

usazen v překrásném a roz-
lehlém krajinářském parku.
Původní renesanční tvrz byla kolem 
roku 1700 přestavěna na čtyřkřídlý 
barokní zámek, jež jeden z potomků 
nového majitele ze starého portugal-
ského rodu Sylva-Taroucca přestavěl 
koncem 18. století v empírovém 

slohu. V té době bylo i okolí zámku 
upraveno ve velkorysý park s jezírky, 
vzácnými dřevinami a romantickými 
stavbami a nyní nově zrekonstru-
ovanou oranžerií. V 19. století býval 
častým hostem zámku významný 
český malíř Josef Mánes, který 
zde tvořil a jehož obrazy můžete 
zhlédnout v zámeckých interiérech. 

35
Z historie hasičské 
techniky 
Čechy pod Kosířem

Hasičské muzeum v Čechách pod 
Kosířem bylo otevřeno v roce 

2000 u příležitosti 125. výročí založení 
místního Sboru dobrovolných hasičů. 
Muzeum stojí na místě někdejší slavné 
továrny na výrobu hasičské techniky 
tří generací rodiny Smékalů. Továrna 
byla založena jako první výrobna 
hasicí techniky v tehdejším Rakousku-
Uhersku, ale z její vyjížděly také např. 
čistící vozy, návěsy nebo cisterny. 
Vystavené písemnosti a exponáty 

dokumentují rozvoj a problémy podni-
kání, období expanze i krachu, nápady 
autorů na některá technická řešení 
i patenty, a také kvalitu práce v dílnách. 
Část expozice je věnována také his-
torii obce Čechy pod Kosířem. Zvláštní 
pozornost si zaslouží písemnosti vzta-
hující se k častým pobytům význam-
ného českého malíře Josefa Mánesa 
a k dlouholetým k majitelům místního 
zámku, portugalskému rodu Taroucců.

582 373 726

www.cechypk.cz

582 373 724 

www.cechypk.cz

Ojedinělá památka 
gotiky
Drahanovice – Černá věž

Černá věž je pozůstatkem gotické tvrze ze 13. až 
14. století a je památkou stavební činnosti nižší 

šlechty na Střední Moravě. Nejstarší písemná zmínka 
o tvrzi pochází z roku 1351 a k jejím nejvýraznějším 
přestavbám došlo v období renesance, v letech 1567 
až 1590. Původní obranný charakter gotické věže 
byl změněn na obytný, jednotlivé místnosti byly 

propojeny vnějším točitým schodištěm a fasáda 
věže byla vyzdobena černobílými sgrafity.
V prostorách Černé věže se nachází stálá expo-
zice Vlastivědného muzea Olomouc vztahující 
se k archeologii a historii obce a jejího okolí. 
Nejvyšší patro je uzpůsobeno jako malá galerie 
a slouží pro pořádání výstav různých žánrů.

36

733 717 769

www.cernavez.cz
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37
Minerální voda 
pro lepší pohyb
Lázně Skalka

38

Dovolená u vody 
a v podzámčí
Plumlov 

Lázeňské místo na úpatí Drahanské 
vrchoviny. Lázně Skalka leží 12 

kilometrů od Prostějova. Skalka se 
nachází v mírně zvlněném terénu 
posledních výběžků Drahanské 
vrchoviny. Samotná obec je pak skryta 
v dolíku mezi okolními kopci, což má 
vliv také na složení místních sirnato-
alkalických minerálních vod, které se 
využívají k pitným kúrám a ke koupelím.
Všechny lázeňské procedury zde jsou 
na využívání minerálních vod založeny 
– napomáhají při léčbě pohybového 
ústrojí, chorob revmatického charakteru, 

zejména artrózy. Z nabízených služeb 
si můžete vybrat mezi klasickými 
a perličkovými koupelemi, které můžete 
kombinovat s masáží, a to jak ruční, 
tak podvodní nebo bodovou vířivou.
Pro relaxaci a potěšení můžete navštívit 
saunu, solárium, kosmetiku nebo využít 
lázeňský park a lesopark s přírodními 
jezírky k procházkám a odpočinku. 
K dispozici je také tenisový kurt, hřiště 
na minigolf a pétanque a travnaté 
fotbalové hřiště. Přes Lázně Skalka 
vede i cyklistická trasa z Prostějova 
do přírodního parku Chřiby.

Městečko Plumlov leží asi 8 km 
západně od města Prostějova 

v kopcovitém terénu na rozhraní 
Drahanské vrchoviny a Hané. Oblíbená 
rekreační oblast „Plumlovská 
přehrada“ nabízí spoustu možností 
pro aktivní odpočinek – plavání, 
windsurfing, tenis nebo výlet k míst-
nímu raně manýristickému zámku. 
Každoročně se v něm konají hudebně 

a divadelně zaměřené festivaly 
a workshopy s mezinárodní účastí. 
Stavba plumlovského zámku na místě 
hradu ze 13. století byla zahájena roku 
1680, ale ze čtyř velkolepých křídel 
bylo nakonec postaveno pouze jedno. 
Přesto – nebo možná právě proto – je 
především průčelí zámku členěné 
mohutnými sloupy tolik působivé.

39
Město historie, folkloru 
a sportu
Prostějov

Jednomu z nejkrásnějších městských center 
u nás – prostějovskému náměstí T. G. Masaryka 

dominuje nová historizující radnice s věží vyso-
kou 66 metrů, ze které jsou překrásné výhledy 
do okolí. Orloj ukazuje spolu se znameními zvěro-
kruhu také postavení Měsíce a Slunce na obloze.
Hlavním kulturním a společenským centrem 
a současně jednou z architektonických dominant 
Prostějova je Národní dům, významná kulturní 
památka České republiky. K dalším pamětihodnos-
tem pak patří zámek na Pernštýnském náměstí, 
kostel Povýšení sv. Kříže, Morový sloup se sochou 

Panny Marie, barokní kostel sv. Jana Nepomuckého 
nebo rodný dům básníka Jiřího Wolkera.
V září se na prostějovském náměstí odehrávají tradiční 
Hanácké slavnosti. Kromě folklorních tanečních souborů, 
cimbálových muzik a krojovaných sborů stojí za zhlédnutí 
také přehlídka lidových řemesel a bohatý jarmark. 
Město je ale také významnou tenisovou „mekkou“ – 
konají se zde prestižní republikové i mezinárodní turnaje 
a exhibiční utkání známých osobností. Prostějov a jeho 
okolí je též ideálním místem pro cykloturistiku – městem 
prochází i mezinárodní cyklotrasa „Jantarová stezka“. 

 582 329 722

www.prostejov.eu

773 444 500

www.zamek-plumlov.cz

582 384 168 

www.lazneskalka.cz
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40
Léto je nejhezčí 
ve vodě
Prostějov, akvapark Koupelky

Nově vybudovaný venkovní 
aquapark v Prostějově nabízí 

kromě tří bazénů také stomet-
rový tobogán a dvacetimetrovou 
trojskluzavku. Všechny bazény jsou 
zde vyhřívány na 26°C. Rekreační 
bazén nabízí vodní dělo, umělý vodní 
proud, houpací bazén, stěnovou 
vodní masáž, sedací vzduchovou 
lavici, šplhací síť, trojskluzavku, 
tobogán a mnoho dalších atrakcí. 

Víceúčelový bazén má k dispozici 
2 plavecké dráhy, chrlič, stěnovou 
vodní masáž, dnovou perličku 
a vlnový míč. V dětském bazénu 
naleznete vodní dělo, vodního ježka, 
sedací schodiště i skluzavky.
Areál mimo vodního vyžití nabízí 
také dětská hřiště, hřiště pro 
klasický i plážový volejbal, petanque, 
stoly pro stolní tenis, aquazor-
bing, vodní fotbal i trampolínu.

41Mezi zvířaty 
i v koňském sedle
Bělecký mlýn

Bělecký Mlýn se nachází asi 10 km západně 
od města Prostějova, v romantickém prostředí 

údolí řeky Romže, na rozhraní úrodné Hané 
a Drahanské vrchoviny. Areál nabízí ZOO koutek, 
jízdu na koni, paintball, ubytování i restauraci. Je 
ideálním místem pro dovolenou s dětmi, agrotu-
ristiku i cykloturistiku. Přímo u objektu je malý 
rybník, kde si hosté mohou vyzkoušet rybolov. 
Součástí komplexu je i stylová pěstitelská pálenice
V roce 2009 zde byla na ploše přes 100 hek-
tarů otevřena obora, v níž je chován jelen 
Dybovského a daněk skvrnitý. Na přání lze 

zajistit průvodce, který návštěvníky zasvětí 
do života a zvyků chovaných zvířat.
V neposlední řadě je zde k dispozici jezdecký areál 
a stáje, ve kterých je ustájeno 20 koní, převážně 
plemen český teplokrevník a anglický plnokrevník. 
Díky tomu se nabídka Běleckého mlýna rozšířila 
o výuku jízdy na koni, výlety do přírody, výcvik 
v parkúru na venkovní jízdárně, či ustájení koní. 
Přímo před areálem začínají hipostezky o délce 
3, 6 a 9 km, které vedou za turistickými zají-
mavostmi v okolí a jsou vybaveny orientačním 
značením a informačně naučnými tabulemi.

