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OLOMOUC  - UNESCO  A  KORUNOVAČNÉ  KLENOTY 
JOSEFKOL – ČECHY  POD  KOSÍŘEM 

     
Zájazd z programu CK TRIP „Poznávame severnú Moravu“ 

 

TERMÍN: 24.7.2021 
CENA: 25,50 € 

V cene je zahrnutá doprava autobusom, prehliadka so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 5,30 hod. /možnosť nástupu v Bytči v prípade záujmu aj v P. Bystrici/, po príchode do Olomouce – perly 

baroka, pamiatky Unesco, prehliadka majestátnej Katedrály sv. Václava, typickej ukážky gotiky. Veža má výšku viac ako 100 

m a je druhou najvyššou vežou v ČR. Sú tu uložené relikvie sv. Jána Sarkandera, mučeníka z obdobia reformácie. Pokra-

čujeme prehliadkou Arcibiskupského paláca, oficiálneho sídla olomouckých biskupov a arcibiskupov, miesta kde na trón na-

stúpil František Jozef I., pred bitkou pri Slavkove sa tu radil rakúsky cisár a ruský cár, kde bývala cisárovna  Mária Terézia aj 

pápež Ján Pavol II. Prehliadkový okruh ponúka reprezentačné sály s bohatou rokokovou, empírovou, neobarokovou výzdobou 

a dobový mobiliár. Vo Vlastivednom múzeu si pozrieme výnimočnú výstavu „České korunovačné klenoty na dosah“ s majst-

rovskými replikami v kompletnej zostave vrátane jablka a žezla, ktoré sú uložené vo Viedni a korunovačného meča. Dozviete 

sa príbeh 22 korunovaných panovníkov, uvidíte vzácne exponáty – napr. kópiu Pražského Jezulátka s kópiou šatočiek vyšíva-

ných Máriou Teréziou, repliku Rádu zlatého rúna a mnoho ďalších. Prejdeme sa historickým centrom – Horné námestie s im-

pozantnou dominantou - stĺpom Najsvätejšej Trojice, ktorý je pamiatkou Unesco a svetový unikát, budova radnice s orlojom, 

jedinečnou pamiatkou je súbor barokových fontán s figurálnou výzdobou s námetmi antickej mytológie, Dolné námestie s mo-

rovým stĺpom, Kostol sv. Morica s najväčšími  varhanami v strednej Európe, Kostol sv. Michala s bohatou sochárskou a ma-

liarskou výzdobou.  

    
Presun do malebnej hanáckej obce Čechy pod Kosířem. Toto panstvo patrilo takmer dvesto rokov portugalskému šľachtické-

mu rodu Sylva-Taroucca a práve oni vybudovali krásny empírový zámok s rozsiahlym parkom. Zámok ponúka zaujímavé pre-

hliadky a výstavy, nájdete tu aj kaviareň, zrekonštruovanú presklenú oranžériu a rozsiahly krajinársky park s drobnými ro-

mantickými stavbami, umelou jaskyňou a pseudogotickou vyhliadkovou vežou s hrobkou Sylva-Tarouccov a Stolbergou. Bol 

ocenený ako „Pamiatka roku 2019“. Najslávnejším hosťom býval známy maliar Josef Mánes, v parku objavíte empírový zá-

hradný altán, jeho letný ateliér.  

V tento deň sa celý zámocký park vráti do doby dávno minulej, premení sa na remeselnú dedinku s takmer 20 dieľňami, lebo 

sa tu koná nenapodobniteľný tradičný zraz najlepších majstrov kolárskeho a kočiarnického remesla, ktorý nemá v Európe ob-

dobu - JOSEFKOL. Je oslavou ľudskej práce, umenia a kultúry našich predkov. Tešiť sa môžete na najväčší smútočný kočiar 

na svete, asi 50 kočiarov vrátane saní, najväčšiu zbierku kočiarových lámp v strednej Európe, zbierku biskupských kočiarov... 

Pripravený je bohatý program s rytierskym turnajom, výcvikom cisárskych hulánov, jazdy kočiarom, spevácke, tanečné a hu-

dobné vystúpenia, občerstvenie.  

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma, skupinová zľava 
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