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ANOTACE

Bakalářská práce se zabývá kulturními, historickými a přírodními památkami 

regionu Haná a jejich turistickým potenciálem. V úvodní části popisuji samotnou oblast 

Haná, její stručnou historii, vymezení a charakteristiku přírodních poměrů celé oblasti. 

Nejdůležitější úsek práce je rozdělen do dvou částí. První z nich ukazuje jak přírodní 

památky zájmového území, tak CHKO Litovelské Pomoraví, které do zájmové oblasti 

zasahuje pouze svou částí, jeho důležitá maloplošná chráněná území a naučné stezky.  

Kapitola popisuje turistické stezky a trasy a turistické možnosti. Druhá a celkově poslední 

část se soustředí na kulturní a historické památky v oblasti. Popisuje jejich historii, 

současnost, zajímavosti a turistické využití. Práci doplňují fotografie popisovaných míst.

KLÍČOVÁ SLOVA:  Haná, Střední Morava, turistické možnosti, památky

SUMARRY

This Bachelor thesis deals with cultural, historical and natural monuments of the 

region Haná and their touristic possibilities. In the first part I describe region Haná, its 

brief history, delimitation of boundaries and characteristic of natural conditions of whole 

area. The most important part of this thesis is divided into two parts. The first of them 

shows natural monuments and protected natural area Litovelské Pomoraví, which intervene 

into the area of interest by a small part, its important small protected areas and nature trails. 

The section describes touristic trails, paths and touristic possibilities. The second and last 

part focuses on cultural and historical monuments in the area and describes the history, the 

present, attractions and tourist use. The thesis is accompanied by photographs of described 

places.

KEYWORDS: Haná, Central Moravia, turist possibilites, monuments



Michaela Sládečková: Turistické zajímavosti regionu Haná

OBSAH

1 ÚVOD............................................................................................................................1
2 PŘÍRODNÍ CHRAKTERISTIKA.................................................................................2

2.1 Charakteristika oblasti ...........................................................................................2
2.2 Geomorfologie .......................................................................................................3
2.3 Geologie.................................................................................................................5
2.4 Hydrologie .............................................................................................................7
2.5 Hydrogeologie .......................................................................................................8
2.6 Klima .....................................................................................................................9
2.7 Fauna a Flóra .......................................................................................................10

2.7.1 Fauna............................................................................................................10
2.7.2 Flóra .............................................................................................................12

3 PŘÍRODNÍ PAMÁTKY..............................................................................................15
3.1 Javoříčské jeskyně ...............................................................................................15
3.2 Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví ...................................................17
3.3 Mladečské jeskyně...............................................................................................20
3.4 Přírodní park Velký Kosíř....................................................................................22

4 KULTURNÍ A HISTORICKÉ PAMÁTKY................................................................24
4.1 Bouzov .................................................................................................................24
4.2 Helfštýn................................................................................................................26
4.3 Kroměříž ..............................................................................................................27
4.4 Litovel ..................................................................................................................29
4.5 Náměšť na Hané ..................................................................................................31
4.6 Olomouc...............................................................................................................33
4.7 Plumlov................................................................................................................36
4.8 Svatý kopeček ......................................................................................................37

5 ZÁVĚR ........................................................................................................................40
6 POUŽITÁ LITERATURA ..........................................................................................42
7 SEZNAM OBRÁZKŮ.................................................................................................45



Michaela Sládečková: Turistické zajímavosti regionu Haná

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ČM- Český masív

ČR- Česká republika

ha- hektar

CHKO- Chráněná krajinná oblast

km- kilometr

m- metr

m n.m.- metrů nad mořem 

např.- například

NPP- Národní přírodní památka

NPR- Národní přírodní rezervace 

NS- Naučná stezka

PP- Přírodní památka 

NS- Naučná stezka

PR- Přírodní rezervace

Sv.- svatý

SZ- severozápad
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1 ÚVOD

Bakalářská práce se zabývá turistickými zajímavostmi regionu Haná. Tento region 

není přesně vymezen, proto je težké zjistit, které památky spadají právě do tohoto regionu. 

Orientační vymezení oblasti je ve střední Moravě kolem řeky Moravy v Hornomoravském 

úvalu, mezi městy Zábřeh, Vyškov, Prostějov, Kroměříž nebo Šternberk. Haná je 

návštěvníky opomíjená, památky jsou navštěvovány méně, než by si zasloužily. Jeskyně, 

chráněné oblasti, hrady, zámky, ale i celá města jsou pokladem České republiky. 

Nabídka památek v této oblasti je různorodá a úkolem bakalářské práce je to 

dokázat a ukázat území Hané jako místo, kde lze strávit jedno nebo vícedenní výlet plný 

zážitků a zábavy. Cílem práce bylo zjistit, co vše památky nabízejí návštěvníkům. Tento 

kraj má mnoho kulturních i přírodních památek, na které výletníci bohužel zapomínají. 

Oblast má bohatou zajímavou historii, díky které, je nyní co obdivovat. Některé z památek 

v této oblasti mohly být dávno zničeny nebýt lidí, kterým osud pamětihodností nebyl 

a není lhostejný.
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2 PŘÍRODNÍ CHRAKTERISTIKA

2.1 Charakteristika oblasti

Haná je nížinatá, převážně rovinatá oblast ve střední Moravě. Nachází se v povodí 

řeky Moravy a jejich přítoků, z nichž jeden se jmenuje také Haná. Hanou lze vymezit 

těmito městy: Zábřeh, Vyškov, Prostějov, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Lipník nad 

Bečvou, Holešov, Uničov a Šternberk (Obr. 1). Jelikož jsou zde úrodné půdy a na Českou 

republiku teplé podnebí rozvinula se zemědělská výroba a potravinářský průmysl. 

(Kolektiv autorů 1972; Kolektiv autorů 1999)

Region Haná je významná etnografická oblast s charakteristickým nářečím 

hanáčtinou přesahující hranice Hané, bohatými kroji a lidovou architekturou. Typické jsou 

rozlehlé statky z nepálených cihel, které vymizely během 19. a 20. století. Obyvatelé 

tohoto kraje jsou známí jako Hanáci. Mají výrazný dialekt a kroje typické pouze pro tento 

region. V 19. století se z krojů staly jedny z nejpompéznějších na Moravě. Hanácký folklór 

pokračuje dodnes v lidových slavnostech a zvycích. (Kolektiv autorů 1999; sas.srs-

vodnany.cz; www.tourism.cz )

Haná je na historii velmi bohatá. Patří mezi nejstarší oblast na Moravě. Příjmení 

Hanák dávalo do 16. století tušit, že někde oblast s názvem Haná existuje, jenže nebyla tak 

významná, aby se o ní více vědělo. Ovšem během baroka, přesněji v roce 1627, se Haná 

objevila na Komenského mapě Moravy. Území od Vyškova k Olomouci bylo na mapě 

vyznačeno NA HANÉ. Do konce 19. století se oblast rozšiřovala, docházelo k míchání 

kultur. Vznikaly oblasti s židovským obyvatelstvem nebo místa s německy mluvícími 

lidmi. Hanáci v tomto předstihly všechny moravské oblasti. (sas.srs-vodnany.cz; 

www.tourism.cz )
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Obr. 1 Vymezení regionu Haná (autor, vytvořeno v ArcGIS 9.3)

2.2 Geomorfologie

Západní část regionu Haná náleží zeměpisně do provincie Česká vysočina, 

subprovincie Krkonošsko-jesenické, oblasti Jesenické. Východní náleží provincii Západní 

Karpaty, subprovincii Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní Vněkarpatské sníženiny 

a jižní část Hané náleží subprovincii Vnější Západní Karpaty do oblasti Středomoravské 

Karpaty (Obr. 2). Nejvyšším místem je Velký Kosíř 442 m n. m. (Šafář 2003; 

www.kosir.cz)
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Výsledkem dlouhého geomorfologického vývoje je dnešní podoba reliéfu České 

vysočiny. SZ část zájmového území má nejčlenitější a nejvyšší georeliéf na území České 

republiky. Pro pohoří v této oblasti jsou typické příkré okrajové svahy zlomového původu 

a ve vrcholových částech plochý reliéf. Eroze na některých místech vytvořila v odolných 

horninách kamenné prahy s vodopády a kaňony. Ta část oblasti, která patří k provincii 

Západní Karpaty je méňe zajímavá než reliéf České vysočiny. K formování došlo během 

vrcholu alpínského vrásnění. Dnešnímu vzhledu pomohla eroze povrchové vody ve 

čtvrtohorách. (Šafář 2003)

Úsovskou vrchovinu směrem k jihu tvoří snižující se nesouvislý hřbet navazující na 

výběžek Bouzovské vrchoviny. Odděluje Hornomoravský úval od Mohelnické brázdy. 

Svahy na západě Úsovské vrchoviny spadají do celku Mohelnické brázdy, kterou ze 

západu ohraničuje rozlehlý celek Zábřežské vrchoviny. Pro georeliéf jsou typické široké 

hřebeny s plošinami holoroviny, nad kterými vyčnívají osamělé vrcholy. V oblasti 

Bouzovské vrchoviny se geomorfologicky projevují devonské vápence, které vytvářejí 

krasové oblasti Javoříčské a Mladečské jeskyně. Geomorfologicky se výrazně uplatňují 

okrajové zlomové svahy příkře spadající do Hornomoravského úvalu a Moravské brány. 

Od Bouzovské vrchoviny je oddělena údolím říčky Romže Konická vrchovina, která je 

podcelkem Drahanské vrchoviny patřící do Českomoravské soustavy. (Šafář 2003; 

www.strednimorava-tourism.cz)

Nejrozlehlejší jednotkou v  Západní Vněkarpatské sníženině je Hornomoravský 

úval, ve kterém převládá mírně zvlněný nížinný reliéf s měkkými tvary, rozbrázděný 

úvalovými údolími. Je to velký protiklad proti příkrým zlomovým svahům Nízkého 

Jeseníku, ten nejvýraznější z nich prořezává hluboká údolí levostranných přítoků řeky 

Moravy. Na zájmovém území je Hornomoravský úval zastoupen těmito podcelky: 

Středomoravská niva, Uničovská plošina a Prostějovská pahorkatina. Nejvyšší části kerné 

struktury Maleníku mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi vytvářejí plochý hřbet. 

