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PRADĚD

VYHLÍDKOVÉ VĚŽE,
ROZHLEDNY a JESKYNĚ
Olomouckého kraje
Vážení občané,

HÁJ U ŠUMPERKA

LITOVEL

ZOO
OLOMOUC
BOŽKA
PŘÁSLAVICE

HRANICE

Olomoucký kraj patří k nejkrásnějším regionům České
republiky. Věřím, že k tomuto dojmu přispěje i třetí letošní
příloha měsíčníku Olomoucký kraj. Představujeme vám
v ní naše skvosty v podobě jeskyní nacházejících se na
našem území. Prezentaci našich jeskynních systémů jsme
doplnili o představení rozhleden a vyhlídkových věží.
Fotografie a základní data jsme se snažili doplnit o praktické informace, abychom vám co nejvíce usnadnili jejich
návštěvu. Stále totiž platí, že v cestovním ruchu je třeba
počítat především s našimi vlastními turisty, s občany Olomouckého kraje a České republiky.
Dnešní příloha je dalším praktickým příspěvkem pro rozvoj cestovního ruchu v našem regionu.
Olomoucký kraj se tomuto tématu dlouhodobě věnuje a snaží se podporovat zájem o naši
přírodu, naše památky i další lákadla pro turisty. Když k těmto zajímavostem přidáme ještě
pohostinnost místních lidí, bohaté tradice a chutnou kuchyni, může být náš kraj na pomyslné
špici mezi atraktivními místy pro trávení volného času.
Na naši květnovou přílohu věnovanou jeskyním, vyhlídkovým věžím a rozhlednám naváže
v červnu další materiál přinášející informace o možnostech letního koupání. Na nové příloze již
nyní pracujeme s cílem nabídnout vám ty nejzajímavější vodní plochy z celého kraje.
Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

PŘEROV
TOVAČOV

Radniční věž
v Olomouci

Praděd

Jednou z dominant města
Jeseník je nedaleký vrchol
Zlatý Chlum 875 (m n. m.)
s kamennou, 26 metrů vysokou rozhlednou. Z věže je
úchvatný výhled na Otmuchovské jezero v Polsku.
Jižní výhled zachycuje celé
pásmo Hrubého Jeseníku od
Pradědu až k Šeráku. Za příznivého počasí je západním
směrem viditelná skupina
Králického Sněžníku a severozápadním Rychlebské
hory.

Pětasedmdesát metrů vysoká věž se nachází v centru
města a je součástí olomoucké radnice, přes jejíž
vnitřní prostory je přístupná.
Výstup na vyhlídkový ochoz
je možný prostřednictvím
organizovaných výstupů,
které zajišťuje informační
centrum.
V letní sezoně 6x denně
v rámci prohlídky Olomouc
v kostce a mimo sezonu 2x
denně v 11 a 15 hodin.

Otevírací doba: od 15. června do 15. září v 10:00, 11:30,
13:00, 14:30, 16:00 a 17:30 hodin. Mimo uvedené měsíce
denně v 11 a v 15 hodin. Vstupenky zakoupíte v informačním
centru, kde je také sraz účastníků před prohlídkou. Prohlídka se
uskuteční již od 1 platícího účastníka.
Pro větší skupiny, školní výlety či exkurze lze předem dohodnout
i jiný termín prohlídky na tel. 585 513 385 nebo e-mailem na
infocentrum@olomouc.eu.
Vstupné: děti od 6 do 15 let a studenti 10 Kč, dospělí 15 Kč,
děti do 6 let a držitelé Olomouc region Card zdarma.

Zlatý Chlum

Vysílač na nejvyšší hoře Moravy sahá do výšky 162 metrů.
V objektu je umístěna vedle vysílací techniky i restaurace, hotel
a vyhlídka.
Z vyhlídky, na jejíž plošinu se lze dostat pomocí rychlovýtahu, ve
výšce 80 m je za dobrého počasí vidět Lysou horu a Radhošť,
vzácně i Vysoké Tatry a Malou Fatru na Slovensku a Nízké Alpy
v Rakousku.
Otevírací doba: celoročně od 8 do 18 hodin
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 60 Kč

Otevírací doba: duben až říjen, za pěkného počasí od 10 do 18
hodin
Vstupné: pro děti od 5 do 15 let 15 Kč, studenti a důchodci
20 Kč, dospělí 25 Kč
Aktuality na: www.zlatychlum.cz
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Radniční věž
v Litovli

