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1. Javorník
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Vážení rodiče,
Olomoucký kraj nabízí hned několik možností pro rodinné výlety. Můžete zde s dětmi strávit 
příjemných pár hodin, nebo si sem naplánovat dovolenou a užít si místního folkloru, památek 
i sportovních atrakcí. 
Tato publikace by měla udělat radost především dětem, ale také by vám měla sloužit jako inspirace 
pro společné chvíle strávené aktivním odpočinkem a hrou. 

                   Bavte se, malujte si a poznávejte Olomoucký kraj.

Hrajeme si v Olomouckém kraji Olomouc region Card
 1. Zámek Jánský Vrch Javorník

 2. Zlatorudné mlýny Zlaté Hory 

 3. Vincenz Priessnitz 

 4. Děd Praděd

 5. Papírna Velké Losiny 

 6. Kryštof Alois Lautner

 7. Jan Eskymo Welzl

 8. Zámek Úsov 

 9. Hrad Šternberk

10. Gustav Frištenský

11. Hrad Bouzov

12. Zámek Náměšť na Hané

13. Wolfgang Amadeus Mozart

13. Eliška Junková

13. Jan Josef Václav Radecký z Radče

13. Markýz de La Fayette

13. Marie Terezie 

14. Antonín Dvořák

14. Bedřich Smetana

15. Zámek Čechy pod Kosířem

15. Josef Mánes

16. Hrad Helfštýn

17. Zámek Tovačov

18. Otto Wichterle

18. Jiří Wolker

19. Zámek Plumlov

20. Zámek Přerov

Olomouc region Card je turistická karta, která vás opravňuje v Olomouci, na Střední 
Moravě a v Jeseníkách navštívit zdarma 78 nejzajímavějších míst (hrady, zámky, mu-
zea, zoo a další místa) a dále vám umožňuje čerpat atraktivní slevy na 101 místech. 
S kartou poznáte všechny krásy Olomouckého kraje. Zdarma navštívíte hrady, zámky, 
muzea a jiné památky. Nebudete muset shánět lístky na městskou dopravu v Olomou-
ci, ušetříte v aquaparcích i jiných sportovních a relaxačních zařízeních, utratíte méně 
v restauracích, vydáte méně za ubytování. Toto vše získáte za jednorázově vydanou 
částku – cenu Olomouc region Card. Již při návštěvě několika turistických cílů ušetříte 
více peněz, než kolik vás karta stála!

Na výběr jsou dvě varianty délky platnosti karty. Chcete-li strávit v Olomouckém kraji 
víkend, vyberte si Olomouc region Card 48 hod. Chystáte-li se na delší pobyt, doporu-
čujeme Olomouc region Card 5 dní. Oba typy karet zakoupíte také v provedení pro děti. 
Dětská karta platí do dovršení 15. roku.

Kompletní informace naleznete na www.olomoucregioncard.cz.

• Vstupy ZDARMA na 78 míst
• Všechny atraktivity kraje zdarma
• Zdarma 100 stránková tištěná publikace
• Cca 200 možností použití karty
• Zdarma městská hromadná doprava v Olomouci (linky č. 1-111)
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Kovář kove rytíři nový meč. Na obrázku je však mečů 10. 
Najdi je a obrázek si vybarvi.

HRAD 
HELFŠTÝN

Ve své nynější podobě má hrad charakter rozsáhlé pevnosti s řadou věží, 
bran a budov. Každoročně se zde koná mezinárodní setkání uměleckých 
kovářů Hefaiston, v hradu se nachází stálá expozice uměleckého kovářství. 



MARIE 
TEREZIE 
(1717–1780)

Císařovně zapomněly švadleny došít šaty. Pomůžeš jim?
Šaty dokresli a obrázek si vybarvi.

Turisté zabloudili a nemouhou najít na mapě správnou cestu. 
Pomůžeš jim najít cestu na hrad? Obrázek si vybarvi.

HRAD
BOUZOV 

V letech 1895-1910 by přestavěn z původní pevnosti ze 13. století, dnes 
je oblíbeným místem pro natáčení filmů a pohádek. Je to zároveň jeden 
z nejromantičtějších a nejnavštěvovanějších hradů v České republice

Rakouská císařovna, česká a uherská královna si velice oblíbila město 
Olomouc, které se díky ní v letech 1741-1756 začalo velmi rozvíjet.



Vincenz Priessnitz při své procházce přírodou.
Obrázek si vybarvi.

VINCENZ 
PRIESSNITZ 
(1799–1851)

ZÁMEK
PLUMOV

Rybářům se zamotaly udice, najdi který rybář chytil rybu. 
Obrázek si vybarvi.

