
Lipník nad Bečvou – Kostel sv. Fr. Serafínského, Kostel  
sv. Jakuba Většího, Kaple sv. Josefa
Litovel – Kaple sv. Jiří, Kostel sv. Marka, Kostel svatých 
Jakuba a Filipa
Olomouc – Kostel sv. Mořice, Klášterní Hradisko,  
Dóm sv. Václava + areál Přemyslovského hradu
Prostějov – Kostel Povýšení sv. Kříže, Kostel sv. Jana 
Nepomuckého s klášterem 
Přerov – Farní kostel svatého Vavřince, Kaple svatého Jiří, 
Farní kostel svaté Máří Magdalény v Předmostí
Šternberk – Kostel Zvěstování Panny Marie, Kostel 
Nejsvětější Trojice, Bývalý augustiniánský klášter
Tovačov – Kostel sv. Václava, Kaple sv. Jáchyma a sv. Anny
Uničov – Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostel Povýšení 
sv. Kříže – koncertní síň
Zlaté Hory – Kostel Nanebevzetí Panny Marie Zlaté Hory, 
Kostel jména Panny Marie Rejvíz, Kostel sv. Jana Křtitele 
Horní Údolí

Architektonické památky – městská architektura

Architektonické památky – lidová architektura

Architektonické památky – hrady, zámky, tvrze, paláce

Architektonické památky – architektonické doplňky – plastiky, kašny, 
pomníky...

Sakrální architektura – monumentální – kostely, kláštery

Sakrální architektura – synagogy

Sakrální architektura – drobná – kapličky, boží muka, kříže ...

Sakrální architektura – funerální (hřbitovní) památky

Sakrální architektura – funerální (hřbitovní) památky – židovské hřbitovy

Technické památky

Militaria – fortifikační systém, pevnosti

Archeologické památky

Historická zeleň – zahrady, parky ...

Přírodní památky

Památná místa – koncentrační tábory, bojiště, místa setkání 
významných osob ...

Muzea, galerie či jiné soubory sbírkových předmětů

Lázeňská architektura

Jiné...

Lipník nad Bečvou – Městské hradby, Radnice, Dům čp. 47
Litovel – Radnice s radniční věží, Gymnázium Jana Opletala, 
Langův dům – měšťanský dům čp. 779
Prostějov – Radnice, Národní dům
Přerov – Městský dům, Měšťanský dům – Horní náměstí  
čp. 31, Měšťanský dům – Horní náměstí čp. 10
Šternberk – ČSA 19 – Expozice času, Radniční čp. 18 – bývalá 
spořitelna, nyní sídlo banky a úřadu, Bezručova čp. 1 – 
měšťanský dům, dříve muzeum
Tovačov – Radnice – měšťanský dům čp. 12, Měšťanský dům 
čp. 13,17 
Uničov – Radnice, Dům moravských stavů, Medelská brána
Zlaté Hory – Dům nám. Svobody čp. 88, 89, 94,

Šternberk – Mariánský sloup – Horní nám., Sloup se sochou 
Panny Marie – ul. Ořechová, Krucifix – ul. Olomoucká
Uničov – Sousoší sv. Jana Nepomuckého, Socha Panny Marie 
Ochranitelky, Socha sv. Anny Samotřetí

Lipník nad Bečvou – Starý židovský hřbitov, Nový židovský 
hřbitov
Tovačov – Židovský hřbitov

Litovel – Vodní dílo Nečíz, Svatojánský most, Městské 
opevnění – hradby
Zlaté Hory – Rudný důl Poštovní štola, Rudní revír Starohoří, 
Rudný důl Panna Marie Pomocná

Olomouc – Korunní pevnůstka + Pevnost poznání 
(interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého), Terezská 
brána, Fortové pevnosti – fort XIII Nová Ulice, fort XXII 
Lazecký Černovír ad.
Přerov – Městské hradby s 10 baštami a fortnou

Přerov – Památník jednoty bratrské, Památník lovců 
mamutů

Lipník nad Bečvou – Zámecký park, Meditační zahrada, 
Klášterní zahrada
Olomouc – Smetanovy sady, Bezručovy sady, Parkánové 
zahrady Univerzity Palackého
Přerov – Městský park Michalov

