
Dějepisná exkurze v Olomouci 
V úterý 20. září 2016 se naše 7. třída vypravila na dějepisnou exkurzi do Olomouce. Vedl nás pan 
učitel Skoumal, který ve škole učí dějepis. Cílem naší naučné výpravy bylo nejen Arcidiecézní 
muzeum Olomouc, ale i výstava velryb v Galerii Šantovka.  
Cestovali jsme vlakem. Po příjezdu do Olomouce jsme nejprve navštívili chrám sv. Václava, protože 
v muzeu otvírali až později.  

Po příchodu do muzea se nám představil pan Šobáň, který nám dělal průvodce. Začal nám 
vyprávět, co dříve stálo na místě muzea. Podle dochovaných informací to bývala stavba, ze které 
se ale dochovala jen studna a základy věže. Dále nám ukazoval cestovní kočár z barokní doby, 
který sloužil arcibiskupovi a byl celý pozlacený. Pak nás provedl klenotnicí s relikviáři a zlatými kříži 
na hostie. Relikviáře sloužily k uchování pozůstatků svatých, například v nich byly uloženy zuby, 
kosti atd. 

Následně jsme se dostali do sálů s obrazy. Jeden sál sloužil jako galerie malířského mistra, v dalším 
sále byly vyobrazeny čtyři roční období (každé období bylo umístěno v jednom rohu). Pak 
následovala trojice propojených sálů, přičemž každý z nich byl zasvěcen určitému bohu, například 
Neptunovi. Tento sál byl celý v barvách moře – převažovala tedy modrá barva – a Neptun tam byl 
zobrazen se svým trojzubcem. Druhý sál byl zasvěcen bohu Saturnovi, třetí bohu Jupiterovi. Tím 
naše prohlídka muzea skončila. 

Z muzea jsme se vydali na Dolní náměstí, cestou jsme navštívili chrám sv. Michaela. Dále jsme šli 
na Horní náměstí, kde jsme si prohlédli nejprve morový sloup - Sloup Nejsvětější Trojice, poté 
olomoucký orloj. 



Pak jsme konečně vyrazili do naší vysněné Šantovky. Ovšem ne na nákupy, ale na výstavu velryb, 
což bylo velmi zajímavé. Protože se však blížilo poledne, dostali jsme nejprve rozchod na oběd. Na 
výstavě jsme pak viděli různé modely ryb, jako například žraloka obrovského, rejnoka elektrického, 
plejtváka obrovského nebo mečouna.  

Po výstavě jsme dostali další kratší rozchod, a potom už jsme se vydali na nádraží, na cestu domů. 
Výlet se všem ohromně líbil. 

Jakub Kauer, žák 7. třídy 