Prvkem Maleníku je i Hranický kras se Zbrašovskými aragonitovými jeskyněmi a 

Hranická propast. Jen nepatrně zasahuje na území také Oderská brána a Litenčická 

pahorkatina. (Šafář 2003; www.strednimorava-tourism.cz)
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Obr. 2 Geomorfologie Hané (autor, vytvořeno v ArcGIS 9.3)

2.3 Geologie

Haná se nachází na rozhraní obou geologických celků České republiky. Český 

masív a Západní Karpaty. Geologická stavba (Obr. 3) tohoto území je pestrá a složitá. Je 

budována horninami magmatickými, sedimentárními a metamorfovanými ze starohor až 

čtvrtohor. V minulosti bylo území několikrát zaplaveno mořem. (Šafář  2003)

Nejvýchodnější částí Českého masívu je moravosilezikum, které zabírá velkou část 

zájmového území, vyznačující se velkou řadou znaků typických pouze pro tuto oblast. 

Původně bylo jednotným blokem, ale hercynská srážka způsobila, že západní část 

moravskoslezské oblasti byla rozdělena na korové segmenty, změnil se její tvar a byla silně 

metamorfována. Mladší variské vrásnění dalo území geologickou stavbu a vzhled. Toto 

území je na západě zredukováno systémem násunů sbíhajících se k satuře mezi 

lugodanubikem a brunovistulikem. Od severu k jihu se moravika dotýká brněnský a dyjský 

masív. Nejvýznamnější horniny této doby jsou břidlice, droby, křemence a vápence. (Šafář  

2003; geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/)

Haná jako region rozděluje brunovistulikum, tlakem a metamorfózou napadené 

granitoidy paleozoických souborů na území moravskosilezika, poruchovým pásmem na 
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severovýchodní část s nadvládou biotitických pararul a jen s podřízenými tělesy gaber 

a gabrodioritů a na jihozápadní část, která je mnohem pestřejší s granodiority 

a metabazitovémi pruhy (gabra, diority, ultrabazika, bazické i kyselé vulkanity). (Chlupáč 

2002)

Období, kdy bylo území po ústupu moře souší, se nazývá kvartér. Povaha 

geologických procesů byla ovlivněna kontinentálními ledovci zasahující do velké části 

severní Evropy. Pevninský ledovec dosáhl u nás nejdále k Hranicím na Moravě. 90% 

povrchu ČR pokrývají uloženiny z kvartéru. Typické pro čtvrtohory jsou geologické 

pochody ovlivněné nízkými teplotami v dobách ledových a meziledových. Významné 

sedimenty této doby jsou hlíny, spraše písky a štěrky. Během čtvrtohor probíhaly 

půdotvorné procesy. (Šafář 2003; geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/)
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Obr. 3 Geologická stavba Hané (autor, vytvořeno v ArcGIS 9.3)

2.4 Hydrologie

Území regionu Haná patří do povodí Dunaje odvodňující oblast do Černého moře. 

Na Kralickém Sněžníku pramení největší řeka zájmové oblasti Morava. Mezi známé 

přítoky patří Moravská Sázava, která odvodňuje Zábřežskou vrchovinu, u Mohelnice 

přitéká Mírovka. Hranici mezi Bouzovskou a Mírovskou tvoří říčka Třebůvka. Morava 

protéká střední částí Hornomoravského úvalu, Středomoravskou nivou. Morava zde 

vytváří širokou údolní nivu a má zde mnoho ramen. Od Mohelnice je řeka součást CHKO 

Litovelské Pomoraví, kde je její část se zachovalým přírodním charakterem chráněná 
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v NPR Ramena řeky Moravy. Kanál Morávka ležící nad soutokem Moravy a Bečvy se 

odklání z Moravy a po necelých 18 km se do ní zpět vlévá. Bečva, vzniklá spojením Horní 

a Dolní Bečvy je největší levostranný přítok Moravy. Na jejím dolním toku ji 

k meandrování brání valy způsobené těžbou štěrkopísku. Dalším přítokem je Blata, její 

koryto bylo v minulosti hlavním korytem Moravy. Posledním přítokem řeky Moravy na 

zájmovém území je řeka Haná odvodňující Vyškovskou bránu, Drahanskou vrchovinu 

a Litenčické pahorkatiny. (Šafář 2003)

Typické pro střední Moravu jsou vodní plochy. Docela vzácná jsou přírodní jezera, 

stejně jako na celém území České republiky. V hojném počtu se objevují poříční jezera 

vzniklá vývojem meandrů. Nejčastěji zastoupené vodní plochy jsou ty, které vznikly 

činností člověka, zejména těžbou. Jezera u Hustopečí nad Bečvou, Troubek nebo Tovačova 

vznikly, když voda z vodních toků prorazila do vytěžených jam. Mezi největší rybníky 

patří Tovačovské rybníky, známé od druhé poloviny 15. století. Počet těchto rybníků se 

neustále měnil, v současné době jsou v obci 3 rybníky. V obci Plumlov je k vidění 

stejnojmenná údolní nádrž vystavěna pro regulační, retenční a rekreační funkci. (Šafář 

2003)

2.5 Hydrogeologie

Hydrologická situace oblasti zrcadlí geologickou pestrost území. Roku 1982 byly 

vyhlášeny chráněnou oblastí přirozené akumulace vod „Kvartér řeky Moravy“ zdroje 

podzemních vod ve čtvrtohorních uloženinách údolních niv řeky Moravy s přítoky 

v Hornomoravském úvalu. Vápencové oblasti s krasovou podzemní vodou v puklinovém 

prostředí s velkými dutinami se také vyznačují vlídnějšími hydrogeologickými poměry. 

Vodárenské využití mají krasové prameny kolem Třesína. (Šafář 2003)

Typickým typem minerálních vod v kraji jsou minerální vody sirovodíkové 

a uhličité. V místech, kde se dostávají na povrch, vznikaly lázně. Mezi nejznámější lázně 

patří Teplice nad Bečvou s termálními prameny, které se už na začátku 16. století 

používaly ke koupelím, avšak první lázně zde byly vybudovány až v 18. století. 

Hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá kyselka je nejvydatnějším zdrojem kyselky na 

Moravě a ve Slezsku, ale také jediný krasový zdroj a jediný přírodní výtok teplé kyselky 

v Českém masívu. Menší lázně jsou např. Slatinice s mineralizovanou vodou se 
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sirovodíkem, lázně Bachoř, kde vyvěrá železitá voda a lázně Skalka se sirnou vodou. 

(Šafář 2003)

Koncem 17. století byl nalezen v Horních Moštěnicích pramen zemito-alkalické 

vody, která byla stáčena do lahví pod jménem Hanáčka, dnes známá pod názvem Hanácká 

kyselka. Na Hané také vyvěrá pramen sirovodíkové kyselky ve Vřesovicích a pramen sirné 

vody u zámku Výšovice. (Šafář 2003)

2.6 Klima

Území regionu Haná se nachází v mírném podnebném pásu severní polokoule, 

stejně jako celá Česká republika. Typické je střídání čtyř ročních období a také dlouhé léto, 

s krátkým velmi teplým obdobím, mírně teplé jaro a podzim a krátká suchá mírná zima. 

Klima je příznivé a jeho charakter je na rozhraní oceánického a kontinentálního typu. 

Teplotní průběh během dne začíná od minima ráno až po odpolední maximum. V zimě 

může teplotu ovlivňovat arktické proudění vzduch a v létě naopak tropické a subtropické 

větry. (Šafář 2003; Tolasz 2007)

Podtypů podnebí se na Hané podle Quittovy kvalifikace (Obr. 4), vyskytují tři. 

Největší část území zabírá teplá oblast T2, kde průměrná teplota měsíce ledna je –2 až –3 

°C a průměrná teplota měsíce července je 18 až 19°C. Okrajově zasahuje i klima mírně 

teplého typu MT11, ve kterém je průměrná teplota prvního měsíce roku stejná jako u typu 

T2 a průměrná teplota července je o stupeň méně než v oblasti T2. V malých částech 

oblasti se objevuje u oblast MT 10, která má průměrné zimní a letní teploty stejné jako 

oblast MT11 (Tolasz 2007)

Teplota v létě je průměrně 16°C, v zimě je to 0°C. V průměru je dnů bez mrazu 240 

za rok. Letních dnů, dnů kdy teplota překročí 25°C  je průměrně 40-50 za rok, oproti tomu 

dnů s přízemním mrazíkem, tedy dnů kdy ve výšce 5 cm nad zemí klesne teploměr během 

noci pod 0°C je více než 120. Nejteplejší měsícem je červenec a nejchladnějším leden. 

Průměrný roční součet srážek je 600-800nm. Území mezi Přerovem, Olomoucí a Litovlí je 

nejsušší oblastí. Nejdeštivějším měsícem je červen, naopak nejméně srážek spadne 

v únoru. (Šafář 2003; Tolasz 2007)
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Obr. 4 Klimatická charakteristika oblasti dle Quitta (autor, vytvořeno v ArcGIS 9.3)

2.7 Fauna a Flóra 

2.7.1 Fauna 

Region Haná zahrnuje velkou škálu stanovišť, která obývá pestrá řada živočichů. 