582 376 377

www.beleckymlyn.cz

582 330 895 www.dsp-pv.cz

Výjimečný a vzrušující 
zážitek
Camping Baldovec

Rekreační středisko Baldovec se nachází 
na území Moravského krasu v maleb-

ném údolí Bílé vody, obklopeno hlubokými 
lesy a panenskou přírodou. Nabízí uby-
tování v turistických chatách i luxusních 
apartmánech, ale věnuje se také relaxaci 
svých hostů – v netradičním prostředí 
umělého jeskynního systému naleznete 
solnou jeskyni, vodní svět i masérny.
Nevšední zážitky jsou připraveny 
v adrenalinovém centru. Svou 

šikovnost a odvahu můžete prově-
řit na horolezecké věži, v lanovém 
centru, při lukostřelbě či paintballu, 
nechybí ani komplex multifunkč-
ních hřišť s umělým povrchem, 
beachvolejbal a fotbalové hřiště. 
V horkých letních dnech jistě uvítáte 
také osvěžení ve venkovním bazénu 
a příjemným závěrem dne může 
být návštěva stylové restaurace.42

582 395 440 www.baldovec.cz
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Místo opředené 
legendami
Dub nad Moravou

44

Úžasný rozhled 
ze Spanilé věže
Zámek Tovačov

První zmínka o dnešním 
hanáckém městečku pochází 

z r. 1141, kdy je osada uváděna 
jako majetek olomouckého 
kapitulního kostela. V roce 1727 
byl v Dubu nad Moravou umístěn 
dřevoryt lidového umělce 
tzv. černá byzantská Madona 
s žehnajícím děťátkem se zářícím 
sluncem a měsícem – symboly 
Panny Marie. Pro velkou víru 
a důvěru v její mocnou přímluvu 
se před obrazem udála četná 

písemně zaprotokolovaná uzdra-
vení. Zvyšující se příliv poutníků 
si poté vyžádal výstavbu nového 
chrámu, jehož dominantou 
je průčelí kostela s bohatou 
sochařskou výzdobou. Vznešené 
věže chrámu vítají poutníky již 
více než čtvrt tisíciletí. Tradiční 
poutní mše či nedávno znovu 
obnovenou mši dožínkovou 
slouží samotný olomoucký 
arcibiskup za doprovodu chrá-
mových sborů i lidových muzik.

Dnes renesanční zámek s charakte-
ristickou „Spanilou věží“ vysokou 96 

metrů byl dle pověsti založen ve 2. polo-
vině 11. století jako útočiště lovců, 
později sloužil jako dobře chráněná 
tvrz – ze tří čtvrtin obklopená vodou. 
V prostorách zámku zvou k pro-
hlídce především renesanční portál 
zámecké věže, kaple s raně barokní 
štukaturou, levé křídlo zámku se 
schodištěm ve vídeňském stylu 

a rytířský či sněmovní sál. Nejen 
samotný výstup na zámeckou věž, ale 
především vyhlídka do širokého okolí 
je nezapomenutelným zážitkem. 
V Tovačově se konají také zají-
mavé kulturní události – v březnu 
na Tovačovském fěrtóšku vystupují dět-
ské folklorní taneční soubory, v červnu 
se v obci setkávají národopisné soubory 
z celé Hané a v srpnu městečko ožívá 
folkovým festivalem Tovačovský portál.

45
Jízda králů 
a hanácké hody
Kojetín

Úhledné hanácké město Kojetín 
leží na pravém břehu řeky Moravy 

u spojnice Olomouce s Kroměříží. 
Jeho dominantou je barokní chrám 
s dvojvěžím, za pozornost ale stojí 
také mariánský barokní sloup. 
Jedna z nejstarších synagog u nás 
a židovský hřbitov mlčky připomínají 
existenci židovské komunity coby 
významné kapitoly v dějinách města.
Kojetín je bohatý na kulturní i náro-
dopisné tradice: tradiční Hanácké bál 

pořádá každoročně místní Hanácká 
beseda, krajská soutěžní Přehlídka 
amatérských divadelních souborů 
nebo Kojetínské hody, které se konají 
v polovině srpna. V hodovou neděli 
se městem nese honosný průvod 
Hanáků s Jízdou králů, starosta města 
předává hanácké chase Hodové právo 
a jeviště střídá jeden národopisný 
soubor za druhým. Po celý další týden 
pak následuje Kojetínské hudební léto. 581 202 202

www.kojetin.cz

581 731 309

www.tovacov.cz

http://zamek.tovacov.cz

585 964 263

www.mrkralovstvi.cz
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46
Tradiční krojovaná 
jízda králů
Doloplazy

Národopisná slavnost Jízda králů 
je v Doloplazích pořádána již přes 

třicet let. Na Moravě, zejména na Hané, 
je tento zvyk podložen pověstí o králi 
Ječmínkovi, jinde zas historickou 
událostí z roku 1469, kdy král Matyáš 
prchal po porážce do Uherského 
brodu přestrojen v dívčích šatech.
Každý rok se vybraný mladík převlékne 
do dívčího kroje a se svou družinou 
objede na koních vesnici. Družina 
asi dvaceti jezdců si nejdříve vyžádá 
od rodičů chlapce, který má dělat krále. 
Poté nasedne na koně s růží v ústech, 

aby se nemohl prozradit hlasem, objíždí 
stavení ve vesnici. Královi vyvolávači 
vyžadují po obyvatelích potraviny 
i seno pro koně, jako tomu bylo kdysi 
při vybírání daně pro krále. K jezdcům 
na koních se postupně přidají členové 
pořádajícího folklorního hanáckého 
souboru Olešnica i zahraniční krojovaní 
hosté. Vytvoří tak průvod, který 
projde vesnicí a skončí u kulturního 
domu, kde celá tradiční akce vrcholí 
lidovou zábavou, přehlídkou tanečních 
souborů i koncertů známých interpretů, 
dechových hudeb a lidových muzik.

47

Za zábavou i poznáním
Přerov 

Jedno z významných center střední 
Moravy nabízí kompletní servis pro 

strávení aktivní i odpočinkové dovolené. 
K dispozici jsou čtyřhvězdičkové hotely 
i rodinné penziony, sportovní centra, 
naučné vlastivědné stezky a množství 
zajímavých cyklotras. K návštěvě 
také láká městská památková zóna 
se zámkem, v němž sídlí Muzeum 
Komenského, a mnoho přírodních 
i kulturně historických zajímavostí. 
Oblíbený Památník lovců mamutů 
leží na naučné stezce Předmostím až 
do pravěku, archeologickou expozici 

pak zhlédnete v Muzeu Komenského. 
Na procházku se můžete vydat také 
do ornitologické stanice ORNIS nebo 
městského parku Michalov, založeného 
roku 1904 přeměnou bývalého lesa. 
K nejvýznamnějším přerovským kultur-
ním událostem patří každoroční říjnový 
Jazzový festival s mezinárodní účastí, 
jehož tradice započala již v roce 1966. 
Ve městě se tradičně koná i mezinárodní 
turnaj v kolové Velká cena Přerova, 
v areálu Přerovské rokle probíhají 
motokrosové a autokrosové závody. 

581 217 187 

www.mu-prerov.cz

585 356 056

www.doloplazy.eu

Do Přerova za mamuty
Přerov – Předmostí

Před 25 tisíci lety tábořili v Předmostí 
u Přerova lovci mamutů, podařilo se 

zde ale nalézt také pozůstatky kelt-
ského osídlení. Místo, které pod zemí 
skrývalo kosti stovek mamutů z doby 
ledové je jednou z nejvýznamnějších 
archeologických lokalit v Evropě a svými 
významnými nálezy se zapsalo do svě-
tových učebnic dějepisu a archeologie. 
Malé interaktivní školní muzeum a naučná 
stezka, včetně nevídané učebny pod širým 
nebem spolu se sochou mláděte mamuta 

v životní velikosti pod přírodní památ-
kou Na Popovickém kopci tvoří základ 
budoucího skanzenu pravěkých zvířat. 
Před nedávnem otevřený Památník 
lovců mamutů pak představuje unikátní 
autentickou terénní prezentaci arche-
ologických nálezů. Naučná vlastivědná 
stezka Předmostím až do Pravěku o délce 
8,2 km nabízí 9 zastavení a sezna-
muje s pravěkou i novodobou historií 
Předmostí a místními zajímavostmi.

48

581 217 404 www.mamutov.eu
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49

Proslulá
zvonařská dílna
Brodek u Přerova

50
Kouzlo středověku
Hrad Helfštýn

Zvonařskou dílnu v Brodku 
u Přerova založili v roce 1950 Josef 

a Laetitia Dytrychovi. Zvony z této 
dílny dnes zvoní po celém světě: 
od Japonska, přes Rusko a Ukrajinu 
až po Spojené státy, Jižní Afriku 
a Austrálii. Roční produkce je zde okolo 
150 až 300 zvonů všech velikostí. 
Největší zvony, které byly zhotoveny 

ve zvonařské dílně Tomášková-
Dytrychová váží mezi 2 až 5 tunami.
Vrcholem zvonařského umění jsou 
zvonkohry. Jedna z nich, o 22 zvonech, 
zdobí také přímo obec Brodek 
u Přerova. Reprezentativní vzorek 
práce zvonařské dílny lze zhlédnout 
i v Muzeu Komenského v Přerově.

Hrad Helfštýn, vévodící celému údolí 
Moravské brány, vznikl se vší pravdě-

podobností v poslední čtvrtině 13. století 
a jeho zakladatelem a prvním majitelem 
byl slezský šlechtic Friduš z Linavy. 
Ten vybudoval na nejvyšší části hřebene 
nad řekou Bečvou malý hrad s oválným 
půdorysem, který byl už tehdy opev-
něn silnou hradební zdí, na jihu dopl-
něnou o mohutnou okrouhlou věž. 
K unikátním částem hradu dodnes patří 
např. Široká hradba, dlouhá téměř 100 metrů 
a ve svém základu širší než Velká čínská zeď. 
Dalším unikátem je jedna z nejmohutnějších 

dělových bašt u nás. Celosezónně přístupná 
severní husitská věž otevírá krásné pohledy 
do širokého okolí. Srdcem hradu, které 
se naplno rozbuší při kovářských akcích, 
je zrekonstruovaná hradní kovárna, tzv. 
Peklo. Na Helfštýně pravidelně probíhají 
kovářské kurzy a na přelomu srpna a září 
především celosvětově uznávané setkání 
kovozpracujících řemeslníků Hefaiston. 
Exteriery hradu jsou díky tomu doplněny 
o řadu monumentálních plastik. Každoročně 
na Helfštýně probíhá celá řada kulturních 
vystoupení, nechybí koncerty, living history 
show ani sportovní či umělecká setkání.

51
Největší zvon 
na severní Moravě
Lipník nad Bečvou 
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Starobylé město v samém srdci Moravské 
brány z jedné strany lemují Hostýnské vrchy, 
ze strany druhé pak Oderské vrchy. V minu-
losti tudy při řece Bečvě procházela důležitá 
obchodní cesta, zvaná Jantarová stezka.
První písemná zmínka o Lipníku nad Bečvou 
pochází z r. 1238, samotné město je ale 
nepochybně starší. Po Olomouci je Lipník 
nad Bečvou jedinou městskou památkovou 
rezervací v Olomouckém kraji a nachází se zde 
více než 100 památkově chráněných objektů.
Historické jádro města vymezuje pás 

zachovalých hradeb, které kromě měšťanských 
domů v centru uzavírají kostel sv. Jakuba Většího 
s farou, zvonici, bývalou synagogu, radnici, kapli 
sv. Josefa a budovu pošty. Za návštěvu stojí 
tzv. meditační zahrada, která vznikla originální 
úpravou střešní terasy v areálu zámku. Mimo 
hranice městské památkové rezervace leží 
ještě památkově chráněné židovské hřbitovy, 
překrásná Wawerkova vila a kaple sv. Rocha.
Okolí města se stalo přitažlivou desti-
nací cyklistů či in-line bruslařů, putujících 
po cyklostezkách Bečva a Jantarová.