Objevitel vodoléčby a zakladatel Priessnitzových léčebných lázní v Jese-
níku. O jeho léčebné metodě bylo napsáno přes 400 knih v řadě jazyků.

Plumlovský zámek byl postaven v letech 1680 – 1690. Z původního návrhu 
čtyřkřídlého zámku však bylo vystavěno pouze jedno křídlo. Dnes je na zámku 
možnost komentovaných prohlídek, konají se zde svatby či kulturní akce.
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ZÁMEK 
TOVAČOV

Spoj tečky podle čísel a dokresli tak zámeckou věž.
Obrázek si vybarvi.

ZÁMEK 
JÁNSKÝ 
VRCH  
JAVORNÍK

Zámek Jánský Vrch v Javorníku. Při zahradní slavnosti se hudeb-
níci zamíchali mezi hosty... najdi všechny 4 a obrázek si vybarvi.

Původně rozlehlý hrad známý již z druhé poloviny 13. století. V 18. a 19. století 
byl zámek centrem vzdělanosti, kultury a humanismu na Jesenicku. Nyní se 
zde nachází jedinečná expozice dýmek a kuřáckých potřeb.

Byl založen ve druhé polovině 11. století jako útočiště lovců, později 
jako chráněná vodní tvrz. V zámku je mimo jiné umístěna např. expozice 
prusko-rakouské bitvy u Tovačova v roce 1866.



Eskymo Welzlovi chybí ve spřežení pejsci, dokreslíš mu je? 
Obrázek si vybarvi.

JAN ESKYMO 
WELZL 
(1868–1948)

HRAD 
ŠTERNBERK 

Pod hradem Šternberkem se prohání auta ve slavném závodě 
ECCE HOMO. Obrázek si vybarvi.

Rodák ze Zábřehu, český cestovatel, dobrodruh, lovec, zlatokop, vypravěč, 
náčelník Eskymáků a nejvyšší soudce v Nové Sibiři.

Hrad byl založen již v polovině 13. století a v současné době jsou v jeho 
interiéru umístěny vzácné sbírky výtvarného umění, gotických a renesančních 
plastik nebo soubor kachlových kamen.



SLAVNÍ
SKLADATELÉ

Wolfgang Amadeus Mozart, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák – spoj postavy 
z oper se správným skladatelem (Libuše, Rusalka, Kouzelná flétna – Papageno).

Eliška Junková ve slavném závodě Targa Florio na Sicílii se 
svojí Bugatti T35B. Obrázek si vybarvi.

ELIŠKA 
JUNKOVÁ 
(1900–1994)

Wolfgang Amádeus Mozart (1756-1791)
Jako mladík zavítal se svojí rodinou do Olomouce, když v říjnu 1767 prchal z Vídně před epidemií 
neštovic. Napsal zde jedno ze svých děl 6. symfonii F-dur.

Antonín Dvořák (1841-1904)
Světoznámý český skladatel několikrát pobýval v Lipníku nad Bečvou. Na jeho počest se zde 
každoročně koná přehlídka vážné hudby Dvořákův Lipník.

Bedřich Smetana (1824-1884)
Světoznámý hudební skladatel pobýval dva roky v Týně nad Bečvou u své sestry a švagra. 
Monumentální hrad Helfštýn ho inspiroval k napsání opery Čertova stěna.

Česká automobilová závodnice se narodila v Olomouci. Závodila na 
vozech Bugatti, a to nejprve jako spolujezdkyně svého manžela Čeňka 
Junka a posléze sama. Ve dvacátých letech min. století byla nejrychlejší 
ženou světa.



MARKÝZ 
DE LA FAYETTE 
(1757–1834)

Markýz de La Fayette sedí ve vězení v Olomouci.
Obrázek si vybarvi.

Gustavovi Frištenskému se poztrácely při focení medaile,
pomůžeš mu jich všech 6 najít? Obrázek si vybarvi.

GUSTAV 
FRIŠTENSKÝ 
(1879–1957)

Jeden z nejslavnějších českých sportovců, přesto skromný s džentlmen-
ským vystupováním. Během kariéry profesionálního zápasníka vybojoval 
tisíce zápasů.  Od roku 1917 až do své smrti žil v Litovli.

Francouzský revoluční generál a aristokrat byl v letech 1794 - 1797 
vězněn v Olomouci a nakonec byl na četné ohlasy z ciziny propuštěn.