Tuto pestrost umocňuje poloha na pomezí dvou podprovincií, ale také působení člověka, 

kvůli kterému dochází k měnění a potlačovaní fauny. Za zmínku stojí druhově chudá 
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speciální fauna jeskyní a umělých podzemních míst. Zvířena podléhá různým změnám, 

některé druhy ustupují, jiné se naopak šiří nebo nově objevují. (Šafář 2003)

Přesné počty a druhy bezobratlých živočichů nejsou známy. Ze známějších 

bezobratlých se zde vyskytují, např. žížala, skalnice lepá, zdobenka tečkovaná či vodní 

svinutec tenký. V podzemních vodách lze vidět blešivce. Díky reintrodukci a zlepšování 

čistoty toků se objevuje i rak říční. Z hmyzu, vázaného na vodu, lze spatřit mnoho druhů 

vážek, jepic, šídel. Na konci 20.století byly nalezeny velké populace jeskynního koníka, 

který je na našem území nepůvodní. Obrovské, více než metr vysoké, jsou kolonie 

mravenců lesních. Brouci, vyskytující se na zájmovém území, jsou kozlíček hnědý, 

chrobák ozbrojený a roháč obecný. Nejoblíbenější skupina hmyzu jsou motýli, např. 

přástevník kostivalový, chráněný soustavou Natura 2000, okáč voňavkový, modrásek 

bahenní či ohniváček černočárný, kriticky ohrožený je jasoň dymnivkový a okáč jílkový. 

(Šafář 2003; www.strednimorava-tourism.cz)

Pestrá je druhová stavba obratlovců. Zástupci rybích druhů jsou hrouzek Kesslerův 

a mihule potoční. Nejznámějšími obojživelníky jsou čolci, ropuchy, skokani, kuňky 

a rosničky (Obr. 5). Žijí zde plazi typičtí pro území České republiky. Z ptáků ve střední 

Moravě nalezneme sýce rousného, tetřeva hlušce, kavku obecnou, motáka lužního, sovu 

pálenou, na jejíž podporu byl v okrese Olomouc zahájen program. Z chráněných druhů zde 

hnízdí, např. ledňáček říční, bukáček malý či kulík říční. V zemědělské krajině žije hraboš 

polní, myšice malooká a křeček polní. Na Přerovsku najdeme malou populaci posledních 

syslů obecných. Více než polovina populace letounů sídlí v zájmovém regionu, kde jsou 

k vidění skoro všechny druhy známé z České republiky. Najdeme zde šelmy, žijící na 

většině území státu, např. kuna lesní, jezevec lesní nebo kuna skalní. Po ústupu v polovině 

20. století se zde znovu místy objevuje tchoř stepní. Po útěku z umělých odchovů vytvořil 

velkou populaci na vodu vázaný norek americký. Zástupci velkých savců žijících na tomto 

území jsou jelen sika, vyskytující se v okolí Bouzova, srnec, jezevec, liška a prase divoké. 

Na závěr stojí za zmínku výskyt dvou vodních obratlovců. A to bobra evropského (Obr. 6) 

a vydry říční. Oba druhy zde byly repatriovány a úspěšně se šíří, oba jsou zákonem 

chráněné. (Šafář 2003; www.strednimorava-tourism.cz)
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Obr. 5 Rosnička obecná (autor)

Obr. 6 Strom po zásahu bobra evropského (autor)

2.7.2 Flóra 

Podle Šafáře (2003) je území regionu Haná co se týče flóry velmi rozmanité. Oblast 

obsahuje různé typy krajiny s velkým množstvím různých stanovišť od říční nivy až po 

nejvyšší vrcholky. Rozmanitost botaniky je dána nejen výškovým rozpětím a georeliéfem, 

ale i půdně geologickými poměry. Druhovou diverzitu zvětšují migrační elementy, 

endemity, relikty a mezní a exklávní prvky. Endemity, rostliny vzniklé a rozšířené jen na 

určitém území, vyskytující se na území Hané jsou, např. kyčelnice žláznatá, ladoňka 

karpatská a hořeček mnohotvárný český. 

Nejčastější jsou lesní porosty dubohabřiny. Součástí stromového patra je také topol 

osika, jeřáb ptačí a smrk ztepilý. Podle různých typů podrostů lze na území vidět ostřici 

chlupatou, jaterník trojlaločný, hrachor jarní či sasanku hajní. Vzácně se dá zahlédnout 
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šalvěj lepkavá nebo hvězdnatec zubatý. V minulosti se často vyskytující vegetační pásmo 

bučin dnes nalezneme pouze v maloplošných ostrůvcích, kde ve stromovém patře převládá 

buk lesní a s ním jedle bělokorá nebo javor klen. Jedlové doubravy patří mezi silně 

ohrožená společenstva České republiky. Lesní společenstva, s na minerály chudými 

půdami, zahrnují ve stromovém patře jedli bělokorou a v bylinném svízel okrouhlolistou. 

(Šafář 2003; www.strednimorava-tourism.cz) 

Typickými vegetačními typy jsou společenstva stanovišť nechráněných proti větru 

a sněhu, která jsou poměrně druhově slabá. Dominují v nich třtina chloupkatá, smilka tuhá 

nebo kostřava nízká, vzácně zde roste violka žlutá sudetská či prasetník jednoúborný. Mezi 

velmi vzácné maloplošné společenstva patří mokřadní olšiny. (Šafář 2003)

Suťové lesy charakterizují společenstva s druhově pestrým stromovým patrem–

javor klen, jasan ztepilý, jilm horský. Lužní lesy jsou vázány na údolní nivu řeky Moravy. 

Velmi rozšířené jsou jilmové doubravy, které dosahují výškového maxima v rámci celé 

České republiky kolem obce Mladeč. Mezi početné trvalky patří sněženka podsněžník 

(Obr. 7), bledule jarní, česnek medvědí. Dub letní, jasan ztepilý a lípa malolistá převládají 

ve stromovém patře. Území tvrdého luhu, pokrývající velkou část nivy kolem soutoku 

Moravy a Bečvy, má negativně změněnou druhovou skladbu z důvodu lesního 

hospodářství. Měkký luh na střední Moravě ohraničuje v úzkých pásech vodní toky. (Šafář 

2003)

V Hornomoravském úvalu je nejvíce rozšířená vodní vegetace s malým počtem 

vodních rostlin. Mezi sladkovodními rostlinami lze najít ohrožené druhy, jako např. 

řečanka přímořská, leknín bílý nebo žebratka bahenní. Jen na malých plochách se 

rozkládají rákosiny a ostřicové porosty. Ovšem rákosiny stojatých vod patří mezi 

nejčastější společenstva, jsou na ně vázány ohrožené druhy, jako pryskyřník velký, 

potočnice drobnolistá. (Šafář 2003)

V minulosti byla vegetace luk na velké části území. Na počátku minulého století 

však došlo k ústupu luk. Nejvíce zasaženy byly louky kolem nivní louky 

Hornomoravského úvalu. Louky, které se nekosí, zarůstají rákosem obecným, třtinou 

křovištní a pcháčem rolním. Ohroženými druhy lučních společenstev jsou sítina tmavá, 

hrachor bahenní (Obr. 8), česnek hranatý, kosatec sibiřský a pryšec kosmatý. Smilkové 

louky jsou známé podle ostřice bledavé, svízele nízkého a violky psí. Teplomilná 
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a suchomilná vegetace se nachází v jižní části regionu Haná. Významné druhy těchto 

vegetací jsou vstavač obecný a trojzubý, koniklec velkokvětý a len žlutý. Pro oblasti těchto 

společenstev jsou typické nízké nadmořské výšky. Na pasekách roste zejména vrba jíva 

a bříza bělokorá. (Šafář 2003; www.strednimorava-tourism.cz)

Obr. 7 Sněženka podsněžník (autor)

Obr. 8 Hrachor bahenní (autor)
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3 PŘÍRODNÍ PAMÁTKY

3.1 Javoříčské jeskyně

Obec Javoříčko byla na konci druhé světové války zničena a muži popraveni za 

pomoc partizánům. Na společném hrobě byl po válce vystavěn památník (Obr. 9) a obec 

byla znovu postavena. Javoříčko, ležící u Litovle, je známé především kvůli jeskyním 

s nejkrásnějším krasem u nás. Jeskyně leží uvnitř kopce Špraněk, který je prohlášen za 

národní přírodní rezervaci chránící vápnomilné bučiny. Javoříčské jeskyně jsou největším 

zimním obydlím netopýrů (Toušlová 2006)

Jeskyně vznikly před čtyřmi miliony let vlivem vod potoka Špraněk. Jsou tvořeny 

devonskými vápenci. Přestože první zmínky o jeskyních pocházejí z 19. století, kdy 

vznikaly pověsti o nadpřirozených bytostech, oficiálně byly jeskyně objeveny před 70 lety. 

Podle legend jsou nazvány některé útvary, například jeskyně Svěcená díra, která byla 

popsána právě v 19. století a před jejím vchodem stála chata určená ke schůzkám občanů, 

někteří vcházeli do jeskyně se svíčkou a pochodní. Později byla tato jeskyně popsána jako 

jeskyně s uraženými krápníky s očouzenými stěnami. V této době byla známa i některá 

místa, ze kterých vytékala nebo se ztrácela voda. V 30. letech minulého století nový lesní 

správce začal zkoumat již objevené prostory a hledal další ještě neobjevené prostory, což 

se mu nakonec podařilo. Měsíc po ukončení průzkumu, v květnu 1939, byly otevřeny pro 

veřejnost a návštěvníci se počítali na tisíce týdně. Po druhé světové válce bylo nalezeno 

další, nižší, patro a další chodby v horním poschodí. Před necelými dvaceti lety byl 

objeven dosud největší podzemní prostor těchto jeskyní. (Toušlová 2006; Zajíček 2010)

Dnes se ví o existenci 3,5 km chodeb, ale jen 800 metru horního poschodí je 

přístupné návštěvníkům. Jeskyně mají dvě trasy, krátkou a dlouhou. Spodní patro nebylo 

doposud podrobně prozkoumáno. Kvůli objevení jeskyní v pozdější době se uchovala 

bohatá výzdoba z krápníků (Obr. 10). Nejkrásnější lze obdivovat v Suťovém dómu, 

pojmenovaném podle drti, která vyplnila východ na povrch země, a v dómu Gigantů, který 

nese název podle nadměrně velkých stalagmitů, největší z nich měří 6 metrů. Mimo 

stalaktitů, které visí, stalagmitů rostoucích ze spodu a stalagnátů vzniklých spojením 

stalaktitu a stalagmitu, rostou v těchto jeskyních i heliktity, krápníky rostoucí vodorovně 
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a popírající zemskou tíži. Zajímavá je také červená dva metry dlouhá clona, které dává 

barvu železo obsažené ve vápenci. V jeskyních je v zimě okolo 5-6 °C a ani v létě teplota 

nestoupá. I když nejsou jeskyně velké, jejich krápníková výzdoba je nejkrásnější a 

nejbohatší ze všech veřejnosti přístupných jeskyní v České republice. Od dubna do října 

jsou jeskyně otevřeny denně mimo pondělky, v ostatních měsících lze jeskyně navštívit po 

objednávce skupiny. (Knápek 2007; Toušlová 2006)