Věž Staré radnice
v Hranicích

Litovli se přezdívá Hanácké Benátky, a to
díky košatosti ramen řeky Moravy. Jedno
z nich, zvané Nečíz, protéká dokonce přímo
pod radniční věží, která je se svými 72 metry nejvyšší na řece Moravě. Ze samotného
ochozu je v případě dobrého počasí skvělý
výhled do okolí. Věž je samostatná a vstup
do ní je ze Šerhovní uličky za radnicí.
S vodou je spojena i další z významných
památek tohoto královského města, a to
Svatojánský most, který je třetím nejstarším kamenným mostem v Česku.
Otevírací doba: červen až září v 10:30
a ve 14 hodin, při minimálním počtu 6
osob, předem objednané skupiny dle dohody (objednávky na tel. 585 371 076)
Vstupné: 15 Kč

Osmatřicet metrů vysoká věž Staré radnice se
nachází přímo v městské památkové zóně.
K jejímu betonovému ochozu s dřevěným zábradlím budete muset vyšlapat 122 schodů. Jejich strmý sklon je důvodem, proč je věž nepřístupná dětem do 8 let. Zpestřením výstupu
vám bude expozice Pinkavových výtvarných prací ze sbírek Městského muzea a galerie v Hranicích. Můžete tak porovnat, jak se město viděné
z radniční věže za poslední století změnilo.
Otevírací doba: květen a říjen dle domluvy
s Městským informačním centrem Hranice, tel.
581 607 479, červen až září denně od 10 do 15
hodin, jeden výstup je určen pro maximálně pět
lidí + průvodce, vstup pouze pro osoby starší
8 let.
Vstupné: 10 Kč

Zámecká věž
v Tovačově
Necelých sto metrů vysoká
Spanilá věž tovačovského zámku vám nabídne okouzlující vyhlídku na město a jeho okolí
obklopené ze tří čtvrtin vodou
a lužními lesy.
Samotný zámek patří mezi významné architektonické památky
našeho státu a určitě si zaslouží
velkou pozornost veřejnosti.
Otevírací doba: duben, květen,
září, říjen v sobotu a v neděli od
10 do 17 hodin, červen až srpen
od úterý do neděle, vždy od 10
do 18 hodin
Vstupné: 20 Kč, děti do 6 let
zdarma

Biskupská kupa
Biskupská kupa je nejstarší kamenná rozhledna v Jeseníkách, vysoká 18 metrů. Nabízí nádherný výhled na celou oblast Zlatohorska, Vrbenska a Jesenicka. Při dobré
viditelnosti lze z věže dohlédnout do polské Wroclavi či
spatřit nejvyšší vrcholky Vysokých Tater.
V roce 1896 tady byla zřízena první poštovna na území
Moravy. Od roku 2006 je obnovena a přímo od rozhledny
je možno posílat obyčejné listovní zásilky vnitrostátní
i zahraniční. Rozhledna se nachází v hraničním pásmu,
průkazy totožnosti mějte při sobě.
Otevírací doba: v květnu až říjnu – denně od 9 do 18
hodin, za příznivého počasí od slunce východu do slunce
západu. V listopadu až dubnu – o sobotách, nedělích,
svátcích a prázdninách od 11 do 15 hodin.
Návštěvy mimo uvedené termíny lze dohodnout na telefonním čísle 603 342 011.
Vstupné: děti do 6 let zdarma; děti od šesti let, studenti
a důchodci 10 Kč; dospělí 20 Kč

Věž chrámu
sv. Mořice
v Olomouci

Rozhledna
na Borůvkové
hoře

Farní kostel sv. Mořice patří k nejvzácnějším
stavbám období pozdní gotiky na Moravě. Z jeho věže, vysoké 46 metrů, se vám otevře nádherný pohled na město, Svatý Kopeček a za
příznivého počasí můžete spatřit i vrcholky
Jeseníků. Prohlídka je individuální.
Otevírací doba: denně, od dubna do října od
9 do 18 hodin, v červenci a srpnu až do 20 hodin
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

Rozhledna Borůvková hora byla slavnostně otevřena v roce 2006. Z vyhlídkové
plošiny ve výšce 26 m se návštěvníkům
nabízí nádherné výhledy na Rychlebské
hory a roviny v sousedním Polsku. Nová
stavba nahradila původní historickou
rozhlednu ze sedmdesátých let 19. století. Vedle věže se nachází i malý kamenný přístřešek, tzv. útulna pro turisty.
Otevírací doba: celoročně otevřena,
v letních měsících jsou za hezkého počasí
denně k dispozici stánky s občerstvením,
útulna je přes noc zamčená
Vstupné: zdarma

Zvonice kostela
sv. Michala v Olomouci
Areál chrámu sv. Michala nabízí k prohlídce nejen gotickou věž
s farním muzeem a vyhlídkou na město, ale také křížovou chodbu,
kapli sv. Alexeje, rajský dvůr s koutkem pro děti či sklepení s podzemním jezírkem a poustevnou.
Otevřeno: denně, dle roční doby od svítání do setmění
Vstupné: zdarma

