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Na území Olomouckého kraje se nachází hned dvě významné 
turistické oblasti – Střední Morava a Jeseníky. Nejvýznamnější 
částí kraje z hlediska národopisného je oblast Hané, z hlediska 
aktivního odpočinku pak pohoří Jeseníků s nedotčenou přírodou, 
nad kterou se do výšky 1491 metrů nad mořem tyčí nejvyšší hora 
tohoto pohoří – Praděd. Přirozeným centrem regionu je univerzitní 
město Olomouc s významnými památkami a pozoruhodnou 
architekturou a historií. Při jeho návštěvě určitě nevynechejte sloup 
Nejsvětější Trojice, který je zapsán na seznamu UNESCO.

OLOMOUCKÝ KRAJ
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SPORT A VENKOVNÍ AKTIVITY
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Pěší turistika

Národní přírodní rezervaci Rejvíz (2)

lze směle zařadit mezi nejkouzelnější lokality Jeseníků.  
Místo zaslíbené procházkám, výletům a houbaření s největší 
místní atrakcí – Velkým mechovým jezírkem, kam se dostanete 
po naučné stezce. 

Ke Křížovému vrchu v Jeseníkách (3)

vede unikátní barokní křížová cesta z 18. století s celkem  
14 zastávkami. Z kopce se vám otevře úchvatný výhled  
do krajiny, kterému vévodí vrchol Králického Sněžníku. 

Dlouhé stráně (1)

je třetí největší přečerpávací vodní elektrárnou na světě a zároveň 
nejvýše položenou uměle vytvořenou vodní plochou v ČR. 
Exkurzi k jednomu ze 7 divů Česka si můžete objednat online. 

OLOMOUCKÝ KRAJ
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http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idlokality=371
https://www.turistika.cz/vylety/krizova-cesta-na-krizovem-vrchu-klenot-stredoevropskeho-baroka-ruda-u-rymarova/detail
https://www.dlouhe-strane.cz/strane/exkurze
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Pěší turistika

Stezka Vincenze Priessnitze (1)

vás seznámí s historií místních lázní a s příběhem jejich 
zakladatele. Čeká vás šest kilometrů dlouhý okruh kolem  
14 osvěžujících pramenů. 

Na Čertovy kameny (3)

se dostanete z města Jeseník po žluté a modré stezce 
a z Rejvízu po červené přes rozhlednu Zlatý Chlum.  
Jde o zajímavý skalní útvar, který je tvořen několika věžemi 
a okrajovými skalami. Z vrcholku je překrásný výhled  
na pohoří Jeseníků, Zlatohorsko a Rychlebské hory. 

Národní přírodní rezervace Šerák-Keprník (2)

byla vyhlášena již roku 1903 a je tak nejstarší na Moravě.  
Jedna z nejoblíbenějších tras, která tudy vede, začíná 
na Ramzové a vede přes Šerák, Keprník a Vřesovou studánku  
až na Červenohorské sedlo.

OLOMOUCKÝ KRAJ
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https://www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/rychlebske-hory/8658-stezka-vincenze-priessnitze-v-laznich-jesenik
https://www.navstivtejeseniky.cz/cil/certovy-kameny/
http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idlokality=432


DOVOLENÁ PO ČESKU

6

Cykloturistika

CHKO Litovelské Pomoraví (2)

je vyhledávaným výletním cílem pro pěší i cyklisty. Mezi nejznámější  
trasy oblasti patří Moravská cyklostezka nebo krásná přírodní rezervace 
Plané loučky.

Cyklostezka Bečva (1)

vede podél břehů beskydské řeky od pramene až po ústí a bývá 
označována jako královna moravských cyklostezek. Trasa je rozdělena  
na tři úseky: Rožnovská Bečva (30,8 km), Vsetínská Bečva (56,8 km), 
Bečva (65 km). 

OLOMOUCKÝ KRAJ
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https://www.prerov.eu/cs/magistrat/doprava/cyklisticka-doprava/cyklobusy/z-bouzova-litovelskym-pomoravim.html
https://www.cyklostezkabecva.cz/popis-trasy-cyklostezky-becva
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ZÁŽITKY NEJEN PRO RODINY S DĚTMI
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Zoologická zahrada Olomouc (1)

se nachází v krásném prostředí podhůří Nízkého Jeseníku. V šesti 
pavilonech si můžete prohlédnout přes 400 druhů zvířat. Děti se 
mohou vydovádět v lanovém centru nebo si můžete společně 
prohlédnout zoo při okružní jízdě motorovým vláčkem. 