Obr. 9 Pomník obětem druhé světové války (autor)

Obr. 10 Krápníková výzdoba Javoříčských jeskyní (autor)
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3.2 Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví

Mezi Mohelnicí a Olomoucí v nivě řeky Moravy se rozprostírá CHKO Litovelské 

Pomoraví (Obr. 12), která do oblasti regionu Haná zasahuje jen částí. CHKO existuje od 

15. listopadu 1990. Název je odvozen od města Litovel ležící ve středu oblasti. Spadá pod 

správu Olomouckého kraje. Šířka území je jen 3 až 8 km, délka je 27 km. Z celkové 

rozlohy 96 km2 mají největší zastoupení lesy, a to na 56%. Litovelské Pomoraví vzniklo ze 

dvou důvodů. První je ochrana výjimečné přírody oblasti a druhý zajištění ekologické 

funkce krajiny. Úkolem správy CHKO je udržet vyvážený ráz kulturní krajiny v nivě 

s řekou, lužními lesy a loukami a pomalu zdokonalovat jejich ekologické funkce. (Rubín 

2003; Šafář 2003)

Hlavní řekou území je Morava s přítoky, která ve chráněném území meandruje 

a tvoří slepá i souběžná ramen a při zvednutí hladiny se vylévá do okolních lesů a luk. 

Takto vznikly i rozlehlé plochy po těžbě štěrku. Kvartér řeky Moravy je oblast chránící 

rozsáhlé rozvětvení podzemních vod. CHKO (Obr. 11) leží na ploše v údolí řeky Moravy 

na severu Hornomoravského úvalu a na jihu Mohelnické brázdy, na hranici 

geomorfologických provincií Západní Karpaty a České Vysočiny. Stavbu podloží formují 

kvartérní štěrkopísky a říční usazeniny, které na části území překrývají devonské vápence. 

(Rubín 2003; Šafář 2003)

Přestože velká část údolní nivy byla přeměněna na zemědělskou půdu, tak díky 

postoji našich předků zůstala část krajiny nedotčená s množstvím cenných přírodních 

úkazů- autentické lužní lesy, podmáčené mokřady a louky s cennou flórou a faunou či 

zbytek původního dubového lesa. V měkkém luhu vlhčích poloh nejčastěji rostou olše, 

topoly, vrby, jasany a v suších částech v tvrdém luhu duby, jilmy, habry a buky. Z bylin 

jsou nejpočetnější bledule jarní, lýkovec obecný nebo druhy kosatců. Pestrá stavba 

zvířectva je typická pro slepá ramena, kde je k vidění mnoho vzácných druhů ptáků, jako 

kulík říční, ledňáček říční nebo čáp černý. Úspěšné bylo vysazení bobra evropského do 

řek, kde se vyskytuje také vydra říční a mnoho druhů ryb. Kolem řeky se objevují různé 

druhy čolků, ještěrek a hadů. (Rubín 2003; Šafář 2003; Večeřová 2007)

Důvodem ochrany NPR Ramena řeky Moravy je ekosystém řeky Moravy 

s rozvíjejícími se zákruty, naplaveninami, ostrůvky, říčními rameny a dále pokračujícími 

lužní lesy. Jedná se o území mezi Litovlí a Horkou nad Moravou. NPR Vrapač u Litovle 
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chrání rozlehlý soubor lužního lesa v přirozeném údolí řeky Moravy. Velikost a úroveň 

původní částí řeky Moravy, jejich slepých ramen a zachovaného profilu lužních lesů 

a mokřadů dosahuje v evropských podmínkách výjimečné míry. Důležitá oblast, která se 

nachází v Moravské nivě mezi Litovlí a Stření, je PR Litovelské luhy. Jedná se o rozlehlý 

soubor lužních lesů ve spojení s řekou. Kvůli ochraně umělých vodních ploch, ve kterých 

přebývají vzácní živočichové, vznikly PR Moravičanské jezero u obce Moravičany jáma 

vzniklá při těžbě písku, které slouží jako zastávka tažných ptáků. PR Chomoutovské 

jezero, také jedna z jam, je domovem bobra evropského a mnoho druhů ptáků. PR se 

skládá z mělkého jezera s ostrovy, břeh je ponechán bez zásahu člověka. Další důležitá 

ptačí oblast je PR Plané loučky u Olomouce. Chrání mokřadní oblast nivy řeky Moravy 

s loukami, rákosím a tůněmi. Mokřady v této oblasti jsou zapsány na seznamu Ramsarské 

smlouvy o ochraně mokřadů. U obce Moravičany se nachází PR Doubravy ochraňující 

porost zakrslé teplomilné doubravy. Ve středu lesů Doubravy leží PR Bradlech chránící 

bukový porost. (Rubín 2003; Šafář 2003)

Zajímavé jsou stezky NS Luhy Litovelského Pomoraví, NS Romantický areál Nové 

zámky a NS Třesín. Naučná stezka Luhy Litovelského Pomoraví vede z Horky nad 

Moravou do Šargounu u Litovle přes polní a lesní cesty. Je rovnoběžná s červenou 

značkou, která vede z Litovle do Mladče nebo naopak právě do Nové Horky. Je dlouhá 13 

km a má 13 zastavení. Lužními lesy kolem Nových Zámků do Nových Mlýnů se táhne NS 

Romantický areál Nové zámky. Vede po červené a modré značce, která návštěvníky 

provází přes sever CHKO z obce Moravičany přes kopec Bradlec s památníky z doby 

bronzové, přes Úsov, kde stojí jeden z nejstarších hradů na Moravě, a obec Mladeč do 

Nových Mlýnů. Stezka je dlouhá 9 km a má stejný počet zastávek.Vedle Mladečských 

jeskyní vede NS Třesín dlouhá 8 km s útvary jako jeskyně Podkova nebo uměle vytvořeny 

objekty. Na stezce lze vidět Čertův most, zbytky altánku, vchody do podzemí nebo 

Řimickou vyvěračku. Stezka vede po žluté značce, která se táhne od Mladče, přes Římice 

až do Bílé Lhoty. (Rubín 2003; Večeřová 2007)

V CHKO Litovelské Pomoraví nejsou k vidění pouze přírodní památky a útvary, 

ale i lovecký zámeček Nové zámky klasicistního styl a kulturní památka Templ, nazývaný 

také Chrám přátelství, což je vyhlídkový kulatý letohrádek. V roce 2003 bylo v oblasti 

chráněného území 27 přírodních památek a rezervací. Nejdůležitější pro cestovní trh je 

NPP Třesín s velmi oblíbenými Mladečskými jeskyněmi. (Rubín 2003)
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Obr. 11 Příroda CHKO Litovelské Pomoraví

Obr. 12 Vymezení CHKO Litovelské Pomoraví (autor)
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3.3 Mladečské jeskyně

Mladečské jeskyně, dříve nazývané Bočková díra, ležící blízko města Litovel, jsou 

typické vnějšími i podzemními krasovými jevy. Jeskyně jsou pojmenovány, stejně jako 

celé krasové území, po blízké obci Mladeč. Jsou tvořeny vápenci vzniklými v devonu. 

Jeskyně vznikaly erozí prosakující vody a podzemních toků ve svahu konce Třesín, který 

je přírodní rezervací. Větší prostory vznikly při zkřížení prasklin a jejich následným 

zřícením. Nejnižší patra jsou nepřetržitě zatopena a hladina vody se pohybuje 

podle hladiny řeky Moravy. (Daněk 2001; Zajíček 2010)

Jeskyně byly obývané od pravěku, ale později byl jejich vchod zavalen. Při 

zakládání kamenolomu byly jeskyně znovu objeveny. Objevený prostor byl dlouhý necelý 

půl kilometr a byl pojmenován Bočková díra. V dalších letech byly všem přístupné a došlo 

k odcizení krápníků. Asistent vídeňského muzea si při návštěvě Olomoucka na konci 19. 

století všiml prodeje krápníků a kostí. Zjistil, odkud předměty pocházejí a Mladečské 

jeskyně začal zkoumat, prozkoumávat a jeskyně zmapoval. Během 20. století průzkumy 

pokračovaly. V usazeninách oblasti se našly desítky koster a jejich pozůstatků pravěkých 

lidí a mnoho předmětů jejich potřeby. Nalezené předměty byly vystaveny na zámku 

v Mikulově, kdy byly z většiny zničeny při požáru. Při posledním průzkumu bylo 

moderními přístroji zjištěno, že tito pravěcí lidé zde žili před 31 tisíci lety. To dokazuje, že 

Mladeč je nejsevernějším a nejstarším sídlištěm moderních lidí. Kromě důkazů o životě 

lidí se zde našly i kosterní pozůstatky velkého počtu druhů pleistocénních obratlovců, 

ukazujících složení fauny při výkyvech poslední doby ledové. (Zajíček 2010)

První prohlídky pro občany byly provedeny na přelomu 19. a 20. století. Poté byly 

jeskyně prodány Krajinné muzejní společnosti, která upravila prostory, a nechala instalovat 

světlo. Poslední úpravou prošly jeskyně v roce 2003, kdy byly odstraněny betonové 

chodníky. Vstupní hala jeskyní ukazuje základní historii a průzkumy jeskyně. V horním 

poschodí jeskyní jsou ukázány originály i napodobeniny nalezených předmětů (Obr. 13), 

pamětní desky připomínající objevy i jejich objevitele. Cesta kolem velké krápníkové 

výzdoby končí na Křižovatce, kde se prostor rozděluje do pěti chodeb. Znakem 

Mladečských jeskyní je stalagmit Mumie (Obr. 14), který je více než dva metry vysoký. 