ZÁMEK
ÚSOV

Pomíchala se nám tu zvířátka. Poznáš, která můžeš vidět na zámku? 
Spoj domeček se správným zviřátkem. Obrázky vybarvi. 
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KOZA DOMÁCÍ

KOČKA DIVOKÁ

JELEN LESNÍ 

KUR DOMÁCÍ (kohout)

MUFLON

PRASE DIVOKÉ

Děd Praděd ve svém lesním králoství.
Obrázek si vybarvi

DĚD
PRADĚD

Praděd je 1491,3 m vysoká hora v Hrubém Jeseníku a zároveň nejvyšší 
vrchol Moravy. Je zde nejdrsnější podnebí v ČR, průměrná roční teplota 
nepřevyšuje 1 °C.

BAŽANT OBECNÝ 

Původně gotický hrad ze 13. století, nyní barokní zámek s lesnickým 
a loveckým muzeem, kolekcí loveckých pušek a pytláckých zbraní.



ZLATORUDNÉ 
MLÝNY 
ZLATÉ HORY

Zlatorudné mlýny ve Zlatých Horách. Pomůžeš hledačům zlata najít všech 10
zlatých valounů? Obrázek si vybarvi.

Na zámku v Čechách pod Kosířem často pobýval český malíř 
Josef Mánes. Dokresli hanačku v kroji, aby mohl mistr obraz 
domalovat. Obrázek si vybarvi

ZÁMEK
ČECHY POD
KOSÍŘEM

Skanzen s funkční mechanikou na rýžování a dobývání zlata. 
Každoročně se zde koná několik akcí atraktivních pro malé i dospělé.

Zámek v Čechách pod Kosířem je klasicistní stavba zasazená v romanticky 
laděném parku. Je spjat se šlechtickým rodem Silva-Tarouca. Přítelem 
hraběcí rodiny byl slavný český malíř Josef Mánes, který Čechy pod Kosířem 
pravidelně navštěvoval a tvořil zde v letech 1849–1871.



Otto Wichterle při sestrojování svého prvního přístroje na 
výrobu kontaktních čoček s použitím stavebnice MERKUR.
Obrázek si vybarvi.

OTTO 
WICHTERLE 
(1913–1998)

RUČNÍ 
PAPÍRNA 
VELKÉ LOSINY

Víš jak se vyrábí papír? Nejprve se přiveze dřevo, rozemele se, do drtě se přidá 
voda a přísady. Vzniklá papírovina se nabere na síto, vylisuje v lisu, usuší a list  
papíru je hotový. Obrázek si vybarvi.

Funkční papírna s více než čtyřsetletou 
tradicí, jediná svého druhu ve střední 
Evropě. Papír se vyrábí tradičním 
manufakturním způsobem, vývoj 
produkce je znázorněn v Muzeu papíru.

Světově známý český vědec a vynálezce se narodil v Prostějově a proslul 
svým vynálezem měkkých kontaktních čoček, silonu nebo hydrogelu.



Jiří Wolker při rozjímání na Svatém Kopečku u Olomouce.
Obrázek si vybarvi.

JIŘÍ WOLKER 
(1900–1924)

JAN JOSEF 
VÁCLAV RADECKÝ 
Z RADČE 
(1766–1858)

Jan Josef Václav Radecký z Radče nevidí v zrcadle při kontrole uniformy  
před vojenskou přehlídkou vše. Najdi 8 rozdílů a obrázek si vybarvi 

Rakouský vojevůdce, český hrabě a velitel olomoucké pevnosti se 
v letech 1829 – 1831 zasloužil o ozdravění města Olomouc, když 
zde dal vysázet stromy nebo vysušit bažinatá místa.

Český básník se narodil v Prostějově, žil a tvořil ve vile na Svatém Kopečku 
u Olomouce. Tato vila dnes nese název vila Jiřího Wolkera (Bellevue) a je 
kulturní památkou.



Inkvizitor František Jindřich Boblig z Edelstadtu vyslýchá  
Kryštofa Aloise Lautnera v souvislosti s čarodějnickými  
procesy. Dokresli čarodějnice, které si Boblig vymyslel. 
Obrázek si vybarvi.

KRYŠTOF ALOIS 
LAUTNER 
(1622–1685)

ZÁMEK 
NÁMĚŠŤ NA HANÉ

Malá kněžna si hraje v zámecké zahradě s kočárkem a panenkami.  
Dokresli kočárek a obrázek si vybarvi.

Katolický duchovní a jedna z obětí honu na čarodějnice na Šumpersku.Romantický zámek francouzského typu s bohatým interiérem, 
obrazy a porcelánem. Součástí expozice je také jedinečná sbírka 
dětských kočárků.
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ZÁMEK
PŘEROV

Na zámku v Přerově je umístěno Muzeum Jana Ámose Komenského. 
Podívej se, jak dříve vypadala školní třída a obrázek si vybarvi.

Majitelem původně gotického hradu se na konci 15. století stal  
rod Pernštejnů, dnes je využíván pro muzejní účely.



Hrajeme si 
v Olomouckém kraji
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