V Aquaparku Olomouc (2)

se můžete sklouznout po 123 metrů dlouhém tobogánu, který 
patří k nejdelším u nás. Kromě toho vás samozřejmě čeká vnitřní 
i venkovní bazén, spousta vodních atrakcí, vodní pára, sauna, 
masáže a solária. 

Pevnost poznání v Olomouci (3)

je prvním interaktivním univerzitním muzeem na Střední Moravě, 
kde si můžete hrát i objevovat současně. Součástí areálu je také 
planetárium. 

Rodinný zábavní park Krokodýlek (4)

v Olomouci nabízí více než 25 atrakcí, takže nudit se určitě 
nebudete. Čeká na vás například lanové centrum, pětipatrová 
prolézací klec, bazén s lodičkami, motorková dráha nebo sedm 
metrů vysoká horolezecká stěna. 

OLOMOUCKÝ KRAJ
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https://www.zoo-olomouc.cz/expozice
https://www.aqua-olomouc.cz/
https://www.pevnostpoznani.cz/pro-deti/
https://www.krokodylek-olomouc.cz/
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V Lanovém centru Proud (1)

si můžete vyzkoušet neobvyklé překážky různé 
náročnosti, velkou nafukovací trampolínu, lanovky 
nebo lezeckou stěnu. Centrum je vhodné už pro děti 
od 3 let. 

Přírodní koupaliště Poděbrady (2)

patří k nejčistším přírodním koupalištím v kraji 
a nachází se v chráněné krajinné oblasti Litovelské 
Pomoraví. Na březích najdete upravené pláže, kde 
se můžete slunit a relaxovat jako v přímořských 
letoviscích. 

Moderní Resort Hrubá Voda (3)

zabaví celou rodinu. Kromě wellness a spa tu 
na vás čeká řada atrakcí, jako jsou například 
Kamzíkova stezka v korunách stromů nebo jedna 
z nejmodernějších bobových drah.

OLOMOUCKÝ KRAJ
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https://www.lanovecentrum.cz/cs/olomouc?utm_source=selfpromo&utm_medium=content&utm_campaign=homepage_dlazdice_ikona
https://olomouckepodebrady.cz/
https://resorthrubavoda.cz/kamzikova-stezka-v-korunach-stromu/
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KULTURA A POZNÁVÁNÍ
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Bazilika Navštívení Panny Marie (1)

v Olomouci je barokní poutní kostel s dvouvěžovým průčelím, 
který je jednou z dominant města. V roce 1995 ji dokonce navštívil 
papež Jan Pavel II.

Pravoslavný Kostel sv. Gorazda (2)

byl postaven v roce 1939 a neprávem patří k přehlíženým sakrálním 
stavbám Olomouce. Jeho podoba je inspirována byzantskou 
architekturou. 

Vila Primavesi (3)

byla sídlem významné podnikatelské rodiny Primavesi a dnes patří 
mezi nejcennější stavby vídeňské secese v Olomouci. Část vily je 
přístupná veřejnosti, pořádají se zde výstavy a vernisáže umělců.

Moravské divadlo Olomouc (4)

je jediné divadlo na střední a východní Moravě se třemi uměleckými 
soubory. Nejúspěšnější současné inscenace jsou opery Prodaná 
nevěsta či Carmen, muzikál Noc na Karlštejně, balety Labutí jezero 
či Romeo a Julie.

OLOMOUCKÝ KRAJ
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http://www.svatykopecek.cz/FixPage.asp?ID=108
https://tourism.olomouc.eu/sights/cathedrals-churches-and-chapels/church-of-st-gorazd/cs
http://www.vilaprimavesi.cz/reprezentacni-prostory/
http://www.moravskedivadlo.cz/program-a-vstupenky/


DOVOLENÁ PO ČESKU

12

Divadelní Flora (1)

Tento olomoucký mezinárodní festival mapuje aktuální trendy 
současného divadla, umělecky reflektuje společenské fenomény 
a iniciuje vznik nových inscenací. Letošní ročník byl přesunut 
na listopad. 

Romantický Hrad Bouzov (3)

posloužil jako kulisa při natáčení mnoha českých pohádek – určitě se 
vám při jeho návštěvě hned vybaví třeba ta O princezně Jasněnce 
a létajícím ševci. 