Krápníkové útvary připomínají beránka, holubici či zasněžený strom. Nejpozději byla 

objevena Panenská jeskyně, která byla proto ušetřena vykrádání a ničení během 18. století. 
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Pro návštěvníky je zpřístupněno 350 metrů jeskyní. Jeskyně má pouze jeden prohlídkový 

okruh. (David 2008; Knápek 2007; Zajíček 2010) 

Obr. 13 Originály a napodobeniny nalezených předmětů (autor)

Obr. 14 Stalagmit Mumie, znak Mladečských jeskyní (autor)
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3.4 Přírodní park Velký Kosíř

Roku 2000 vznikl devět kilometrů od Prostějova na rozloze 490 ha přírodní park 

Velký Kosíř. Jeho nejvyšším místem je kopec Velký Kosíř, který je zároveň nejvyšším 

místem Hané. V oblasti je nazývám Hanácký Mont Blanc (nejvyšší hora Evropy), protože 

má jen malou nadmořskou výšku. Okolní lesy jsou prorostlé smrky a duby, občas je 

k vidění i akát a jedle. Oblastí klidu je od roku 1987. (Rubín 2004; www.kosir.cz)

Turistickým stezek je mnoho a zvládnou je i méně zdaní turisté. Napříč hřebenem 

vede naučná stezka Kosíř, která začíná i končí v areálu zámku v Čechách nad Kosířem na 

západě oblasti. Trasa je dlouhá 9 km a má 19 zastávek s informačními tabulemi. 

Z Čelechovic na Hané na Velký Kosíř vede naučná stezka, vedle které se nacházejí 

archeologická naleziště. Významná stezka, tzv. Mánesova cesta, vede z Čelechovic do 

Slatinic. Stezka je pojmenovaná po malíři Josefu Mánesovi, který v kraji pobýval a tvořil. 

U silnice vedoucí z Drahanovic přes Velký Kosíř do Lhoty pod Kosířem jsou zbytky válů 

z opevnění a příkop. K Velkému Kosíři se lze dostat ze všech okolních vesnic, ale ne 

všechny mají značené turistické cesty. Atraktivitu parku podporuje architektura Hané nebo 

lázně Slatinice (Knápek 2007; Rubín 2004)

Na nejvyšším místě parku stála rozhledna. Původní rozhledna, vysoká 26 metrů, 

z roku 1927 byla v roce 1939 odstraněna kvůli špatnému technickému stavu. Vystavěna 

byla na popud turistického spolku ze dřeva na betonových základech, které jsou vidět i 

v současnosti. Vysoká byla 26 metrů. V roce 2010 byla plánovaná výstavba nové 

rozhledny. Měla být vysoká mezi 32-35 metry. A měly jít vidět Orlické hory, Lysá hora 

nebo Praděd. Dokončena měla být na konci roku 2011. Dodnes však nebyla rozhledna 

kuželovitého tvaru dokončená ani nebyly podloženy základy. Z finančního důvodů nejspíš 

nebude vystavěna ani v nejbližších letech. (www.kosir.cz)

Již v době bronzové zde vyrostlo sídliště opevněné vály, které jsou dodnes vidět. 

Z této doby pochází většina mohyl, některé ovšem pocházejí už z doby kamenné. Vápence 

zde nejen, že zkrasovatěly, ale také zachovaly fosilie z devonu. Nalezištěmi zkamenělin se 

staly opuštěné lomy devonských vápenců, které jsou nyní přírodními památkami. PP 

Vápenice pojmenován po lomech, kterým se na Hané říká vápenice. NPP Růžičkův lom je 

geologická paleontologická typová lokalita v oblasti Velkého Kosíře. Jedná se o opuštěný 

lom bohatý na fosílie, zejména devonské fauny, které jsou důvodem ochrany spolu se 
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stratotypem čelechovických vápenců. NPP Státní lom (Obr. 15), je druhý z opuštěných 

lomů v této oblasti. Důvod vyhlášení tohoto území za přírodní památky jsou odkryté vrstvy 

středního devonu a naleziště zkamenělin z devonu. Během 18. století se zdejší vápencové 

svahy pyšnily vinohrady. (David 2008; Knápek 2007; Rubín 2004; lokality.geology.cz)

Obr. 15 NPP Státní lom (http://www.pavoj.wz.cz/priroda/uvodpriroda.html)
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4 KULTURNÍ A HISTORICKÉ PAMÁTKY

4.1 Bouzov

Hrad, který má velkou věž a palác uvnitř opevnění, byl vystavěn během kolonizace 

odlehlých končin severní Moravy. Je typickou ukázkou výšinného hradu vrcholného 

feudalismu s vazbou na osídlení v podhradí. I když hrad Bouzov není přesnou památkou 

středověku, je jedním z nejnavštěvovanějších hradů pro svůj romantický vzhled. Hrad je 

známý z českého filmu Kopretiny pro zámeckou paní nebo pohádky O princezně Jasněnce 

a létajícím ševci. Také je vidět ve filmech O medvědu Ondřejovi a Království Potoků. 

U hradu stojí rozhledna ve tvaru Trojského koně (Obr. 16) ze dřeva. Byla zde přivezena 

z hradu Helfštýn, kde původně stála. (Dvořáček 2000; Knápek 2007; Kusák et al. 1980; 

www.filmovamista.cz )

Poprvé se o hradě Bouzov hovoří v roce 1317, kdy jej měl ve vlastnictví Búz 

z Bouzova. V této době měl hrad funkci strážnou a obrannou. Ve 14. století byl postaven 

kamenný palác. Bouzov se nejvíce rozrostl v 15. století, kdy jej obývali Kunštátští. V roce 

1558 začalo na Bouzově hořet a hrad nebyl řádně opraven. (Dvořáček 2000)

K větším přestavbám došlo na přelomu 16. a 17. století. Interiéry byly upraveny do 

renesančního stylu a přístavbou nového křídla se uzavřela dispozice hradních budov po 

obvodu nádvoří. Od roku 1696 bylo panství v řádu německých rytířů. Na konci 19. století 

byl Bouzov přestavěn do podoby středověkých řádových hradů. Nejednalo se o navrácení 

funkce Bouzova jako vojenské centrum řádu, který nacházel inspiraci v křižáctví, přesto se 

tento rys projevil v germanizaci hradu trvající do roku 1945.( Kusák et al. 1980)

Romantická rekonstrukce probíhala v letech 1895-1910 podle návrhu profesora 

Georga von Hauberissera. Byla stržena severní věž a postaven dvoupatrový palác 

s rytířskou síní, jenž je vyzdoben malbami a řezbářskou prací. Opravovány byly pouze 

zachovalé prostory. V nejstarším paláci je zbrojnice, pracovna a obývací místnost 

s původním barokním nábytkem. Sloupový sál, pojmenovaný podle středového sloupu, je 

nejdůležitější místností sloužící jako přejímací sál a také jako jídelna. Je zdoben 

renesančními obrazy stejně jako malá sousední jídelna. Nejdůležitější stavbou hradu je 

novogotická kaple z roku 1900. Na náměstí se nachází novorenesanční kašna, která 
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zakrývá studnu vytesanou ve skále. Při přestavbě došlo k proměně hradu do romantického 

slohu, připomínající německé hrady (Obr. 17), byl změněn obsah památky, její výtvarné 

hodnoty a také zanikly historicky cenné části. Ale také vnesla do zničeného hradu 

vynikající památky pozdní gotiky, jedinečný nábytek a vlastní řešení novogotických celků. 

(Dvořáček 2000; Kusák et al., 1980; Knápek 2007)

Prohlídkové trasy ukazují interiér stylizující letní být arcivévody Evžena 

Habsburského, velmistra řádu něm. Rytířů. Hrad má 4 okruhy. Trasa zvaná Velký okruh, 

ukazuje návštěvníkům, to co by při obyčejné prohlídce nezahlédli. (Knápek 2007)

Obr. 16 Rozhledna ve tvaru Trojského koně (autor)

Obr. 17 Hrad Bouzov (autor)
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4.2 Helfštýn

Prvním majitelem hradu Helfštýn (Obr. 18), nebo také Helfštejn či Helfenstein 

postaveném na konci 13. století byl pravděpodobně Friduš z Linavy, který  hrad nechal 

vystavět na území patřící pánům z Drahotuš. Hrad stojí na návrší nad Moravskou bránou. 

Přestože původní hrádek oválného půdorysu nebyl velký, opevnění bylo mohutné. Král 

Fridušovi hrad odebral a předal ho do držení Kravařům. (David 2008; Heimrichová 1987; 

Knápek 2007)

Rod Kravařů, na přelomu 14. a 15. století hrad přestavěl na gotickou pevnost 

a přistavěl Kravařské předhradí. Kvůli válkám a bitvám v této době zdokonalovali 

a zvětšovali opevnění hradu. Postavili kamennou zeď s baštami, věž vyšší než hradby, ale 

menší než hradní věže, a padací most. V době husitských válek byl hrad mnohokrát 

obléhán, ale s největší pravděpodobností nebyl dobyt. Ve stavbě opevnění pokračovali i 

další majitelé, páni ze Sovince, během jejichž držení byla dostavěna branská věž. (David 

2008; Dvořáček 2000)

Ve druhé polovině 15. století se majitelem panství stal Vilém z Pernštejna. Hrad 

nechal zvětšit a přestavět na kamennou pevnost. Rozšířil vnitřní palác, zvětšil původní 

opevnění, postavil nové brány a příkopy. Páni z Pernštejna také přistavěli jedno 

z předhradí. Velkolepost jejich přestavby dokazuje erb z roku 1480 nad zrekonstruovanou 

hlavní bránou. V polovině 16. století se dalšími majiteli stali Ludicové, kteří ještě do konce 

století hrad předali Rožmberkům. Přeměnu obytných částí hradu do renesančního stylu 

provedli právě Rožmberkové. (Daněk 2001; Dvořáček 2000; Heimrichová 1987; Knápek 

2007)

Koncem 16. století Helštýn koupili páni z Vrba a nechali vystavět renesanční palác. 