581 773 763 

www.mesto-lipnik.cz

581 797 093 

www.helfstyn.cz

581 741 367 www.zvony-tomaskova.cz
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52
Tam, kde mele vítr
Větrné mlýny na Hranicku

Větrný mlýn německého typu z roku 1837 si 
i s jeho nevídaným umělecky ztvárněným 

interiérem můžete prohlédnout v Partutovicích 
celoročně. Jeho dějiny jsou již od konce 19. 
století spjaty s mlynářskou rodinou Maršálků 
a tímto jménem se mu také dnes říká. 
Další větrný mlýn německého typu byl původně 
postaven v Dřevohosticích, ale kolem roku 
1850 byl rozebrán a převezen do Skaličky. 
Fungoval až do roku 1966 a svými rozměry 
je největším dřevěným mlýnem v ČR. Mlecí 
zařízení je stále funkční a provozuschopné.
V místní části Poruba městysu Hustopeče 
nad Bečvou se nachází větrný mlýn 

holandského typu. Je postaven z cihel, 
jeho průměr je 7,7 m a výška 11 m. 
Pro fanoušky těchto technických památek jsou 
k dispozici tři okruhy tématické cyklotrasy 
propojující místa, na nichž se vyskytují nebo 
vyskytovaly unikátní větrné a vodní mlýny 
na Hranicku, kterému se právem říkávalo 
„Moravské Holandsko“. Všechna tato místa 
jsou označena informačními tabulkami. 
Po cestě můžete obdivovat krásné výhledy 
do údolí Moravské brány, navštívit město 
Hranice, vyhledávané poutní místo Kostelíček 
nebo obec Střítež nad Ludinou, která je 
známá výrobou regionálních produktů. 

53Jedinečná 
zastřešená 
dvorana zámku
Hranice

Město Hranice bylo založeno 
na konci 13. století na místě 

původní osady. Bývalo obehnáno 
dvěma prstenci hradeb zpevněných 
baštami a třemi branami. Původně 
gotický hrad pánů z Cimburka 
přestavěl ve druhé polovině 16. 
století Jan Kropáč z Nevědomí 
na pozdněrenesanční zámek 
s nádhernými arkádami. Dochovaný 

židovský hřbitov a maursko-
byzantská synagoga připomínají, 
že se od 17. století v Hranicích 
trvale usadila židovská komunita. 
Za dalšími zážitky se můžete vydat 
do některé z hranických galerií 
nebo na letní hudební festival 
Rockové Hranice. V září pak město 
ožívá Evropskými jazzovými dny.

581 607 479 

www.mesto-hranice.cz

581 607 479 

www.hranicko.eu

Poutní místo se sakrálními 
stavbami
Kostelíček

Kostel Narození Panny Marie (lidově zvaný 
Kostelíček) v Hranicích je vyhledávané poutní 

místo. V jeho areálu se nachází hřbitov se 14 kap-
lemi křížové cesty, pozdněrenesanční brána, raně-
barokní kaple sv. Antonína Paduánského a kostel 
Narození Panny Marie s magdalénskou kaplí. 
Podle tradované pověsti byl Kostelíček 
vystavěn již zakladatelem Hranic, rajhrad-
ským mnichem Jurikem (†1209), avšak první 
písemná zmínka pochází až z roku 1492. V roce 
1595 byl tento kostelík nahrazen rozsáhlejší 

gotickou jednolodní stavbou s polygonál-
ním chórem, která je zachována dodnes. 
Hřbitov u Kostelíčka existoval již na konci 
15. století, kdy zde byli pochováváni příslušníci 
hranické jednoty bratrské. Nejstarší dochované 
náhrobky pocházejí z druhé poloviny 19. století. 
Před vchodem do kostela můžete zhlédnou 
kamenný sloupek na almužnu z roku 1689. 
K ohradní zdi je přistavěno čtrnáct kaplí křížové 
cesty, jsou v nich umístěny dřevořezby z roku 
1884, které zachycují obrazy z Ježíšova ukřižování.

54

581 607 497 http://mic.hranet.cz
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Nejteplejší jeskyně 
v ČR
Zbrašovské aragonitové jeskyně

56
Nejhlubší místo u nás
Hranická propast

Jeskyně evropského významu 
se nachází pod Zbrašovským 

vrchem v levém břehu řeky Bečvy 
v lázních Teplice nad Bečvou. 
Složitý komplex chodeb, dómů, 
komínů a puklin v několika 
výškových úrovních představuje 
jediné zpřístupněné jeskyně 
hydrotermálního původu v ČR.
Jeskynní stěny národní přírodní 

památky zdobí unikátní krasové 
výplně – „onyxové“ povlaky, 
krystalické slepence arago-
nitu i „gejzírové“ krápníky. 
Nejteplejší jeskyně v ČR s tep-
lotou vzduchu v podzemí mezi 
14 a 16 °C, nabízejí návštěvní 
okruh dlouhý 375 m, jehož 
prohlídka trvá cca 50 minut.

Hranická propast je po Zbrašovských 
jeskyních druhým významným 

útvarem kuželového krasu v ostrůvku 
devonských vápenců na břehu řeky 
Bečvy. Historicky se o propasti píše 
již od středověku, kdy první ponor 
do jezírka provedl jistý dobrodruh 
Mára a zjistil, že jezírko nemá dno.
Nejtajemnější a nejhlubší místo u nás, 
Hranická propast, byla vytvořena 

termálními prameny a její hloubku se 
dosud žádnými přístroji skutečně nepo-
dařilo přesně změřit. Její suchá část, 
do níž lze volně nahlédnout, má hloubku 
69,5 m, v zatopené části je nejnovějším 
měřením potvrzeno dalších 205 metrů. 
Celková hloubka tedy činí 274,5 metru, 
dna ovšem dosud nebylo dosaženo.

57
Léčivé prameny
pro každého
Lázně Teplice nad Bečvou

Na levém břehu řeky Bečvy 
v kopcovitém terénu s pře-

krásným výhledem do kotliny, 
kterou řeka protéká, se nacházejí 
významné lázně se speciali-
zací na kardiorehabilitaci. 
Jako základní léčebný prostředek 
zde využívají účinky unikátní 
železnato-uhličité minerální 
vody, kterou naši předkové znali 

a využívali k léčebným účelům 
již ve středověku. V nabídce lázní 
ale naleznete i pobyty rela-
xační a rekondiční, neboť zdejší 
minerální voda působí blahodárně 
na obnovu všech buněk lidského 
těla. K vycházkám láká lázeňský 
park i blízkost rezervace Hůrka, 
z níž se naučnou stezkou snadno 
dostanete k Hranické propasti.

581 818 181

www.ltnb.cz

581 601 866 www.caves.cz www.hranickapropast.cz

581 601 866 www.caves.cz
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58
Dálnice nejen
pro cyklisty
Cyklotrasa Bečva

Ať už si k návštěvě cyklostezky Bečva 
vyberete kteroukoli roční dobu, můžete 

se těšit na příjemný zážitek. Od pramenů 
Rožnovské a Vsetínské Bečvy až po soutok 
s Moravou máte na 160 km možnost pozná-
vat pamětihodnosti, přírodní krásy, lidové 
tradice i místní speciality Valašska, Moravské 
brány a Hané. Bezpečné a komfortní stezky 
sledující tok Bečvy, jsou jako stvořené pro 
cyklisty a in-line bruslaře každého věku, ale 
využít je mohou i vozíčkáři, turisté a běžkaři.
Cyklostezka Bečva je ojedinělým projektem 

tzv. první cyklodálnice C1. Velká část cyklos-
tezky je vedena po nově vybudovaných úse-
cích s vyloučením motorové dopravy. Část 
trasy je vedena po málo frekventovaných 
místních komunikacích a zpevněných lesních 
a polních cestách a skutečné minimum trasy 
je nutno absolvovat po silnicích. Cyklostezka 
Bečva je lemována řadou turistických 
atraktivit. Prohlédnout si tak můžete hrad 
Helfštýn, Muzeum Komenského v Přerově, 
Zbrašovské aragonitové jeskyně, zámek 
Hranice, zámek Tovačov a mnoho dalšího.

59

Lovecko-lesnické 
muzeum
Zámek Úsov

Původní gotický hrad, postavený 
ve stylu francouzského kastelu, 

patří mezi nejstarší na Moravě. 
Vystřídali se tu Šternberkové, 
Boskovicové a od roku 1597 patřil 
hrad Lichtenštejnům, kteří vystavěli 
barokní zámeckou budovu. V roce 
1898 umístil Jan II. z Lichtenštejna 
do zámeckých interiérů lesnické 
a lovecké muzeum s bohatými 
sbírkami fauny z loveckých výprav 

do Polska, Itálie, Afriky a Indie. 
Ve sbírkách úsovského zámku je díky 
tomu přes 4000 kusů přírodnin, z toho 
na 700 rohů a parohů lemujících 
zdi chodeb a zámecké schodiště.
Lovecko-lesnické muzeum v Úsově 
je ojedinělým historickým muzeem 
tohoto druhu ve střední Evropě. 
Prezentuje totiž lovecké a přírodo-
vědné sbírky v původní lichtenštejn-
ské instalaci z přelomu 19. a 20. století. 