Zámek Velké Losiny (2)

se stal nechvalně proslulý čarodějnickými procesy ze 17. století  
a je i dějištěm natáčení filmu Kladivo na čarodějnice. Dominantou 
areálu je osmiboká šestipodlažní věž se zámeckými hodinami 
a charakteristickým znakem jsou i trojpodlažní arkády. 

Šternberský klášter (4)

Při prohlídce se dozvíte více nejen o jeho historii, ale také o důležitých 
milnících Šternberku, podíváte se do hlubokých klášterních sklepů 
i bohatě zdobených sálů. 

Kamenná Rozhledna Zlatý Chlum
se tyčí na vrcholu stejnojmenného kopce v nadmořské výšce  
75 metrů nedaleko Priessnitzových lázní, kde si můžete později 
odpočinout, pokud vás výstup znaví.   

OLOMOUCKÝ KRAJ
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http://2018.divadelniflora.cz/
https://www.hrad-bouzov.cz/cs/akce
https://www.zamek-velkelosiny.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy
http://www.handke.cz/byvaly-augistiniansky-klaster/prohlidky
http://www.zlatychlum.cz/
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UBYTOVÁNI A RELAXACE
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Lázně

Horské lázně Karlova Studánka (3)

jsou našimi nejvýše položenými lázněmi. Můžete zde projít 
řadou regeneračních a léčebných procedur včetně pobytu 
v solné jeskyni, bahenních nebo rašelinových zábalů. Okolí je 
rájem pro milovníky pěších túr i cyklistických výšlapů. 

Priessnitzovy léčebné lázně (2)

leží asi 2 km od města Jeseník na svazích Studničního vrchu.  
Vedle masáží, koupelí a wellness kúr nabízí tyto lázně i tradiční  
východní medicínu, akupunkturu nebo klimatoterapii. 

V lázních Velké Losiny (1)

si můžete namíchat „koktejl zdraví“ podle svého. V nejstarších 
moravských lázních s dlouholetou tradicí najdete 4 lázeňské 
hotely, 9 termálních bazénů, termální park a nespočet 
ozdravných, regeneračních a wellness procedur. 

OLOMOUCKÝ KRAJ
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https://www.horskelazne.cz/
https://www.priessnitz.cz/cz/procedury/
https://www.termaly-losiny.cz/24815-sluzby
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HOTELY A PENZIONY
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Hotely a penziony

Theresian Hotel & Spa (2)

najdete v centru Olomouce v krásně zrekonstruovaném 
historickém domě a disponuje vedle nadstandardně 
vybavených pokojů také vlastním wellness a fitness centrem 
a restaurací Theresian, která nabízí moderní českou kuchyni.

Hotel Křížový vrch (3)

Z jeho hotelovyých balkonů a teras v Jeseníku se vám 
dostane nádherného výhledu do okolní krajiny. Ve vyhlášené 
stylové restauraci si pochutnáte na pokrmech z čerstvých 
a lokálních surovin. 

Pension a restaurant Bobrovník (1)

se nachází u lázeňského města Jeseník v turisty oblíbené 
osadě Bobrovník. Svým hostům nabízí kromě pohodlného 
ubytování také venkovní saunu s panoramatickým výhledem 
na okolní hory a Lázně Jeseník.

OLOMOUCKÝ KRAJ
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https://www.theresian.cz/ubytovani/
https://www.krizovyvrch.cz/cz/ubytovani/
http://www.bobrovnik.eu/cz/ubytovani-v-jeseniku/1-ubytovani-v-jesenikach.html
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KEMPY
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Kempy

Oblíbený Kemp Červenka (1)

leží v krásném prostředí Javorníku. Ubytovat se tu 
můžete v moderních chatkách, karavanu nebo  
ve vlastním stanu. Součástí areálu je koupaliště. 

Areál Morava Campu (2)

je obklopen rozhlehlým parkem s poznávací stezkou. 
Na výběr je ubytování v chatkách, turistických 
ubytovnách, hotelových pokojích a samozřejmě  
i ve vlastním stanu. 

OLOMOUCKÝ KRAJ
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http://www.ekocentrumrychleby.cz/ubytovani/kemp-cervenka/
https://moravacamp.cz/ubytovani/
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RESTAURACE
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OLOMOUCKÝ KRAJ

Entrée restaurant (1)

nabízí gastro zážitek, na který jen tak nezapomenete. Pokrmy jsou 
připravovány s velkou dávkou fantazie a překvapí vás spojení chutí 
i netradiční způsob servírování. 