Bez boje hrad získali během třicetileté války Valaši, kteří jej ovšem po roce opustili 

a jejich nástupci hrad přenechali novým majitelům, Dietrichštejnům. Dietrichštejnové 

přestavěli barokní stavby, které se však zachovaly pouze v náznacích. Hrad byl mnohokrát 

obléhán Švédy a Dány, avšak marně, protože se ukázal jako dílo vysoké vojenské obrany. 

Na konci třicetileté války měl být hrad zbořen, prý proto, aby ho neobsadil nepřítel pro 

svůj prospěch při nečekané válce. V roce 1656 byla povolena demolice hradu. V roce 1680 

byly dočasně opraveny hradby. Přesto byl v 18. století, definitivně opuštěn. V roce 1817 
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Helfštýn sloužil jako cvičný cíl rakouskému dělostřelecku. (Daněk 2001; Dvořáček 2000; 

Knápek 2007)

V roce 1911 byly zahájeny první záchranné práce, do té doby byl hrad opuštěn 

a nechám osudu. Proběhly zajišťovací práce, výzkum archeologů. Byla opravena střecha 

na věžích. V paláci renesančního slohu byly opraveny některé místnosti a nyní slouží jako 

expozice uměleckých děl. Dnes se Helfštejn po částech opravuje a má zpět podobu 

středověkého hradu. Každoročně se zde scházejí kováři z celého světa, kteří zde vystavují 

a mají zde i stálou expozici. Konají se zde i jarmarky se středověkou tématikou, rytířské 

turnaje nebo koncerty. Hrad má 2 prohlídkové okruhy. (Daněk 2001; David 2008; Knápek 

2007)

Obr. 18 Hrad Helfštýn (autor)

4.3 Kroměříž

Město Kroměříž má mnoho uchovalých historických budov a staveb a v roce 1978 

bylo vyhlášen městskou památkovou rezervací. Na začátku 11. století se vlastníky stali 

biskupové z Olomouce a z této doby také pochází první psaná zmínka o městě. Na konci 

13. století byly městu uděleny městská práva a postaveny hradby města, které se dochovaly 

dodnes. Po konci třicetileté války se z Kroměříže stalo sídlení město a došlo 

k hospodářskému a stavebnímu rozmachu. (Knápek 2007)

Velké náměstí (Obr. 19) ve středu města zůstalo zachováno. Kolem něj stojí domy 

s gotickým jádrem a venkovní barokní a renesanční přestavbou. Na náměstí stojí Muzeum 
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Kroměřížska s výstavou z pravěku, středověku, přírodnin a občasná expozice umění. 

Mincovna, ve které se v minulosti razily mince, byla před pár lety opravena a přestavěna 

na muzeum dokumentující ražbu mincí, používáné nástroje a dokumenty. Nejstarší chrám, 

zasvěcený sv. Mořici, byl postavený ve 13. století, několikrát prošel přestavbou a dnešní 

podoba pochází z první poloviny 19. století. Pozoruhodné jsou také chrámy sv. Jana 

Křtitele a Blahoslavené Panny Marie z 18. století postavené v barokním slohu. (Knápek 

2007)

Na místě dnešního zámku stál hrad postavený ve 13. století, v 15. století byl 

přestavěn na goticko-renesanční zámek, který byl poškozen požárem během třicetileté 

války. Z hradu se dochovala pouze spodní část věže. Po několika přeměnách dal zámku 

konečnou barokní podobu Giovanni Pietro Tencalla. Zámek měl rovnou střechu se 

zábradlím, podle římských staveb, která ovšem nebyla pro klima v našich podmínkách 

vyhovující a musela být pozměněna. Na konci 18. století zámek opět zachvátil požár a byl 

znovu opravován. Na přelomu 19. a 20. století byla přistavěna sloupová hala u vstupu do 

zámku a schodiště s ozdobným zábradlím. Na konci druhé světové války němečtí vojáci 

úmyslně zapálili a poničili vysokou zámeckou věž, které byla opravena o tři roky později. 

V roce 1949 byl odebrán státem majitelům, biskupství, a v roce 1992 jim byl opět 

navrácen. (David 2008; Dvořáček 2000)

V zámku jsou umístěny výjimečné drahocenné umělecké sbírky arcibiskupů. 

Zámek má 5 prohlídkových tras. Historické sály ukazují život církve, zachovalý nábytek, 

zařízení a umělecké předměty. Zámecká obrazárna, u nás druhá nejvýznamnější, 

představuje historické obrazy. K vidění je i podzemí zámku a zámecká věž. Prohlídka 

zámku, zahrnuje nádherně zdobené sály, nejhodnotnější je Mánský sál, vyzdobený freskou 

malíře z Rakouska. Zámecká knihovna se chlubí více než 88 000 knihami. Zámek stojí 

v centru města. (David 2008; Dvořáček 2000; Knápek 2007)

Zahrady v Kroměříži patří k velmi cenným, společně se zámkem jsou také zapsaný 

na Seznamu světového dědictví UNESCO. Rozlehlá, 64 hektarů velká, Podzámecká 

zahrada (Obr. 20), postavena ve středověku, má v současnosti převážně vzhled anglického 

parku se vodními plochami a malými romantickými stavbami, kterou získala během 

období od konce 18. století do poloviny 19. století. Libosad neboli Květná zahrad, ležící 

v jiné části města než zámek, se dochoval v barokním stylu italských zahrad. Je mnohem 
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menší než Podzámecká zahrada. Vévodí mu dlouhá kolonáda zdobená sochami antických 

bohů a bájných hrdinů, a Tencallův pavilón. (David 2008; Dvořáček 2000)

Obr. 19 Velké náměstí v Kroměříži (autor)

Obr. 20 Podzámecká zahrada (autor)

4.4 Litovel

Město, ležící u Drahanské vrchoviny na šesti pramenech řeky Moravy, zvané také 

Hanácké Benátky založil v roce 1256 Přemysl Otakar II. Po Husitských válkách se z města 

královského stálo město podddanské. Na začátku 17. století bylo město poničeno požárem, 

poté zničeno během třicetileté války a zcela zdevastováno po dobytí Švédy. Po jejich 
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odchodu došlo opět k rozmachu řemesel. Mnoho budov bylo přestavěno do podoby 

barokního slohu. Na několika místech lze vidět původní hradbu z 15. století. Většina 

památek je veřejnosti přístupná stále. (Daněk 2001; Knápek 2007)

Nejstarší památkou Litovle je kaple sv. Jiří (Obr. 21) z roku 1500, která se 

dochovala v původní podobě, byla postavena pro české obyvatele. V její blízkosti stojí 

farní kostel sv. Marka, přestavěný z původního gotického kostela na kostel renesanční. 

Jeho lavice jsou zdobeny obrazy městských znaků.  (Daněk 2001; Večeřová 2007)

Původní gotická budova sloužící jako rychta se v 16. století dostala do vlastnictví 

města, které ji nechalo přestavět na radnici v renesančním stylu. Během 17. století byla 

přestavěna do baroka a věž byla zvýšená. Nyní má novorenesanční vzhled získaný během 

přestavby v druhé polovině 19. století. S věží vysokou 75 metrů se jedná o nejvyšší  

a nejzajímavější stavbu Litovle. (David 2008)

Jedinečný je kamenný most z konce 16. století přes řeku Moravy (Obr. 22). Je 

nejstarším dochovaným mostem z této doby na Moravě a třetím nejstarším v celé České 

republice. Jmenuje se Svatojánský a uprostřed stojí socha sv. Jana z Nepomuku. (David 

2008)

V severozápadní části města je Litovelské městské muzeum sídlící v budově bývalé 

střelnice, s výstavami historických geodetických a kartografických pomůcek, sbírek map 

nazvaná Morava a Slezsko na dobových mapách a vedutách. Také je zde k vidění výstava 

s etnografickými či archeologickými památkami, původní řetězy používané při dekoraci 

městských střelců. Městské muzeum je otevřeno celý rok od středy do neděle. (Daněk 

2001; David 2008; Knápek 2007)

V 80.letech minulého století vznikla na popud pivovarníků expozice předmětů, 

které připomínají historii pivovaru a technologických postupů používaných při výrobě 

piva. Prozkoumat lze nádoby na kvašení, varné kádě, ležácké sklepy, fotografie ukazující

důležité milníky a osoby pivovaru. Není problém také vyzkoušet jaké pivo se zde vaří. 

Jedná se o první takové muzeum na Moravě. (Toušlová 2010)

Pivovarnictví má v Litovli dlouhou historii. Na konci 13. století dal král Václav II. 

městu právo, zajišťující povolení k výrobě piva a právo, zakazující konkurenci v okruhu 7 

km. V této době se pivo pilo v předcích dnešních hospod, v přízemí právovárečných domů, 

kde se pivo také vařilo. Lidé se dohodli, že postaví pivovar, kde se bude pivo vařit pro celé 
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okolí. V roce 1747 stál první pivovar, který po 60 letech přestal stačit poptávce a tak byl 

roku 1814 postaven další pivovar, který ale patřil Němcům. To se nelíbilo českému lidu a 

rozhodli se založit pivovar, patřící Čechům. Realizace trvala několik let, ale na konci 19. 

století stál v Litovli první český pivovar. Jeho kapacita přestala brzo stačit kvůli velké 

poptávce po ryze českém pivu. A pivovar byl rozšířen. Časem zanikl jeho německý 

konkurent. Přes technický pokrok je v pivovaru cítit úcta k řemeslu, kdy lze vedle 

moderního vybavení vidět i historické. (Toušlová 2010)

Obr. 21 Kaple sv. Jiří a kostel sv. Marka (autor)

Obr. 22 Kamenný most z 16.  století (autor)

4.5 Náměšť na Hané

Hrad ve městě byl postaven na přelomu 13. a 14. století, pány z Náměště, ale 

zmínky o Náměšti pocházejí ze začátku 12. století. Sloužil k ochraně majetku biskupů 
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z Olomouce. V první polovině 15. století byl hrad obléhán vojáky Zikmunda 

Lucemburského, syna Karla IV., protože hrad obývali Husité, kteří se vzdali. A v druhé 

polovině 15. století byl poškozen během války moravských markrabat. Od 16. století byl 

hrad opuštěn a chátral. V současnosti jdou viditelné zbytky zdiva, příkopu, soustava valů, 

zvaná Na Hradě, blízko potoka Šumicí. (Heimrichová 1987; Knápek 2007)

Během 18. století byl vystavěn v blízkosti zbytku hradu na jižním okraji obce horní 

zámek (Obr. 23), na žádost Ferdinanda Bonavertura z Harrachu, v barokním stylu. Ve 

středu zámku je patrová budova, na jih jsou připojená boční křídla. Místnosti mají většinou 

stropy ze zrcadel. Zámek je uprostřed parku ve tvaru kruhu, kolem kterého stojí sedmnáct 

domů pro pracovníky manufaktury a z nějž vedou čtyři aleje lípy staré více než 200 let. 