Rozhledna na Háji u Šumperka
Vrch Háj je součástí jižního výběžku Hanušovické vrchoviny. Na vrcholku se nachází
dřevěná rozhledna, která je dominantou hned dvou moravských měst – Šumperka
a Bludova. Mezi šumperskými obyvateli se často užívá název vrchu Senová.
Původní dřevěná Štefánkova rozhledna tady stála od roku 1934. V roce 1953 byla
rozhledna zasažena bleskem a celá vyhořela. V roce 1997 byla slavnostně otevřena
nová rozhledna Háj.
Má dřevěnou nosnou konstrukci, je obložena dřevěnými deskami a její vstupní část je
kamenná. Vyhlídková plošina je ve výšce 24 m a je zasklená. Po vyšlápnutí 135 schodů se z rozhledy za pěkného počasí otevře překrásný výhled na Šumperk a celý hřeben
Hrubého Jeseníku (sedlo Skřítek, Praděd, Červenohorské sedlo).
Otevírací doba: leden, únor, listopad a prosinec jen o víkendech od 10 do 15 hodin,
březen, duben a říjen jen o víkendech od 10 do 16 hodin, květen a září jen o víkendech
od 10 do 17 hodin, červen o víkendech od 10 do 17 hodin, od úterý do pátku od 9 do
14 hodin (pro školy po předchozím ohlášení), červenec až srpen od úterý do neděle od
10 do 17 hodin. Rozhledna je otevřena jen za příznivé viditelnosti.
Hromadné návštěvy mimo tuto dobu můžete sjednat na tel. 774 664 648, 737 886 278
nebo na adrese: klubturistu.sumperk@seznam.cz (alespoň dva dny předem)
Vstupné: děti a studenti 10 Kč, dospělí 20 Kč
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Zámecká věž
v Přerově
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Zoo Olomouc

Dominantou přerovského zámku, který stojí
na místě původního gotického hradu, je
zámecká věž s vyhlídkou. Současná zámecká věž byla za dobu své existence několikrát
upravována, do dnešní podoby byla dostavěna v letech 1997–1998. Věž vám nabídne vyhlídku na město Přerov a okolí z výšky
43 metrů.
K místu vyhlídky ve věži vede točité schodiště se 72 schody. Mezi čtyřmi vyhlídkovými
okny umožňujícími výhled do čtyř světových
stran je umístěno deset vedut zobrazujících
různé podoby zámku.
Otevírací doba: úterý až pátek od 8 do 17
hodin, o víkendu od 9 do 17 hodin
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

Raritou zoo je dvaatřicet metrů vysoká vyhlídková věž s moderní kovovou konstrukcí
a trojúhelníkovým půdorysem, která byla
dokončena v roce 1974. Tvoří hlavní dominantu zoo viditelnou z dalekého okolí.
Z horní vyhlídkové plošiny, která je 29,3
metru nad úrovní okolního terénu, lze pozorovat zvířata v zoo, obdivovat barokní architekturu baziliky Navštívení panny Marie, panorama Olomouce a jeho okolí a za jasného
počasí i siluetu Jeseníků s jejich nejvyšší
horou Praděd.
Na věž vás z horní terasy dovede 128 schodů.
Otevírací doba: březen až říjen otevřeno
denně, v lednu, únoru, listopadu a v prosinci
– zavřeno
Vstupné: součástí vstupu do zoo

Rozhledna Božka v Přáslavicích

Javoříčské jeskyně

Rozhledna Božka je vysoká 21 metrů a nachází se v jižní části Přáslavic ve sportovním areálu, asi 8 km
od Olomouce. Lze ji spatřit již z dálnice ve směru od Ostravy. Na vyhlídkovou plošinu vede celkem 82
schodů. Za pěkného počasí se z vyhlídkového ochozu otevírají výhledy na město Olomouc, na hřebeny
Nízkého Jeseníku a Hostýnských vrchů. Jižní obzor je pak lemován vršky Drahanské vrchoviny.
Orientaci usnadňuje rozhledová růžice, připíchnutá ke střeše vyhlídkového
ochozu.
Otevírací doba: Rozhledna není volně
přístupná. Denně od 12 hodin, v případě nepřítomnosti obsluhy jsou klíče
k zapůjčení v pohostinství Bumbálka.
To je otevřeno ve všední dny od 16 hodin a od 14 hodin o víkendech.
Vstupné: 10 Kč