583 435 111 

www.usov-muzeum.cz

581 626 202 

www.cyklostezkabecva.com

Mohelnickým 
dostavníkem...
Mohelnice

Město dodnes hlídá čtyřhranná věž 
mohelnického kostela sv. Tomáše 

z Canterbury. V nejstarších dobách 
bývala tato více než 70 metrů vysoká 
šestipodlažní stavba věží strážní. 
Významnou památkou je i biskupský 
hrádek a Muzeum Mohelnice s expozi-
cemi pravěku severní Moravy, vzácných 
loštických pohárů i historie města. 
V Mohelnici najdete řadu kulturních 

památek, zajímavé turistické trasy, 
krytý bazén a v areálu městských sadů 
dětské dopravní hřiště a minigolf. 
K městu již téměř 30 let patří 
Mohelnický dostavník, festival konaný 
každý poslední srpnový víkend. Jeden 
z nejprestižnějších festivalů folkové, 
trampské a country hudby u nás. Hraje 
se na několika scénách, jeho sou-
částí je i amatérská filmová soutěž.60

583 452 111 www.mu-mohelnice.cz
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Za zlatokopem 
Eskymo Welzlem
Zábřeh 

62
Radost z aktivního 
odpočinku
Dolní Bušínov

Městem byl Zábřeh prohlášen už ve 13. století, 
osada na levém břehu Moravské Sázavy 

ale ležela už dávno před tím. Až do počátku 17. 
století se ve městě střídaly různé šlechtické rody, 
jeho největší rozmach však nastal s příchodem 
panského rodu Tunklů, kteří prosluli především 
zakládáním rybníků. Další významný historický 
moment přišel v polovině 19. století, kdy se Zábřeh 
díky nové železniční trati z Olomouce do Prahy stal 
důležitým obchodně-průmyslovým a přepravním 
centrem. Ráz a charakter města ale neurčily jen 
významné stavby. Velkou roli v tom sehrály také 
osobnosti, na které je město dodnes patřičně hrdé. 

Nejslavnější z nich je bezpochyby Jan Eskymo 
Welzl, polárník, cestovatel, dobrodruh a zlatokop. 
Jako námořník proplul všemi oceány, pěšky 
cestoval přes Sibiř až na Novosibiřské ostrovy, 
kde se stal náčelníkem Eskymáků. Podle jeho 
neuvěřitelných historek vyšla celá řada knih, které 
mu zajistily nesmrtelnost. Po jeho stopách se 
můžete vydat také Welzlovou naučnou stezkou.
Malebná zřícenina hradu Brníčko stojí 
od Zábřehu ve vzdálenosti asi 9 km na zales-
něném návrší. Výhledy do okolí i samotná 
prohlídka pozůstatků hradu stojí i za půl-
kilometrové prudší stoupání do kopce.

Oblíbený rekreační areál Bozeňov 
leží 10 km od Zábřehu v blízkosti 

přehrady s možností koupání. Nabízí 
ubytování v penzionu, apartmánu nebo 
kempu s chatkami. Součástí areálu 
je nekuřácká restaurace pro 80 osob 
s terasou a dětským koutkem. Využít lze 
také školící centrum s kapacitou 60 osob, 
vybavené nejmodernější školící technikou. 
V Adrenalinovém centru vyzkoušíte lanové 

aktivity, bungee trampolínu nebo lezeckou 
věž. Pro nejmenší se nabízí dětské hřiště 
s prolézacím hradem, houpačkami a lano-
vými hracími prvky. Nechybí fotbalové 
hřiště, antukové kurty, hřiště na plážový 
volejbal i stoly na ping-pong, čerstvou 
novinkou je relaxační centrum se saunou. 
Rekreační středisko protíná cyklotrasa 
vhodná i pro in-line a pěší turistické trasy.

63

Málo známý
poklad
Zámek Skalička

Původní tvrz z 2. pol. 16. století byla 
v polovině 18. století byla přestavěna 

v prostý barokní zámek. V 70. letech 19. století 
byl zámek upraven pseudogoticky. Od roku 
1876 náležel olomouckému arcibiskupství 
a sloužil jako kanceláře, církevním majetkem 
zůstal až do roku 1949. Dnes je zámek místem 
společenských událostí a setkávání umělců. 
Naleznete zde útulnou kavárnu i galerii.

583 411 288

www.zamek-skalicka.cz

583 411 299

www.bozenov.cz

583 411 653 

www.zabreh.cz
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64
Procházky
„Malou Vídní“
Šumperk

Město Šumperk se rozkládá v maleb-
ném údolí řeky Desné a je jednou 

ze vstupních bran do pohoří Jeseníků. 
Leží na křižovatce cest, které vedou 
k nejvýznamnějším horským výchozím 
základnám – Skřítku, Červenohorskému 
sedlu, Ramzové a také k úpatí 
masivu Kralického Sněžníku.
Jednou z nejdůležitějších historických 
památek samotného města je bývalý 
klášterní kostel Zvěstování Panny Marie. 
Před nedávnem byla dokončena jeho 
celková rekonstrukce a dnes je tento 
objekt pýchou města. K nejvýznam-
nějším šumperským památkám patří 

také tzv. Geschaderův dům, kostel 
sv. Jana Křtitele, kostelík sv. Barbory 
a dochované části městských hradeb. 
Kulturní a společenské akce probíhají 
zejména v domě kultury, ve vlastivěd-
ném muzeu nebo v šumperském divadle. 
Sportovnímu vyžití slouží zejména krytý 
plavecký bazén a venkovní koupaliště, 
zimní stadion, sportovní střelnice, 
minigolf, tenisový areál s krytou 
halou, Tyršův stadion s hřišti na fotbal 
a další míčové hry. V areálu stadionu 
je moderní běžecká dráha, sportovní 
hala, futsalové hřiště a kuželna. 

65Čarodějnické 
procesy
Šumperk

Stálá expozice pojednává o nejtem-
nějším období šumperských dějin 

– nechvalně proslulých inkvizičních 
procesech s domnělými čarodějnicemi 
na Šumpersku z let 1678 až 1694. 
Prohlídka se nachází ve starobylých 
sklepních prostorách památkově chráně-
ného Geschaderova domu v Šumperku.
Umístění stálé expozice přímo do těchto 
prostor je o to významnější, že příběhy 
a osobní tragédie některých obětí 

čarodějnických procesů se odehrávaly 
právě tady. Expozice je vybavena 
moderním audioprůvodcem, jehož pro-
střednictvím vás potemnělými prostorami 
provází sugestivní hlas samotného 
inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga 
z Edlestatdu. Expozice tak nabízí nevšední 
pohled na toto období, k vyzkoušení 
jsou navíc připraveny i mučící nástroje 
– palečnice, španělská bota a skřipec. 

583 213 721

www.sumperk.cz

583 214 000 

www.infosumperk.cz

www.sumperk.cz

Prameny léčí
už od 16. století
Lázně Bludov

Léčebné lázně Bludov se nachá-
zejí v prostředí půvabného 

lesoparku. Využívají podhorského 
klimatu Jeseníků a místního 
přírodního léčivého zdroje – 
sirného termálního pramene 
známého již v 16. stol. Úlevu 
ve zdejším novém rehabilitačním 

centru hledejte, trpíte-li poruchami 
kloubů, páteře a šlach. V nabídce 
jsou i rehabilitační a rekondiční 
pobyty, například jeden ze zdejších 
programů pro návštěvníky nese 
název „Atak proti obezitě”, 
dýchání si můžete nacvičit při 
programu „Chyť druhý dech”.

66

583 301 211 www.lazne-bludov.cz
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67

Za olympijským 
akrobatem
Štíty 

68
Unikátní dřevěné 
kostelíky
Žárová, Maršíkov, Klepáčov

Největší areál svého druhu na světě, 
jehož spoluzakladatelem je olympij-

ský vítěz v akrobatickém lyžování Aleš 
Valenta. Zdejší zázemí využívají ke svým 
tréninkům světoví sportovci zvučných 
jmen. Provozovat tu lze bezpočet druhů 
sportu – akrobatické skoky na lyžích 
do vody, skoky na trampolíně, skoky 
do vody z věže, snowboarding, new 
Style (mix akrobatického lyžování 
a snowboardingu). Venkovní umělá 
horolezecká stěna se řadí k nejvyšším 

v republice. Přijet a zaskákat si můžete 
kdykoli, avšak na vlastní nebezpečí. 
V areálu se nabízí ubytování, stravování, 
zapůjčí vám i základní výbavu. Pro děti 
je přichystán dětský koutek s hřištěm 
a pískovištěm. Koná se tu bezpočet 
akcí a některá z nich bude na Vašem 
výletě jistě vítaným zpestřením. Pod 
dohledem špičkových instruktorů si při 
nich můžete na můstcích nejrůznějších 
výšek a velikostí vyzkoušet akrobatické 
skoky s měkkým dopadem do vody.

Prastaré kostelíky na vás dýchnou 
atmosférou neuvěřitelných čtyř set 

let. Dřevěný roubený kostelík v Žárové 
má vestavěnou kvadratickou věž, 
maršíkovský se chlubí věží osmibokou. 
Oba mají předsíň a obdélnou sakristii 
na evangelijní straně, presbytář je 
zaklenut stlačenou nepravou dřevěnou 
klenbou. V sakristiích naleznete 
trámový strop. Kostel v Maršíkově 
je postaven v pozdně renesančním 

rustikálním stylu z roku 1609, žárovský 
je o dva roky mladší. V nedalekém 
Klepáčově je ještě dřevěný koste-
lík sv. Jana Nepomuckého z roku 
1783, nacházející se přímo v areálu 
klepáčovského rekreačního střediska. 
Romantickým duším se zde nabízí 
možnost zprostředkování svatebního 
obřadu. Oblastí prochází i naučná mine-
ralogická stezka Sobotín – Maršíkov.
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Knížecí lázně pro 
pacienty i turisty
Velké Losiny

Jedny z nejstarších morav-
ských lázní. Místní studené 

a termální sirné vody jsou 
již od 16. století využívány 
k léčebným účelům. V 17. stol 
byly díky majitelům losinského 
panství, rodu Žerotínů, nazý-
vány knížecími lázněmi. Léčí se 
tu pacienti s nemocemi dýcha-
cího a pohybového ústrojí 

a s neurologickými potížemi. 
Teplé vnitřní a venkovní 
bazény jsou otevřeny nejen 
pro pacienty, ale i pro turisty! 
K vaší dobré náladě přispěje 
i nádherný okolní park s rodo-
dendrony, azalkami a vzácnými 
stromy, pro svou krásu kdysi 
nazývaný „druhé Průhonice”.