Mezi vlastníky byli například Kinští nebo Ottahalové. (Daněk 2001; Heimrichová 1987; 

Knápek 2007)

Předchůdcem dolního zámku byla tvrz gotického stylu z 13. století. V 16. století ji 

do vlastnictví dostali Bruntálští a přestavěli ji na renesanční zámek. Na přelomu 17. a 18. 

století byl přebudován na sídlo barokního slohu. Obýval ho Ferdinanda Bonavertura, 

předtím než mu přestal vyhovovat a nechal vystavět horní zámek. Dolní zámek má nádvoří 

tvaru obdélníku a jedná se o budovu se čtyřmi křídly. I když se jedná o zámek v barokním 

stylu ostění a klenby v přízemí jsou renesančního stylu. Koncem 18. století se stal 

manufakturou na výrobu látek a později byl zrekonstruován na sladovnu. Budova je 

zachovalá a nyní slouží jako hospodářská budova. (Daněk 2001; Heimrichová 1987; 

Knápek 2007)

Zámek zůstal do dnes ve své původní podobě. Je ve správě Krajského 

vlastivědného muzea v Olomouci a od roku 1950 v něm probíhá výstava původního 

interiéru, obrazů z 19. století a také kočárů olomouckých arcibiskupů, dohromady má pět 

prohlídkových tras. Lze navštívit Základní nebo Velký okru, Kočáry, dětské kočárky nebo 

Zámeckou kapli. V letních měsících je zámek otevřen denně mimo pondělí. (Knápek 2007) 
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Obr. 23 Horní zámek v Náměšti na Hané(autor)

4.6 Olomouc

První zprávy o osídlení pocházejí z 6. století, kdy vznikla osada na místě křižovatky 

obchodních cest. Osada se rozrůstala, až se stala knížecím sídlem. V dalších letech byl 

vystavěn hrad, kostel a bazilika sv. Václava, kterou ještě nedostavěnou vysvětil Jindřich 

Zdík, který pomáhal zvelebovat město a nechal vystavět biskupský palác. V polovině 13. 

století se Olomouc stala královským městem. Během vládnutí Lucemburku byla sídlem 

Karla IV. a zároveň hlavním městem Moravy. Po požáru ve 14. století se místo domů ze 

dřeva začaly stavět kamenné domy. V 16. století město vzkvétalo a jezuitské gymnázium 

se stalo universitou, nyní se jedná o druhou nejstarší univerzitu v České republice. V době 

třicetileté války bylo město dobyto, přišlo o status metropole a zemské desky byly 

přestěhovány do bezpečného Brna. (Dvořáček 2004)

Zpustošená Olomouc dostala nálepku pevnostního města. Stavěly se pouze církevní 

stavby a renovace města probíhala pomalu. Až v 18. století se začínají opravovat domy 

měšťanů a město prosperovalo. Kolem města byly vystavěny vodní příkopy a opevnění, 

protože vídeňská šlechta si uvědomila důležitý význam Olomouce, jako strategicky dobře 

umístěné vojenské pevnosti při napadení Prusy. Nová opevnění odolala dalšímu útoků 

Prusů a Olomouc zůstala nedobyta. Město sloužilo i jako vězení. Na konci 19. století byla 

pevnost zrušena, hradby byly zbourány a na jejich místě vznikly velké parky, ve kterých 
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v současnosti každý rok probíhá výstava Flóra. Většina památek v Olomouci je veřejnosti 

přístupné stále.(Daněk 2001; Knápek 2007)

Nejznámější a ojedinělou památkou Olomouce je sloup Nejsvětější trojice (Obr. 

24). Roku 2000 byl zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. S výškou 

35 m je nevyšším sousoším České republiky v barokním slohu. Byl vystaven jako oslava 

církve a vyjádření díků za konec moru. Byl vytesán na návrh sochaře Václava Rendera, 

který nejenže sloup navrhl, ale také pomohl stavbu financovat. Ovšem dokončení díla se 

nedožil, stihl pouze dodělat 1. patro s kaplí, stejně jako další tři sochaři. Jednou ze 

zajímavostí stavby je socha světce Jana ze Sankander, který v té době nebyl ještě 

blahořečen ani svatořečen. Na jeho počest v Olomouci stojí kaple sv. Jana ze Sankander na 

místě pod kterým je sklep, kde byl sv. Jan mučen a kde zemřel. Sousoší bylo slavnostně 

vysvěceno roku 1754 za přítomností Marie Terezie. V současnosti je otevřeno veřejnosti 

a starají se o něj řádové sestry.  (David 2008; Knápek 2007; Večeřová 2007)

Významnou památkou je také radnice s orlojem (Obr. 25) z 14. a 15. století na 

Horním náměstí. Povolení ke stavbě dostalo město už na konci 14. století, ale radnice byla 

postavena až v polovině 15. století, přesto radnice už nějakou dobu plnila svou funkci. 

Soubor budov radnice se skládal ze samotné radnice s věží a tržnicí, budovou s dvorem. 

V dalších letech radnici přibylo patro a části budovy, byla upravena renesančně a zvýšila 

se věž. Orloj, který byl postaven zároveň s původní radnicí, byl poničen požárem 

a v polovině 20. století byl vyměněn za nový. Přestože má orloj vysokou uměleckou 

hodnotu, na starověké budově vypadá nevhodně. Každou hodinu, vždy v celou, orloj hraje. 

Má čtyři okýnka s pohyblivými postavičkami, několik malých ciferníků a dva větší. (David 

2008; Knápek 2007)

Katedrála sv. Václava z 12. století je chloubou města. Románská bazilika byla 

několikrát přestavěna až zůstala podobná francouzským katedrálám novogotického stylu. 

Její nejvyšší věž měří 100 m, která je nejvyšší věží na celé Moravě. V blízkosti katedrály 

stojí kaple sv. Anny, která sloužila k volbě biskupů a arcibiskupů, kteří měli svůj barokní 

palác ze 17. století. Národní kulturní památkou je kostel sv. Mořice s největšími varhanami 

ve Střední Evropě. Další kulturní památkou je premonstrátský Klášter Hradisko stojící na 

místě původního benediktinského kláštera. Při rekonstrukci na přelomu 17. a 18. století 

byly zbourány všechny budovy kromě kostela Nanebevzetí Panny Marie. Po zrušení se 
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klášter stal vojenskou nemocnicí. Vnitřní část není přístupná turistům. (Daněk 2001; 

Knápek 2007)

V Olomouci je k vidění mnoho krásných kašen. U radnice stojí Caesarova kašna, 

pojmenovaná po zakladateli města Olomouc. Je na ní socha G.I. Caesara podobná soše 

Ludvíka XIV. ve Versailles. Naproti orloje je Herkulova kašna s vodní nádrží. Na Dolním 

náměstí je Jupiterova kašna s vodní nádrží a Neptunova kašna. Dále je zde k vidění 

například Merkurova kašna a Kašna Tritonů s delfíny, chlapem, s mušlí a vodními muži. 

Všechny tyto kašny patří mezi národní kulturní památky.(Daněk 2001; Knápek 2007)

Olomouc má několik muzei. Arcidiecézní muzeum je ojedinělé expozicí 

historických, stavebních a uměleckých památek z 12. až 18. století. Výstavy i prohlídkové 

trasy jsou bezbariérové. Jedná se o pobočku olomouckého Muzea umění. Toto muzeum má 

další pobočku, Muzeum moderního umění, sídlící v budově secesního stylu z počátku 20. 

století. K vidění jsou umělecká díla, sochy, obrazy, grafiky, fotografie, ze středověku 

i současnosti. Jedno z nejbohatších muzeí v Česku je olomoucké Vlastivědné muzeum. 

Bylo založeno v 19. století a v současnosti má několik expozic živé i neživé přírody, 

pravěku, středověku a historie Olomoucka. Muzeum má výstavu věnovanou předmětům 

vystavovaných v muzeu hodin ve Šternberku. Muzea jsou otevřena denně celoročně. 

(Knápek 2007)

Obr. 24 Sloup Nejsvětější trojice(autor)
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Obr. 25 Budova radnice s orlojem (autor)

4.7 Plumlov

U dnešního zámku stál do začátku 19. století hrad, postavený ve druhé polovině 13. 

století na příkaz Přemysla Otakara II. Na konci 14. století se majiteli stali páni z Kravař, 

kteří ve druhé polovině 15. století vymřeli po meči. Roku 1522 přestal hrad sloužit jako 

panství a sloužil k ubytování úředníků. Ke konci 16. století shořelo celé město i s hradem. 

Poté se majiteli stali Lichtenštejnští, kteří nechali opravit opevnění. Hrady byl dvakrát 

dobyt a poničen, byl podruhé dočasně rekonstruován. Na počátku 19. století byl po 

poničení vichřicí hrad celý zbořen. (Heimrichová 1987; Knápek 2007) 

Zámek nechal postavit kníže Lichtenštejnský, Jan Adam, na konci 17. století na 

návrh svého otce, Karla Eusebia. Původně měl zámek být čtyřkřídlovou čtvercovou 

budovou se třemi patry, zdobenou fasádou se sloupy, ale z finančních důvodů byla 

postavena pouze jedna budova. Důvodem, proč má zámek neobvyklý tvar, je to, že 

rozměry odpovídají původnímu návrhu. Jedná se o nejvýstřednější a nejpůsobivější stavbu 

na Moravě, vysokou 35 metrů (Obr. 26). (David 2008; Dvořáček 2000; Knápek 2007)

Po smrti Karla Eusebia zájem o dostavbu opadl a kníže Jan Adam stavbu zastavil. 