Leží pod kopcem Špraněk u obcí Javoříčko a Březina nedaleko hradu Bouzova. Představují složitý
komplex mohutných dómů, chodeb, propastí a puklin, vytvořených v několika výškových úrovních.
Celková délka všech známých chodeb dosahuje přes 4 tisíce metrů s výškovým rozpětím přes 60 metrů. Prohlídkové trasy jsou dvě, 800 metrů a 450 metrů. Javoříčské jeskyně jsou pro svoji rozmanitou
krápníkovou výzdobu označovány za jedny z nejkrásnějších v republice.
Doba prohlídky trvá 40 nebo 60 minut.
Otevřeno: leden, únor, březen a listopad v 10 a ve 13 hodin ve všední dny, duben a říjen od úterý do
neděle – 9 až 15 hodin, květen až září od úterý do neděle – 9 až 17 hodin
Vstupné: plné 130 Kč, senioři 90 Kč, zlevněné 60 Kč

Mladečské jeskyně

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Nachází se v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a jsou největším jeskynním systémem
Mladečského krasu s převážně horizontálním, velmi členitým labyrintem chodeb, dómů a vysokých
komínů. Jedná se pravděpodobně o nejstarší, největší a nejsevernější sídliště moderních lidí v Evropě,
kteří zde prokazatelně žili již před více než 31 tisíci lety. Jeskyně mají celkem 1250 metrů chodeb a síní
o výškovém rozpětí 30 metrů. Návštěvní okruh je dlouhý 380 metrů s malou archeologickou expozicí,
prohlídka trvá 40 minut.
Otevřeno: od 14. května do konce září od úterý do neděle – 9 až 16.30 hodin, říjen od úterý do neděle –
9 až 15 hodin, listopad v 10 a ve 13 hodin ve všední dny
Vstupné: plné 90 Kč, senioři 70 Kč, zlevněné 40 Kč

Jeskyně leží v malebném údolí řeky v lázních Teplicích nad Bečvou a jsou jedinými zpřístupněnými
jeskyněmi hydrotermálního původu v republice. Kromě unikátní krasové výplně skrývají plynová jezera prostory zaplněné oxidem uhličitým o vysokých koncentracích. Jeskyně jsou nejteplejšími jeskyněmi
v ČR (14 až 16°C), jsou dlouhé 1240 metrů s výškovým rozpětím 55 metrů. Mají návštěvní okruh dlouhý
375 metrů a jeho prohlídka trvá 50 minut.
Otevřeno: únor a březen v 10 a ve 13 hodin ve všední dny, duben, září a říjen od úterý do neděle – 9 až
16 hodin, květen a červen od úterý do pátku – 9 až 16 hodin, o víkendu až do 17 hodin, červenec
a srpen od úterý do pátku – 9 až 17 hodin, listopad a prosinec jen ve všední dny na objednávku pro více
než 10 osob
Vstupné: plné 100 Kč, senioři 80 Kč, zlevněné 50 Kč

Jeskyně Na Špičáku

Jeskyně Na Pomezí

Jeskyně prostupuje vrchem Velký Špičák a je nejstarší písemně doloženou jeskyní ve střední Evropě.
První písemná zmínka pochází z roku 1430. Najdeme zde labyrint chodeb, puklin či síní.
Celková délka všech dosud známých chodeb činí 410 metrů s výškovým rozpětím přes 10 metrů,
návštěvní okruh je bezbariérový a měří 220 metrů, prohlídka trvá 30 minut.
Otevřeno: leden, únor a březen jen ve všední dny na objednávku, duben, květen, červen, září a říjen od
úterý do neděle – 9 až 16 hodin, červenec a srpen denně – 9 až 17 hodin.
Vstupné: plné 80 Kč, senioři 60 Kč, zlevněné 40 Kč

Jeskyně Na Pomezí jsou největším jeskynním systémem v ČR vzniklým rozpouštěním mramoru, tedy
krystalického vápence. Jde o kras výjimečného charakteru s členitou modelací jeskynních prostor a bohatou krápníkovou výzdobou. Při každoročním zimním sčítání zde bylo zjištěno až 10 druhů netopýrů.
Délka dosud známých částí činí 1700 metrů s výškovým rozdílem 45 metrů. Návštěvní okruh představuje 390 metrů, průměrná doba prohlídky je 45 minut.
Otevřeno: leden, únor, březen, listopad a prosinec jen ve všední dny na objednávku, duben, květen,
červen, září a říjen od úterý do neděle – 9 až 16 hodin, červenec a srpen denně – 9 až 17 hodin.
Vstupné: plné 110 Kč, senioři 80 Kč, zlevněné 50 Kč

Výjimky v otevírací době a veškeré další aktuální informace o jeskyních najdete na: www.caves.cz

Mapa, kresby, foto: Machovský mapy s.r.o., www.machovsky.cz, Foto: archiv, archiv města Hranice, archiv města Šumperk
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