583 394 111

www.lazne-losiny.cz

583 295 129

583 248 546

www.losiny.cz

737 189 351 www.acrobatpark.com

strana 28



Olomoucký kraj 
Důvod k návštěvě se vždycky najde…

70

V arkádových 
krajkách
Velké Losiny

Vzácné původní dochované 
zámecké interiéry vám přiblíží 

život šlechtických rodin 16. století. 
Ve druhém patře se dokonce nachází 
soudní síň a sál, kde ve druhé polovině 
17. století probíhaly čarodějnické 
inkviziční procesy, jejichž tribunál 
odtud poslal 56 obětí na hranici. 
O této temné stránce zdejšího zámku 
pojednává kniha Václava Kaplického 
Kladivo na čarodějnice a stejnojmenný 
film Otakara Vávry. Renesanční zámek 
byl vystavěn v letech 1581–1589 
na místě středověké tvrze, jeho 
historie je spjata především s rody 

Žerotínů a Liechtenštejnů. Vévodí mu 
štíhlá osmiboká šestipodlažní věž. 
Zámek vás uchvátí arkádami podél tří 
zámeckých křídel hned ve třech řadách 
nad sebou. Nejpozoruhodnějším 
interiérem je Rytířský sál s renesanč-
ním kazetovým stropem, třímetrovými 
majolikovými kamny z konce 16. století 
a velkým renesančním příborní-
kem, jedním z nejvzácnějších kusů 
renesančního nábytku u nás. Zámecká 
kaple je ozdobena skvostnými 
malbami význačného moravského 
malíře Jana Kryštofa Handkeho. 
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Ruční papírna
a Muzeum papíru
Velké Losiny

Ve Velkých Losinách se 
nachází proslulá výrobna 

papíru založená v polovině 
16. století. Tato ojedinělá 
technická památka je evrop-
ským unikátem. Po celá čtyři 
staletí nepřetržitého provozu 
se zde papír vyrábí tradičním 
manufakturním postupem. 
Barokní budova (s renesančním 
jádrem) výrobny s vysokou 
mansardovou střechou skrývá 

ve svém krovu i rozlehlou 
sušárnu papíru. Prohlédnout 
si můžete kromě expozice 
vztahující se k historii výroby 
i část dílen, kde na vlastní oči 
uvidíte zhotovování papíru. 
Něco na památku či hodnotný 
dárek si jistě vyberete ve zdejší 
prodejně nabízející široký sorti-
ment výrobků z ručního papíru, 
grafické listy předních výtvar-
ných umělců a mnoho dalšího.

583 248 433 

www.muzeumpapiru.cz

583 248 380 

www.losiny-zamek.cz

Vodní přečerpávací 
elektrárna 
Dlouhé stráně

Dlouhé stráně – třetí největší přečerpávací 
vodní elektrárna na světě, nejrozsáhlejší 

vodní energetické dílo v České republice. Většina 
jejích objektů se nachází pod zemí, stavby 
na povrchu jsou ohleduplně začleněny do okolní 
přírody a vytvářejí s ní harmonický celek. 
Na začátku prohlídky shlédnete v informač-
ním středisku zajímavý a poutavě natočený 
film o stavbě a fungování tohoto unikátního 
díla a o ostatních elektrárnách v tuzemsku.
Návštěva části elektrárny, do které se dostanete 
dlouhým tunelem, se pro vás jistě stane 

neopakovatelným zážitkem. A což teprve, až 
dojedete k horní nádrži a ta se před vámi rozpro-
stře jako obrovské oko shlížející z kopce na pře-
krásnou okolní krajinu. Celý areál byl budován již 
od roku 1978, zprovozněn byl o 18 let později.
Pokud nehodláte absolvovat moderovanou 
prohlídku elektrárny, využijte moderní šesti-
sedačkové lanovky v kombinaci s autobusem 
a pohodlně dojeďte k horní nádrži. Kola, in-line 
brusle, dětské kočárky nebo běžky nejsou 
překážkou. Se vším se můžete projet přímo 
na vrcholu hory po trasách k tomu určených.
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585 283 282

www.dlouhe-strane.cz
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Zážitky v létě i v zimě
Kouty nad Desnou  
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Sportovní areál Kociánov
Loučná nad Desnou 

Obce v podhůří Červenohorského 
sedla jsou přímo protkány barevnými 

značkami vedoucími výletníky do všech 
světových stran k turisticky atraktivním 
cílům. Pokud sem během některé z vašich 
výprav zavítáte v letní sezoně, vyzkou-
šejte si sjezd z kopce o délce několika set 
metrů v horských minikárách! Ke startu 
vás dopraví vlek a rychlost jízdy už bude 
záležet pouze na vaší odvaze. V zimě 
tu na obou stranách údolí říčky Desné 
čekají vleky pro začínající či nenáročné 
lyžaře, užít si můžete i noční lyžování.
Zcela nový areál v samém srdci Jeseníků 
je přirozeným centrem těchto nádherných 

hor nejen polohou. Každý z návštěvníků – 
sportovec, turista, návštěvník elektrárny 
Dlouhé stráně si najde program na míru. 
Hlavní devizou areálu Kouty je šesti-
sedačková lanovka, která vás dopraví 
za nevšedními zážitky – ať už je to 
bike park, discgolf, koloběžky, in-line 
bruslení, turistika nebo nordic walking. 
V zázemí areálu se občerstvíte v moderní 
restauraci s bowling barem a letní terasou. 
K dispozici je infocentrum se sportovní 
prodejnou, testcentrem kol a půjčovnou 
sportovního materiálu. Na Kouteckém 
náměstí pak zažijete koncerty, zábavu 
a další kulturní i sportovní akce.

Sportovní areál nabízí celoroční vyžití pro malé i velké 
v malebné obci, kterou obepínají jesenické kopce.

Dětské hřiště je rozděleno podle věku dětí, od jed-
noročních batolat až pro předškoláky. Představuje 
svět Vikingů, v němž se nachází dřevěná loď 
Pinta, hrad Stockholm s prolézačkami a sklu-
zavkou, lanová dráha, houpačky a nekonečný 
potok, děti si mohou samy regulovat tok vody.
Pro milovníky „prkýnek“ se nabízí monolitické 
skateparkové hřiště s přechody a speciálními vlnami, 
jež na rozdíl od kovových skateparků nedělá hluk. 
Malou kopanou nebo basketbal si zahrajete na hřišti 
s trávníkem třetí generace, nechybí ani minigolf.
Zájemce o sportovní rybolov uspokojí rybník 

Kocián, ostatní mohou využít alespoň posezení 
na lavičkách po jeho březích. Atraktivním prv-
kem je také otáčející se vodní dřevěné kolo.
Příjemný závěr pobytu u vody pro vás 
zajistí stylová restaurace Rybářská bašta – 
s výhledem na rybník Kocián.
V zimě jsou sjezdovky v blízkosti rybářské bašty 
vhodné pro méně zkušené lyžaře. Zaujmou 
večerním lyžováním a dostatečnou parkovací 
kapacitou zdarma. Další špičkový lyžařský areál 
s čtyřsedačkovou lanovkou a čtyřmi sjezdovými 
tratěmi najdete jen o dva kilometry dál – v sedle 
Přemyslov. Modrá sjezdová trať je s délkou 1 250 m 
nejdelší osvětlenou sjezdovkou na Moravě.
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Jeseníky po celý rok
Červenohorské sedlo

Červenohorské sedlo oddě-
luje Pradědskou hornatinu 

od Keprnické. V létě pro vás bude 
začátkem výletů, je totiž východis-
kem významných turistických tras 
na okolní hřebeny a také počátkem 
naučné stezky do nejstarší přírodní 
rezervace Šerák-Keprník. V letní 
sezoně oceníte také tenisové kurty 
a volejbalové hřiště. Jelikož se 
v okolních lesích vyskytuje spousta 
zvěře, jsou tu přichystány i služby 
pro vášnivé lovce. Vlastní rekreační 

areál Červenohorského sedla nachá-
zející se v nadmořské výšce 1013 
metrů je také jedním z nejznámějších 
a nejnavštěvovanějších lyžařských 
středisek. Vybrat si můžete ze sedmi 
kvalitních a udržovaných sjezdovek 
různé obtížnosti. Na své si tu přijdou 
běžkaři na četných značených 
a upravovaných tratích. Zdejší hotel 
je vybaven bazénem, saunou, 
posilovnou, k dispozici vám bude 
i ski servis, úschovna a půjčovna 
nejen lyží, ale i horských kol. 603 228 593

www.skiklub-su.cz

583 235 222

www.loucna-nad-desnou.cz

585 283 282 

www.kouty.cz
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Zlatý kout
Olomouckého kraje
Staroměstsko 

V každém ročním období vás svou krásou 
upoutá staroměstská kotlina ležící na roz-

hraní Králického Sněžníku, Rychlebských hor 
a Jeseníků. Láká vás aktivní pohyb či pasívní 
odpočinek? Vydejte se pěšky, na kole nebo 
v koňském sedle na cesty hlubokými lesy, 
údolními stezkami, rozlehlými svahy. Najdete 
zde typické symboly podhorské krajiny – rou-
bené chalupy, stodoly, kostelíky, boží muka... 
Nově otevřené Vojenské muzeum nabízí 
hned dvě expozice. První popisuje vznik 
a historii tamních kasáren, kde si návštěvníci 
mohou pročíst dobové dokumenty, zhléd-
nout historické mapy nebo část z výzbroje 
a výstroje, kterou obránci lidu používali. Druhá 

expozice nabízí průřez minulostí betonových 
bunkrů v příhraničí. Raritou jsou například 
fotografický přístroj, z něhož se tvořily 
fotomapy republiky a nebo šátky s národními 
hesly, jenž posilovaly bojového ducha.
A další možnosti relaxace? Prozkoumejte cen-
trum této oblasti – půvabné horské městečko 
Staré Město pod Sněžníkem, jehož počátky se 
datují do 13. století. Zahrajte si tenis, bowling, 
zkuste jízdu na horských koloběžkách, 
navštivte objekty pohraničního opevnění, 
malé muzeum, zajeďte autem přes nově 
otevřený hraniční přechod do Polska, v zimě se 
vypravte na běžky nebo zkuste snowtubing. 
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Za vůní sladu 
a chmele
Hanušovice

Stačí se vypravit 
do Hanušovic, navštívit 

pivovarské muzeum a hned 
se dozvíte, kde výroba piva 
přestala být alchymií a dostala 
přesná pravidla. Expozice 
mapuje historii pivovarnic-
tví na Hanušovicku od jeho 
počátků až po současnost. 
Najdete zde právovárečné listy 
na pergamenu i staré řemeslné 

nástroje, ale také suroviny, 
bez kterých by pivo nikdy 
nevzniklo. Příjemné je i to, že 
tady můžete zlatý mok také 
ochutnat. Pod muzeem je totiž 
umístěna stylová restaurace, 
kde v příjemné atmosféře 
u krbu a uprostřed trámoví 
můžete vychutnávat lahodné 
doušky ryzího piva z hor.