V dalším roce byly práce obnoveny, ale pokračovaly pomalu. Stavba dostala střechu 

a začali práce v interiéru. Malířské a štukovací práce trvaly čtyři roky. Na vnitřní výzdobě 

se podíleli mistři z Olomouce. Malířská výzdoba nedosahovala uměleckých kvalit štukové 
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výzdoby. Zámek se pyšnil fasádou z pískovce, později doplněnou cihlami a štukem. Od 

roku 1690, byl zámek bez obyvatel. Po dvou letech byly rychle upraveny čtyři pokoje, pro 

občasné návštěvy Lichtenštejnů. Na začátku 19. století se po poškození zámku vichřicí 

uvažovalo o jeho demolici. Na konci 19. století se jedno patro pronajalo okresnímu soudu 

a bernímu úřadu.  (Dvořáček 2000; Knápek 2007)

Během doby, kdy zámek obývali úředníci, došlo k ničení interiéru. Roku 1931 byl 

plumlovský majetek zabrán státem a zámek získal do svého majetku Státní pozemkový 

fond. Po roce 1948 došlo k dalšímu ničení, protože zámek byl volně přístupný a lidé se 

bavili poškozováním majetku. Do roku 1965 zde sídlila správa Státních vojenských lesů, 

která zahájila opravy, které se vlekly, až se zastavily. (David 2008; Dvořáček 2000; 

Knápek 2007) 

Po dokončení všech opravných prací došlo k otevření zámku pro veřejnost a konají 

se v něm různé výstavy. Zámek má pouze jednu prohlídkovou trasu. Přímo u hradu je 

plumlovská přehrada, která sloužila k rekreačním účelům, ale v současnosti je z části 

vypuštěná. (David 2008; Knápek 2007) 

Obr. 26 Zámek Plumlov

4.8 Svatý kopeček

Nejvýše položenou části města Olomouc je Svatý Kopeček. Roku 1636 byla na 

tomto místě, kvůli slibu olomouckého obchodníka Panně Marii postavena kaple. Ta byla 

před třicetiletou válkou zničena, ale v první polovině 16. století zde vzniklo poutní místo, 
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s malou kaplí. Mniši na jeho místě v letech 1669-1679 vybudovali chrám Navštívení Panny 

Marie (Obr. 27) v barokním slohu, který je dnes dominantou obce. Na začátku 18. století 

chrám zachvátil požár a uhořelo přes 100 poutníků, které připomíná kaple Svaté Barbory 

stojící na místním hřbitově. Po požáru chrám čekala další přestavba, kdy byly postaveny 

boční obytné křídla, kaple a schodiště, které daly chrámu tvar kříže. Celý kostel je 

vyzdoben nejlepšími umělci své doby a v Česku nemá konkurenci. V okolí chrámu byly 

stavěny další budovy jako klášter, nemocnice, ústav pro špatně mluvící, výchovný ústav 

pro děti a okolí chrámu bylo zvelebováno. (Bartoš 1981; David 2008; Večeřová 2007; 

Knápek 2007)

Klášter byl nějakou dobu zrušen a stal se majetkem státu. Pouze okolí chrámu 

a samotný chrám byl od poloviny 19. století ve správě premonstrátů, kteří byli ovšem 

v polovině 20. století násilně donucení klášter opustit a Svatý Kopeček byl přejmenován na 

Kopeček u Olomouce. Po roce 1990 se do kláštera vrátili premonstráti a místu byl 

navrácen původní název. Svatý Kopeček se stal významným poutním místem a chrám je 

nejkrásněji ozdobena barokní budova u nás. Krásná krajina v okolí obce přispěla k pobytu 

Karla Svolinského, Bohumíra Dvorského nebo Jiřího Wolkera, jehož připomíná pamětní 

deska na domě jeho pobytu. Roku 1995 přijel Svatý Kopeček navštívit papež Jan Pavel II. 

A prohlásil chrám za baziliku minor, titul poutních kostelů evropského významu. Ke 

chrámu, který nemá určenou otvírací dobu se lze dostat buď autem nebo autobusem 

z Olomouce. K poutnímu místu lze také dojít pěšky z obce Samotíšky. (Bartoš  1981; 

Daněk 2001; David 2008; Knápek 2007;Večeřová 2007 )

Obec je také často navštěvována kvůli zoologické zahradě umístěné v lese a rozléhá 

se na 42 hektarů. Zoologická zahrada nese název ZOO Olomouc. K vidění je přes 250 

druhů zvířat a zoo se účastní záchrany několika druhů jako žirafy Rotschildové,  nebo 

gibbon červenolící. Zajímavostí je akvárium s mláďaty žraloků. V centru zahrady je 

rozhledna (Obr. 28), ze které lze vidět okolí z výšky 35 metrů. Otevřena je denně po celý 

rok..(Bartoš  1981; Daněk 2001; Knápek 2007)
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Obr. 27 Chrám Navštívení Panny Marie (autor)

Obr. 28  Rozhledna v ZOO Olomouc (autor)
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5 ZÁVĚR

Nížinné, většinou rovinné území na střední Moravě s názvem Haná se vyznačuje 

bohatou historií, úrodnou půdou, typickou mluvou, kroji a architekturou. Zajímavostí této 

oblasti je, že leží na hranici dvou největších geologických, Český masív a Západní 

Karpaty, i geomorfologických celků, Česká vysočina a Západní Karpaty. Nejrozlehlejší 

geologickou jednotkou na území je moravosilezikum a nejrozlehlejší geomorfologickou 

jednotkou je Hornomoravský úval. Největší řekou Hané je Morava, která má na zájmovém 

území několik přítoků. Častý je výskyt jezer vzniklých během let z meandrů nebo při 

těžbě, zastoupeny jsou i rybníky. Důležité jsou také podzemní vody, z nichž nejznámější je 

voda zvaná Hanácká kyselka. Co se týče klimatu je toto území nejteplejší v České 

republice. Flóra a fauna nemají druhy typické pouze pro toto území. Vyskytují se zde 

rostliny a zvířata obvyklá pro klimatické mírné pásmo České republiky. 

Bakalářská práce ukazuje region Haná jako turisticky velmi významnou oblast 

České republiky, které stojí za to navštívit. Svou částí zasahuje do Hané Chráněná krajinná 

oblast Litovelské Pomoraví, která se rozprostírá kolem řeky Moravy. V CHKO je i několik 

maloplošných zvláště chráněných území. K procházkám lákají naučné stezky ukazující 

nejkrásnější a nejzajímavější místa Litovelského Pomoraví. Na zájmovém území se 

nacházejí také dvě jeskyně, Javoříčské a Mladečské, tvořené devonskými vápenci. 

Javoříčské jeskyně patří svou krápníkovou výzdobou k nejkrásnějším a nejbohatším u nás. 

Zvláštností těchto jeskyní jsou kromě všeobecně známých krápníků také heliktity, které 

rostou vodorovně. V Mladečských jeskyních byly nalezeny artefakty dokazující nejstarší a 

nejsevernější obydlení moderních lidí. Jeskyně leží v PR Třesín, která patří k CHKO 

Litovelské Pomoraví. Přírodní park Velký Kosíř, který je rájem pro geologické nadšence. 

Součástí jsou Národní přírodní památka Růžičkův lom a NPP Státní lom, které jsou bohaté 

na devonské fosílie a odkryté vrstvy středního devonu. Na vrchu Velký Kosíř je plánovaná 

stavba rozhledny na místě bývalé rozhledny ze začátku 20. století. 

Hrady a zámky na tomto území mají pestrou minulost, během let prošli řadou 

oprav, přestaveb, mnohokrát změnily majitele, a přesto nebo možná proto mají dnešním 

návštěvníkům co nabídnout. Hrad Bouzov připomínající německé romantické hrady láká 

také rozhlednou ve tvaru Trojského koně. Hrad Helfštýn po náročné rekonstrukci ukazuje 
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podobu středověkého hradu, kde se každoročně konají středověké jarmarky. Město 

Náměšť na Hané se může pochlubit dvěma zámky, dolním a horním, který je přístupný 

veřejnosti s výstavou biskupských kočárů, interiéru a obrazů. Zámek Plumlov je 

nejvýstřednější a nejpůsobivější stavbou. Zámek nikdy nebyl obydlen, sloužil úředníkům a 

byl několikrát poničen. Dnes slouží prostory ke konání výstav. 

Nejdůležitější památkou města Kroměříž je zámek z 15. století, který je zapsaný na 

Seznamu kulturního dědictví UNESCO. Jeho součástí je Podzámecká zahrada 

připomínající anglický park s vodními plochami a malými stavbami. Další kroměřížskou 

zahradou je Libosad ve stylu italském s dlouhou kolonádou se sochami. Na gotickém 

náměstí, které se uchovalo v původní podobě, stojí Muzeum Kroměřížska. Litovel má 

známá pivovarnictvím, které má ve městě i své muzeum ale je v ní k vidění i kaple sv. Jiří, 

která je nejstarší památkou, a u něj kostel sv. Marka. Radnice byla postavena už v době 

gotiky a kamenný most patří mezi nejstarší na Moravě. Město Olomouc je jedna velká 

turistická atrakce. Nejznámější je sloup Nejsvětější trojice, zapsaný Seznamu kulturního 

dědictví UNESCO. Na stejném náměstí stojí i renesančně upravená radnice s orlojem. Při 

procházce Olomoucí lze vidět i několik historických kašen a církevních staveb, z níž

nejkrásnější je katedrála sv. Václava. Pro milovníky výstav, umění, a přírody jsou 

v Olomouci k dispozici muzea. Blízko města Olomouc leží městečko Svatý Kopeček, které 

je známo poutním chrámem Navštívení Panny Marie a zoologickou zahradou. 
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