Restaurace Lobster Atmosphere
spojuje prvotřídní zážitkovou gastronomii, moderní design, poctivé suroviny 
a zajímavé chuťové kombinace. Na své si tu přijdou příznivci netradičních 
pokrmů připravovaných v souladu s nejnovějšími gastronomickými trendy.

Tvarůžková cukrárna Loštice (2)

přišla s netradičním způsobem zpracování tradičního zrajícího sýra. Těšit 
se můžete na kremrole z jemného listového těsta s tvarůžkovou pěnou, 
různé dortíky a další dobroty. Tvarůžkové moučníky se pyšní certifikátem 
regionální produkt z Hané. 

V Moravské restauraci (3)

v Olomouci na Horním náměstí si můžete pochutnat na tradiční 
i mezinárodní kuchyni – od moravského prkna s uzeninami po foie gras 
marinovaná v koňaku. Podnik se dokonce dostal na Gastromapu Lukáše 
Hejlíka.

Restaurant Savarin (4)

sídlí v barokních prostorách zámku Sobotín. Vaří tu českou i mezinárodní 
kuchyni v moderním hávu a v nabídce je pouze zážitkové menu. I tato 
restaurace našla místo na Gastromapě Lukáše Hejlíka a dostala se též 
do Maurerova výběru.

1 2
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http://www.entree-restaurant.cz/menu.html
https://www.helen.cz/
http://www.tvaruzkovacukrarna.cz/e-shop
https://www.moravskarestaurace.cz/menu
http://www.resortsobotin.cz/cz/restaurant-savarin
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TIPY NA NEOBVYKLÉ ZÁŽITKY NEBO AKCE



DOVOLENÁ PO ČESKU

22

OLOMOUCKÝ KRAJ

Romantickou noc pod hvězdami si můžete dopřát ve Ville Regenhart (2)  
v Jeseníkách. V ceně balíčku je, mimo koupele ve venkovní vířivce  
a ubytování, také bohatá rautová snídaně a tříchodová večeře.  
Samozřejmostí je volný vstup do hotelového wellness světa. 

Toužíte po originální zážitku? Zkuste noc na vysílači Praděd (1)  
přímo v jedné z jeho podpěrných noh a kochejte se z prosklené terasy  
krásou moravských hor a romantickými západy slunce. 

Zažijte poznávací plavbu po řece Moravě (3) a objevte město  
Olomouc z jiné perspektivy. Standardní doba plavby je 45 minut  
a dostane se vám zajímavého výkladu o historii města i životě kolem řeky. 

3

2

1

https://villaregenhart.cz/cz/balicky/romanticka-pod-hvezdami
https://www.netradicnizazitky.cz/noc-na-vysilaci-praded-231p?gclid=EAIaIQobChMIrK3KgqyX6QIVmMmyCh3n2wgMEAMYASAAEgIo6_D_BwE
https://www.plavbyolomouc.cz/rezervace
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OLOMOUCKÝ KRAJ

VIP let větroněm nad Pradědem (1) je něco, co jen tak nezažijete. 
V naprostém tichu se můžete po 45 minut a více radovat výhledem na Dlouhé 
stráně, Praděd, hluboké lesy, sjezdovky a masiv Jeseníků. Lety pořádá 
Aeroklub Šumperk. 

Pro milovníky levandule je Bezděkovský levandulový festival (2) 
splněným snem. Čekají tu na ně dva dny plné vůně, zábavy, farmářských trhů 
a dobrého jídla ve spojení s komentovanými prohlídkami levandulových polí. 

Tvarůžkový festival Olomouc (3) láká na vůni jiného typu, a to 
typické hanácké speciality – zrajícího sýra. Najdete tu tvarůžkové speciality 
v nečekaných tvarech i zpracováních a zapít je můžete regionálním pivem 
z hanáckých minipivovarů. Součástí akce je bohatý doprovodný program. 
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http://www.aeroklub-sumperk.cz/content/view/457/132/
https://www.smsticket.cz/vstupenky/19644-bezdekovsky-levandulovy-festival-2020
https://tvaruzkovyfestival.olomouc.eu/


Osobní Asistent ČSOB Premium
Službu poskytuje AXA Assistance

Tel.: +420 226 226 000

E-mail: info@axa-assistance.cz

Tipy na výlety po Česku jsme pro vás vytvořili ve spolupráci se službou  
Osobního asistenta Axa Assistance, která je součástí ČSOB Premium.

Vzhledem k pandemii doporučujeme ověřit si otevírací doby ještě před cestou.