583 284 698

www.holba.cz

www.kouty.cz

583 239 134

www.opevneni-stm.cz

www.mu-staremesto.cz

Slůně na vrcholu kopce
Králický Sněžník

Staroměstsku vévodí svou rozlohou sice 
nejmenší, ale nadmořskou výškou třetí 

nejvyšší české pohoří Králický Sněžník 
s nejvyšším vrcholem (1424 m n. m.) téhož 
jména. Je to prameniště mnoha řek, které 
se vlévají do tří různých moří, proto má 
také přezdívku „střecha Evropy“. Na jižním 
svahu ve výšce 1380 m n. m. najdete 
pramen řeky Moravy. Naučná stezka 
s 15 zastaveními vás provede drsnou, 
ale krásnou přírodou, dozvíte se, které 
rostlinné a živočišné druhy chrání národní 

přírodní rezervace o rozloze 1694 ha. Až 
budete stát na rozlehlém lysém vrcholu, 
otevře se vám úchvatný pohled do široké 
krajiny – na Jeseníky, Rychlebské hory, 
Orlické hory, Krkonoše, polská pohoří... 
Ještě v 70. letech 20. stol. se na vrcholu 
tyčila 33 m vysoká kamenná rozhledna 
a nedaleko od pramene Moravy stála 
turistická chata. Tyto objekty už neexistují. 
Současným symbolem Sněžníku je 
socha slona, která zde stojí od r. 1932.
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465 323 150 www.sneznik.cz
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Osobním vláčkem 
za výlety
Ramzovské sedlo

80

Nejstarší rezervace 
na Moravě
Šerák – Keprník

Ramzová (760 m n. m.) je nejen 
nejvýše položená obec v Jeseníkách 

s nejvýše položenou železniční stanicí 
na Moravě, ale také jedno z nejzná-
mějších turistických středisek. Je dolní 
stanicí jediné sedačkové lanové dráhy 
na území Hrubého Jeseníku, prostřední 
zastávkou je Čerňava, nahoře vystoupíte 
v blízkosti vrcholu Šeráku. Tato cesta 
s úžasnými panoramaty se pro vás stane 
nezapomenutelným zážitkem. Během 
letní sezony si naplánujte výlet po něk-
teré z četných značených tras či vyzkou-
šejte ramzovskou specialitu – horské 

minikáry pro malé i velké návštěvníky 
hor. Na start vás doveze pozemní výtah 
a pak už si můžete vychutnat zážitek 
z cesty dlouhé 855 m. Přes Ramzovou 
prochází hlavní turistická trasa celého 
Hrubého Jeseníku, která mimo jiné spo-
juje Praděd a Králický Sněžník. V zimě si 
užijete tříkilometrový sjezd z vrcholku 
Šeráku k dolní stanici nebo využijte 
vleky v okolí Čerňavy. Novou atrakcí je 
bláznivá jízda na sněhových člunech. 
V areálu je vám k dispozici lyžařská škola 
a řada penzionů, hotelů a restaurací.

Národní přírodní rezervace Šerák – Keprník 
je nejstarší rezervací na Moravě, byla 

vyhlášena již roku 1903 tehdejším majitelem 
panství Janem II. z Liechtenštejna. Ukrývá 
řadu cenných rostlin a dřevin a zdejší chladné 
podnebí s vysokým množstvím srážek 
vytvořilo vhodné podmínky pro ukládání 
odumřelých zbytků bažinatých rostlin. Proto 
se zde nachází několik poměrně rozsáhlých 
vrchovištních rašelinišť. Ty jsou cenným 
dokladem výskytu dávných druhů rostlin, 
jelikož zbytky jejich pylu se tu mohou ukládat 

po několik tisíc let. Na Keprníku (1423 m n. m.) 
naleznete alpinské hole s význačnou květenou.
Z vrcholu Šeráku (1351 m n. m.) i Keprníku 
uvidíte celý masiv Králického Sněžníku, 
vrcholy Jeseníků i Rychlebské hory. Vedou 
zde četné turistické trasy, Šerák je také horní 
stanicí lanovky a místem jedné z nejstarších 
horských chat. Středně těžká naučná stezka 
s velkým převýšením začíná na Ramzové 
a přes Šerák, Keprník a Vřesovou studánku 
vás dovede až na Červenohorské sedlo.

81Rozkvetlé louky 
i nádherné 
sjezdovky
Ostružná – Petříkov

Obce v těsném sousedství Ramzové jsou pro svoji 
polohu vyhledávaným cílem letní i zimní dovolené. 

Ve všech ročních obdobích můžete vyrazit na nádherné 
túry do Rychlebských hor, na Staroměstsko i do Hrubého 
Jeseníku. V Petříkově v zimě najdete jedny z nejlepších 
sjezdovek a v létě jedinečnou Letní bobovou dráhu.

583 230 098

www.kaste.cz

www.ostruzna.cz

584 458 659

www.jeseniky-tourism.cz

583 230 077

www.ramzova.cz 

www.bonera.cz 

www.haltmar.cz
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Lyžování po celý rok, 
hrad a zámek navíc
Branná – Kolštejn 

Horská obec, jejíž dominantou je 
kostel sv. Michala. Přímo v obci 

začíná naučná stezka Pasák, která vás 
dovede k vrcholovým partiím Jeseníků, 
kde se nacházejí skály stejného 
jména. V zimě si tu vyberou sjezdovku 
začátečníci, zdatní lyžaři i snowboar-
disté. Od roku 2005 je v provozu nová 
dvousedačková lanovka. V létě máte 
možnost trénovat na pásových lyžích.
Na skalním ostrohu, vysoko nad údolím 
říčky Branné, ční zbytky kolštejnského 
hradu, který střežil původní cestu 

z Moravy do Slezska. U této zříceniny 
gotického hradu naleznete nádherné 
výhledy do okolí. Z prastaré stavby se 
zachovaly zbytky vnitřního hradu se 
základy kulaté věže, sklepení paláce 
a části hradeb. Od severu je hrad zakryt 
rozsáhlým objektem renesančního 
zámku, jednoho z nejvýše položených 
v českých zemích vůbec. Využít můžete 
také služeb zdejšího relaxačního centra.
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Relaxace uprostřed 
přírody
Lázně Dolní Lipová

Počátky lázní jsou neodmyslitelně 
spjaty se jménem jejich zakladatele 

Johanna Schrotha. Příjemné vlhké pod-
nebí Lázní Dolní Lipová má blahodárné 
účinky na lidský organismus a k léčbě se 
využívá téměř 170 let. Léčí se zde pacienti 
s obezitou, kožními chorobami, ekzémy 
i diabetes. Jako návštěvníci těchto lázní 
můžete v nádherném prostředí prožít 
týdenní relaxační či rekondiční pobyty, 

nabízí se i speciální pobyty pro snižování 
nadváhy. Obec Lipová-lázně leží v údolí 
říčky Staříč a její okolí skýtá bezpočet 
turistických příležitostí. V blízkosti Lipové 
naleznete i dvě lyžařská střediska – Horní 
Lipová a Miroslav. Muzeum v železniční 
stanici Horní Lipová vám přiblíží celou 
historii tratě Hanušovice – Jeseník, 
která je pro své četné zákruty a značné 
převýšení nazývána Slezský Semmering.

584 421 351 

www.lazne.cz

www.ramzova.cz 

www.bonera.cz 

www.haltmar.cz

737 196 169 

http://branna.sweb.cz

www.relaxkolstejn.cz

Lesní bar 
pro výletníky 
Horní Lipová

Lesní bar se nachází v jesenickém polesí Smrku. Lesníci se rozhodli 
zpříjemnit cyklistům a turistům namáhavé výlety do kopců pomocí 

vkusných odpočívadel a přístřešků. První lesní bar se stal legendou, 
turisty fascinuje příležitost se na tomto místě svépomocí obsloužit 
a sami za to i zaplatí. Přes tuto zajímavou a odvážnou podnikatel-
skou filozofii se bar každoročně rozrůstá a vítá nové příchozí.

84

724 523 675

http://lesnibar.wordpress.com
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85Krápníky pro vaši 
fantazii
Jeskyně Na Pomezí

86
Labyrinty skal 
už od roku 1430
Jeskyně Na Špičáku

Velká část těchto jeskyní obje-
vených v roce 1936 patří k tzv. 

živým. Vytvářejí se zde tedy nové 
krápníky a formují se starší kráp-
níkové útvary. Jeskyně Na Pomezí 
jsou největším jeskynním systé-
mem v České republice, vzniklým 
rozpouštěním mramoru. Zásluhu 
na vzniku těchto majestátních 
přírodních prostor má podzemní 
i povrchová voda z říčky Vidnávky. 

Navštivte na více než půlkilomet-
rové trase místa, o jejichž maleb-
nosti vypovídají už samy názvy: 
dómy Ledový, Bílý, U Smuteční 
vrby, Římské lázně, Klenotnice, 
Královský komín. Z typických 
krasových jevů jsou zde tlakové 
obří hrnce vyhloubené proudící 
a vířící vodou, nátekové útvary 
vytvářející kaskády, mohutné 
členité krápníky a tajemná jezírka.

Nejstarší písemně doložená 
jeskyně ve střední Evropě, první 

zmínka o ní pochází již z roku 1430. 
Čtyři sta metrů dlouhý labyrint 
chodeb a puklin již v dávných 
dobách sloužil často jako úkryt, 
o čemž svědčí četné epigrafické 
nápisy na stěnách. Tato jeskyně 
turistům odhaluje své krásy již 
téměř půl století. Celá prohlídková 

trasa dlouhá 230 metrů je upravena 
bezbariérově. Neobvyklý pocit 
zažijete, uvědomíte-li si, že právě 
procházíte prostorami vytvořenými 
v devonských mramorech, jejichž 
stáří je neuvěřitelných 350 – 380 
milionů let. Chodby mají charak-
teristický srdcový profil, který jim 
vdechly tavné vody ledovce.