Tovačov – Bojiště s mohylou padlých a pomníky

Litovel – Muzeum – bývalá střelnice
Olomouc – Muzeum umění (Arcidiecézní muzeum,  
Muzeum moderního umění), Arcibiskupský palác,  
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Prostějov – Muzeum a galerie v Prostějově
Uničov – Šatlava – muzeum vězeňství, Muzeum baroka, 
Archeologická expozice

Prostějov – Prostějovský zámek
Šternberk – Hrad Šternberk, Farní 3 – bývalý klášter, nyní fara, 
Městské opevnění
Tovačov – Zámek Tovačov

Zlaté Hory – Penzion Rejvíz čp. 29, Vesnická památková zóna 
Rejvíz, Vesnická památková zóna Dolní a Horní Údolí

Lipník nad Bečvou – Kašna s plastikou sv. Floriana, Kašna 
s plastikou sv. Jana Nepomuckého, Náhrobek mecenáše 
J. Neffa 
Olomouc – Sloup Nejsvětější Trojice, Soubor barokních kašen 
s mytologickými motivy, Olomoucká radnice s raritním orlojem
Prostějov – Mariánský sloup – nám. T. G. Masaryka
Šternberk – Bezručova čp. 14, Partyzánská čp. 1,  
Olomoucká čp. 18 
Uničov – Mariánský sloup, Barokní kašna s Neptunem, 
Barokní kašna s orlem
Zlaté Hory – Soubor dvou hrobek rodiny Försterů, Sloup  
se sochou sv. Josefa Pěstouna, Socha sv. Floriána

Litovel – Mariánský morový sloup, Špitál – budova knihovny

www.historickasidla.cz
www.historickasidla.cz

OLOMOUCKÝ kraj
Každé město „vypráví svůj příběh“.

Navštivte naše krásná města, která za poslední 
desítky let rozkvetla do krásy. Přijďte se podívat 
do historických center – objevíte nádherná 
náměstí, starobylé radnice, množství muzeí, 
galerií a dalších atraktivit.
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Lipník nad Bečvou

Litovel

Olomouc

Prostějov

Přerov

Šternberk 

Tovačov

Uničov

Zlaté Hory

pivovar

květiny

tradice

baroko

Piaristé

slavnost

secese

brána

kostel

most

hudba

střešní zahrada

hornictví

zlato

lidové písně

krajina

řeka Morava

věž

údolí

zámek

Haná

Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje 
i do její severní části. Celková výměra kraje 5 267 km2 tvoří 
6,7 % z celkové rozlohy České republiky. Svou rozlohou se řadí 
k menším regionům, zaujímá osmé místo mezi 14 kraji v ČR. 
Olomoucký kraj má na severu 104 km dlouhou mezistátní hranici 
s Polskem, na východě sousedí s Moravskoslezským krajem, 
na jihu se Zlínským a Jihomoravským krajem a na západě 
s krajem Pardubickým. 

Olomoucký kraj je místem dvou turistických regionů. Každý 
je jiný, ale každý má své osobité kouzlo. Je vhodným místem 
pro milovníky hor, cykloturistiky a historických, technických 
i přírodních památek. Nejvýznamnější z hlediska národopisného 
je oblast Hané, z hlediska aktivního odpočinku pak pohoří 
Jeseníků. Přirozeným centrem regionu je město Olomouc. 
Nejvýznamnější památkou je zde sloup Nejsvětější Trojice,  
jež je zapsán na seznamu UNESCO. Pro milovníky historie jsou 
otevřeny brány hradů, zámků, zřícenin a muzeí, sportovcům se 
nabízí bohatá síť cyklotras či množství sjezdovek. Odpočinout si 
můžete v několika vyhlášených lázeňských centrech. 

www.historickasidla.cz 
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Členové Sdružení:

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)  
je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace 
sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž 
území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména 
nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990. 

Činnost Sdružení se soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou 
využitelnost našeho kulturního dědictví. Hlavním cílem Sdružení  
je propagace a popularizace kulturního dědictví.

Sdružení se svými partnery organizuje množství akcí a soutěží:
• Brány památek dokořán v dubnu
• Dny evropského dědictví v září
• odborné konference a semináře
• soutěž Mladí fotografují památky
• soutěž Památka roku
• soutěž o titul Historické město roku

…a připravujeme další akce a soutěže …

Sledujte naše webové stránky!
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