87
Zámecká sbírka dýmek 
a kuřáckých potřeb
Zámek Jánský vrch

Toto starobylé sídlo vratislavských biskupů 
rozkládající se na ostrohu nad městem 

je poprvé připomínáno jako gotický hrad již 
roku 1307. V renesanční zámek byl přestavěn 
v letech 1482 – 89, později prošel i barokní 
úpravou a patří k nejzachovalejším tohoto 
druhu v českém Slezsku. Při prohlídce 
oceníte interiérové zařízení s bohatým 
mobiliářem i umělecké sbírky od renesance 
po biedermeier. V pozoruhodné expozici 
dýmek a kuřáckých potřeb se vám představí 

nejen evropské, ale i americké, africké 
a orientální kousky. Tato největší sbírka 
v České republice čítá dohromady zhruba
1200 exponátů z 18. až 20. století. 
Střediskem hudební kultury se zámek stal 
od roku 1769, kdy zde působil skladatel 
Karel Ditters z Dittersdorfu, který tu založil 
proslulou zámeckou kapelu. Připomínkou 
tohoto umělce je každoroční mezinárodní 
festival, konaný v řadě míst celé oblasti, 
i muzeum Karla Ditterse v Javorníku. 584 440 286

www.janskyvrch.cz

584 423 129 

www.caves.cz

584 421 284

www.caves.cz
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88
Vodopády 
na Stříbrném potoce
Rychlebské hory

Jedno z nejkrásnějších pohoří skrývající 
smrkové lesy, hluboká údolí a nezde-

vastovanou přírodu. Hlavní hřeben těchto 
hor se rozkládá na česko-polské hranici, 
odkud se hory táhnou dále do Polska. 
Naplánovat si můžete spoustu výletů 
po značených trasách, ať již krátkých či 
dlouhých, nabízí se i několikadenní přechod 
pohoří. Prohlédněte si Nýznerovské 
vodopády – soustavu malých vodopádů 
a kaskád splétajících své třpytivé chladivé 
nitě v údolí Stříbrného potoka. Vířivý 
proud vody vymílá skálu a vytváří jámy, 
mísy a tzv. obří hrnce různých tvarů až 

několikametrových rozměrů. Již téměř 
čtyřicet let jsou tyto vodopády o rozloze 
1,24 ha chráněným přírodním útvarem.
Dalšími chráněnými útvary v oblasti jsou 
Venušiny misky a Borový vrch na Žulovsku, 
kde najdete také řadu zatopených lomů, 
a nezapomeňte na památkovou zónu 
městečka Vidnava na polské hranici. 
V zimě můžete mnoho cest projet 
na běžkách. O Vaše ubytování se 
postarají nejen horské chaty a penziony, 
ale bydlet můžete i v soukromí. Kouzlo 
těchto hor ještě nebylo objeveno turisty, 
proto si je můžete nerušeni užívat.

89
Adrenalin 
na terénním kole
Rychlebské stezky

Nápad vytvořit síť stezek 
pro terénní cyklistiku 

přišel z Walesu, kde už 15 
let budují obdobné traily.
Realizátoři využili jedinečný terén 
masívu Sokolího vrchu, který 
tvoří hlavní panorama Černé Vody 
a jehož terénní podmínky se zde 
liší od zbytku Rychlebských hor 

či Jeseníků. Množství žulových 
balvanů, skalek, zatopených lomů, 
hluboké bukové lesy – to vše 
vybízí k vyjížďce. Rekonstrukcí 
starých loveckých chodníků došlo 
k využití dědictví po dávných 
lesních hospodářích a stezky 
nabyly nového smyslu.

606 426 050

www.rychlebskestezky.cz

608 137 088

www.rychleby.cz

Nádherné výhledy
i léčivé prameny 
Jeseník

Uprostřed tohoto turistického a hospodářského 
centra severní části Jeseníků si prohlédněte 

tajemnou Vodní tvrz ze 13. století s příkopem 
a kamenným mostem, vzácnými památkami jsou 
i zdejší kostely a bývalý klášter voršilek. Vlastivědné 
muzeum nabízí ojedinělou expozici čarodějnických 
procesů, dále expozici historie Jeseníků a také geo-
logie a mineralogie zdejšího kraje. Ve městě hledejte 
aktivní odpočinek v posilovně (sauna, masáže, dětský 
koutek), na bazéně v České Vsi, při squashi, bowlingu 
či na tenisovém dvorci. Prohlédnout si zelené kopce 
můžete i při vyhlídkovém letu. Azyl a osvěžení vám 

poskytne restaurace Krásná vyhlídka na kopci za měs-
tem, z níž se vám naskytne rozhled na celý hlavní 
hřeben od Pradědu po Šerák. Ochutnat byste měli 
i Jesenický Priessnitz liquer s jemnou chutí směsi bylin 
a citrusových plodů. Okolí přímo vybízí k nádherným 
procházkám s ojedinělými pohledy do okolí, například 
z rozhledny Zlatý chlum, Křížového vrchu nebo vyhlíd-
kových skal Medvědí kameny. Řada značených tras je 
vhodná i pro rodiny s dětmi a objevíte na nich památ-
níky, skalní útvary, pamětní desky, křišťálové potoky 
a překrásnou přírodu. Osvěžení vám poskytne některý 
z desítek chladivých pramenů vyvěrajících ze země.
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584 498 155

www.jesenik.org
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Za čarodějnicemi 
do Vodní tvrze
Jeseník

92

Nuda nemá šanci
Česká Ves

Expozice čarodějnických 
procesů se nachází 

ve zrekonstruovaných pro-
storách Vodní tvrze ve městě 
Jeseník. Vlastivědné muzeum 
Jesenicka zde prezentuje nové 
historické poznatky o inkvi-
zičních procesech v 17. století 
z wroclavských archivů.
Expozicí ve sklepních prostorách 

provází návštěvníky audioprů-
vodce, historické informace 
pak poskytují dotekové panely. 
Dojem z prohlídky umocňuje 
i filmové zpracování příběhu 
první oběti čarodějnických 
procesů na Jesenicku. Unikátní je 
promítání obrazu do suché mlhy 
technikou fog screen. Expozice 
není vhodná pro děti do 13 let. 

Sportovně-rekreační areál upro-
střed krásné přírody Jeseníků 

se rozkládá na 30 hektarech. 
Pokud dorazíte 6 km severně 
od města Jeseník, nuda si může 
vzít dovolenou. V adrenalin parku 
na vás čekají lanové centrum, obří 
houpačka, terénní čtyřkolky a kolo-
běžky, výlety na horských kolech, 

paintball, kánoe, horolezecká 
stěna, lanové aktivity, obří lanovka, 
bungee trampolína, lukostřelba, 
dětský park i turistická jízdárna.
Navíc se v okolí nachází řada 
přírodních památek a k dispozici 
je také 30 km koňských stezek.

93

Lázně „vodního
doktora“ Priessnitze
Jeseník

Jedny z nejnavštěvovanějších a nejznámější lázní na Moravě 
leží v malebné poloze na svazích Studničního vrchu asi 2 km 

od města Jeseník. Areál Priessnitzových lázní stojí na místě 
původní osady Gräfenberk, v níž se roku 1799 narodil Vincenc 
Priessnitz, světoznámý zakladatel tohoto vodoléčebného 
ústavu. Původ vodoléčebné metody je téměř neuvěřitelný: 
aby se sám vyléčil z těžkého úrazu hrudníku, téměř celý rok 
používal studených mokrých zábalů, než se jeho zdravotní 
stav zlepšil natolik, že mohl opět vykonávat normální práci. 
Jeho léčebný úspěch nezůstal utajen a mnozí sousedé i známí 
se na něho začali obracet s prosbami o léčbu poranění. Jeho 
úspěchy byly tak pronikavé, že již v roce 1818 zajížděl až 

do Čech, kde se nemocní doslechli o podivuhodné léčbě 
vodou a žádali pomoc. O necelých sto let později pak bylo 
postaveno Priessnitzovo sanatorium se 300 pokoji, v té 
době vůbec jedna z největších lázeňských budov na světě.
Lázně mají mimořádně příznivé podmínky pro celoroční 
léčení, neboť jsou ze tří stran chráněny vysokými hřebeny 
hor. Součástí léčby je i aktivní pobyt na zdravém vzdu-
chu, využívající vynikajících klimatických a geografických 
podmínek. Pacienti mohou využívat značených okruhů pro 
pěší a cyklisty, pravidelně se konají vycházky do okolí lázní 
s průvodcem. Zajímavou náplň mají i krátkodobé ozdravné 
pobyty, které mají za cíl zvýšit tělesnou a duševní kondici. 

584 491 111 

www.priessnitz.cz

731 543 237

www.adrenalin-park.cz

584 401 070

www.muzeum.jesenik.net
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94
Za výlety 
i odpočinkem 
Zlaté Hory 

Zlatohorsko je kraj, jehož tvář 
poznamenalo zlato, tajemné štoly, 

ale také tajemné hrady. Samotné 
historické centrum města Zlaté Hory 
je chráněnou městskou památko-
vou zónou. Obdivovatelé historie 
a architektonických památek si jistě 
prohlédnou barokní chrám Nanebevzetí 
P. Marie, starý hřbitov, na němž 
objevíte náhrobek z roku 1649, špitální 
kostel sv. Kříže nebo okolní zříceniny 
hradů Edelštejna, Leuchtenštejna 
a Kobrštejna. V městském muzeu se 
dozvíte vše o historii těžby zlata v této 

lokalitě i jak vypadala hornická štola. 
Zajímavá je i expozice Čarodějnické 
procesy s mučírnou a Zlatohorsko 
na fotografiích a pohlednicích. Vydat 
se můžete na řadu dalších zajímavých 
míst – k rozhledně na Biskupské kupě, 
na Rejvízu, Zlatorudným mlýnům 
na Olešnici či po Hornické naučné 
stezce. Ideální podmínky pro relaxaci 
i aktivní odpočinek najdete v areálu 
Bohemaland – tenisové kurty, hřiště 
s různými povrchy, minigreengolfové 
hřiště, bazén, posilovna, sauna, půjčovna 
sportovních potřeb a horských kol.

95Vyzkoušejte 
rýžování zlata
Zlaté Hory

Vydáte-li se na výlet do těchto 
drahými kovy protkaných končin, 

nezapomeňte se zastavit v údolí 
Ztracených štol v lokalitě Zlaté 
Hory – Dolní Údolí. Říčka Olešnice 
tu po miliony let ukládala zlato a již 
v dávných dobách se zde těžilo. Dnes 
se v údolí buduje replika středověkého 
hornického městečka. V provozu jsou 
dva sruby se stoupou na drcení zlaté 

rudy a zlatorudný mlýn, zhotovené 
podle dobových nákresů. Můžete si 
dokonce vyzkoušet rýžování zlata!
Naučná stezka vede i k místu 
s obdivuhodným optickým 
klamem, kde voda teče do kopce. 
Ve Zlatých Horách se již konalo 
i mistrovství Evropy v rýžování 
zlata, každoročně se tu koná soutěž 
o Zlatou pánev starosty města. 

584 425 397

www.zlatehory.cz

584 425 397 

www.zlatehory.cz

Poutní místo Panny 
Marie Pomocné
Zlaté Hory

Poutní kostel v hlubokých lesích u pra-
starého hornického města Zlaté Hory 

je tradičním poutním místem, ke kterému 
každoročně směřují stovky poutníků. 
Na místě se také konají modlitby za sblížení 
národů, za život v míru a ve vzájemném 
porozumění. Kostel byl zde vybudován 
na počátku minulého století k poctě 

Panny Marie, v roce 1973 byl srovnán se 
zemí a v 90. letech 20. století se jej díky 
věřícím podařilo opět vybudovat a znovu 
probudit k životu. Překrásné poutní místo, 
ke kterému se váže pověst o mariánském 
obrázku se zázračnou léčivou silou, tak 
bylo obnoveno a čeká i na vaši návštěvu.

96

584 425 397 http://mariahilf.hyperlink.cz
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97Největší rašeliniště 
na Moravě
Rejvíz

98
Nejvyšší hora Moravy
Praděd

R ejvíz je označován jako 
nejkouzelnější lokalita 

v Jeseníkách. Největším 
moravské rašeliniště s Velkým 
a Malým mechovým jezírkem 
si své výjimečné přírodní 
prostředí zachovalo jen díky 
stálým klimatickým poměrům. 
K Velkému mechovému jezírku 
vede přes 2 km dlouhá naučná 
stezka, Malé jezírko není veřej-
nosti přístupné. Naučná stezka 

začíná u penzionu Rejvíz, který 
je známý vyřezávanými židlemi 
s obličeji rejvízských usedlíků.
Krajina kolem jezírek má 
zvláštní ponurý ráz a vzta-
hovala se k ní řada pověstí 
– o zatopeném hříšném 
městě Hunohradě, o pastýři 
Gillovi nebo o třech růžích. 
Kdo není hříšný, prý i dnes 
uvidí pod hladinou jezera věž 
hunohradského kostela.

Nejnavštěvovanější přírodní 
rezervace v pohoří Jeseníků 

vznikla v r. 1991 spojením původně 
6 samostatných rezervací (Vrchol 
Pradědu, Petrovy kameny, Velká 
kotlina, Malá kotlina, Bílá Opava 
a Divoký důl). Patří sem ale také 
okolní a neméně významná lesní 
a alpínská společenstva, unikátní 
pralesovité porosty u Eustachovy 
chaty či skalní ledovec na Suti. 

Jádro přírodní rezervace Praděd tvoří 
stejnojmenný vrchol, který je s výškou 
1491 metrů současně nejvyšší horou 
celé Moravy. Vrcholku přidává dalších 
146,5 metru charakteristická televizní 
věž s vysílačem, kde je návštěvníkům 
k dispozici restaurace s rozhlednou. 
V celé oblasti jsou desítky 
výborně značených pěších 
i cykloturistických tras.

99

Nad vrcholky hor
Rozhledny v Jeseníkách

S rozvojem turistiky a činností vlastivědných spolků 
je již od 19. století spojeno budování rozhleden 

a vyhlídkových staveb. Také v dnešní době můžete 
na některých místech vystupovat až nad vrcholky 
hor a v úžasu ustrnout nad okolní krajinou.
Praděd, nejvyšší hora Moravy, poskytuje díky unikátní 
televizní věži celoročně rozhled do všech stran. Základy 
vysílače byly položeny v roce 1969 a provoz zahájil 
v roce 1980. Věž je vysoká 162 m a nabízí dvě rozhle-
dová místa v 19 a 70 metrech. Za dobré viditelnosti 
jsou z nich zřetelně vidět hřebeny Krkonoš i Tater.
Biskupská kupa byla postavena v roce 1898 německým turis-
tickým spolkem u příležitosti 50 let panování císaře Františka 
Josefa I. a díky tomu je nejstarší rozhlednou v Jeseníkách. 

Stojí na místě dřevené vyhlídkové věže z roku 1890 (stejných 
stavitelů). Od r. 1996 je opět zpřístupněna veřejnosti.
Z vrcholu Háje ve výšce 631 m n. m. se nabízí výhled 
na město Šumperk a Hrubý Jeseník. Rozhledna byla 
vybudována v roce 1996 na místě vyhlídkové dře-
věné věže, která zde stála v letech 1934 až 1953.
Atraktivní kamenná rozhledna je také na vrcholu Zlatého 
Chlumu (875 m n. m.), který dominuje oblasti Jesenicka a tak 
není divu, že již před sto lety zlákal stavitele rozhleden.
Nejnovější rozhledna v oblasti je na Borůvkové 
hoře, otevřena byla v roce 2006. Z vyhlídkové plo-
šiny ve výšce 24 m se návštěvníkům nabízí výhledy 
na Rychlebské hory a roviny v sousedním Polsku. Vedle 
věže je turistům k dispozici i malá kamenná chata.

584 498 155

www.ejeseniky.com

554 751 585

www.jeseniky-tourism.cz

606 418 460

www.zlatehory.cz
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100
Interaktivní
silniční
expozice
Vikýřovice 

Ve stálé expozici, zachycující vývoj silnic od nejstarších 
stezek až po dnešní moderní silnice, je možné vidět 

nespočet historických map, dobových dokumentů, vzác-
ných fotografií, výjimečnou sbírku služebních a firemních 
odznaků a medailí, stejně jako zrekonstruované silniční 
saně, bryčku, kololis či panorama s výjevem ze života 
cestáře. V interaktivní části expozice lze shlédnout 
několik zajímavých dokumentů z historie výstavby silnic 
a dálnic. Ve venkovní expozici se pak nachází historické 
silniční mechanizmy a ocelové příhradové mosty.
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Prodejní místa nebo aktuální nabídku zapojených atraktivit naleznete na / Selling points or up-to-date off ers fi nd you on 

www.olomoucregioncard.cz

Bobová dráha, Petříkov
Summer bobsled runZOO Olomouc

Aquapark Olomouc
Water Park OlomoucHrad/Castle Bouzov

Arcidiecézní muzeum, Olomouc
Archdiocesan Museum Hrad/Castle Šternberk

Veteran Arena, Olomouc
Antique Car Arena

Arcibiskupský palác, Olomouc
Archbishop,sPalace

Muzeum kočárů, Čechy p. K.
Historical Carriages Museum

Olomouc • Střední Morava • Jeseníky
Olomouc • Central Moravia • Jeseníky Mountains O

• hrady • zámky • muzea • zoo Olomouc 
• veřejná doprava v Olomouci • sbírkové skleníky 
• botanická zahrada • arboretum • minigolf • golf
• Castles • Chateaux • Museums • ZOO Olomouc 
• Public Transportation in Olomouc • Botanical Garden 
• Arboretum • Minigolf • Golf 

• jeskyně • sport • restaurace • ubytování
• lázeňské procedury • bazény • aquaparky 
• adrenalinové zážitky 
• Caves • Sport • Restaurants • Accommodation
• Spa Procedures • Swimming pools • Water Parks  
• Adrenaline Experiences

Zámek/Chateau Velké Losiny
Ski areál Kareš, Kouty n. D.
Kareš Ski Centre

Přečerpávací elek. Dlouhé Stráně, 
Pumped-storage. Dlouhé StráněZámek/Chateau Náměšť na Hané

Ruční papírna, Velké Losiny
Handmade Paper Factory

Nejzajímavější místa v Olomouci, na Střední Moravě a v Jeseníkách lze poznat zcela 
ZDARMA nebo S VÝRAZNOU SLEVOU díky turistické slevové kartě Olomouc region Card. 

Získáte tak možnost více zažít, poznat a přitom ušetřit stovky korun.
The Olomouc region Card is a tourist card allowing you to visit many attractive sights free of charge 

in Olomouc, in Central Moravia and in the Jeseníky Mountains. Visiting just a few of your potential 
tourist destinations will save you more than you have actually spent on the Card. 

 20 %  10 %

FREE 20 %

ZDARMA/FREE
minimálně/available at 77 míst/sights

SLEVY/DISCOUNT 
minimálně/available at103 míst/sights

Tip na výlet / Tip for Trip

OLOMOUC
1. 1/2 den: MHD Olomouc (po dobu 48 hod.) – Audioprůvodce – Moravské divadlo – Ubytování (Hotel Senimo)

2. den: Arcidiecézní muzeum – Orloj radnice (12 hod.) – Oběd (Restaurace Podkova) – Olomouc v kostce, radniční věž 
– Sbírkové skleníky – Botanická zahrada s rozáriem – Aquapark nebo Plavecký stadion

3. 1/2 den: Zoo Svatý Kopeček – Oběd (Restaurace Archa) – Veteran Arena – Golf Club Olomouc 
 Day 1 - Half-day: Olomouc public transportation – Audioguide – Theatre in Olomouc – Accomodation (Hotel Senimo)

Day 2: Archdiocesan Museum – Astronomical Clock (12 a.m.) – Dinner (Restaurant Podkova) – Collection conservatories 
– Botanical Garden with Rosarium – Water Park or Swimming-pool 

Day 3 - Half-day: Zoo Svatý Kopeček – Dinner (Restaurant Archa) – Veteran Arena – Golf Club Olomouc

Příklad je uveden pro 2 dospělé osoby a 1 dítě do 15 let (2+1) s využitím 48 hod. karty.
The information about costs relates to 2 adults and 1 child between 6 and 15 years of age, using a 48-hour card.

Save: c. 2 500 CZKUšetříte: cca 2 500 Kč

FREEFREEFREEFREEFREE

FREE FREE FREE FREE FREE
Kouty nad Desnou
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