
Městské sady

Poznávací trasa (cca 9,2 km) 
Vhodná i pro rodiny s dětmi, začátek a konec trasy: Horní náměstí od informačního centra; 
Popis trasy: Horní náměstí – radnice s orlojem – Herkulova kašna – Sloup Nejsvětější Trojice – Ariónova kašna – Moravské divadlo – Pavelčákova ulice – Mlýnská – Vodní kasárna – tržnice – kateřinská – Michalské stromořadí – 
Bezručovy sady (Korunní Pevnůstka, minigolf, Botanická zahrada a Rozárium, kryt CO) – Nábřeží Přemyslovců – tř. 1. máje – dómská – Václavské náměstí (Dóm sv. Václava, Arcidiecézní muzeum) – dómská – tř. 1. máje – komenské-
ho – dobrovského – Václava III. – Na Letné (výhled na klášterní Hradisko) – U sportovní haly – Legionářská (sportovní centrum Omega, Fotbalový stadion, Centrum semafor, Plavecký stadion) – Hynaisova – Palackého – Čechovy sady (dětské 
hřiště) – smetanovy sady (Výstaviště Flora, Botanická zahrada, Sbírkové skleníky, dětské hřiště, restaurace Fontána) – Polská – tř. 17. listopadu – kateřinská – Mlýnská – Pavelčákova – Horní náměstí 

Olomouc na kole

Informační centrum olomouc | Horní náměstí – podloubí radnice | 779 11 olomouc | tel.: 585 513 385, 585 513 392 | otevřeno denně 9:00–19:00
e-mail: infocentrum@olomouc.eu | www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc | http://tourism.olomouc.eu | GPS: 49°35‘38.286“n, 17°15‘4.621“e

V interiéru radnice jsou zdarma přístupné výsta-
vy o historii města i radnice a historii orloje.
Orloj – zvonkohra denně ve 12:00 hod. Olo-
mouc v kostce – zhruba hodinová prohlídka pa-
mátek na Horním náměstí a radnice zakončená 
výstupem na věž; zajišťuje informační centrum.
Horní náměstí, GPS 49°35‘38.14“N, 17°15‘5.902“E

15. 6.–16. 9. denně 9:30; 11:00, 12:30, 
14:00, 15:30 a 17:00

Jedinečné barokní sousoší z  poloviny 18. 
století vysoké 32 m, v  roce 2000 zařazené 
na seznam světového kulturního a přírodního 
dědictví UNEsCO. Ve  spodní části sezonně 
přístupná kaple.
Horní náměstí, GPS 49°35‘38.19“N; 17°15‘1.529“E

Šestice mistrně zpracovaných barokních ka-
šen s mytologickými motivy z přelomu 17. a 18. 
století. 

dílo olomouckého rodáka Ivana theimera z roku 
2002, v létě oblíbené brouzdaliště pro děti.
Horní náměstí, GPS 49°35‘36.24“N; 17°15‘3.96“E

Ve zrekonstruovaném opevnění z dob císařov-
ny Marie terezie se nachází příjemné hospůd-
ky, restaurace, kavárny, bary i kluby.
 

Bezručovy, Čechovy a  smetanovy sady obe-
pínají historické centrum a  ukrývají kolonádu 
s  dobovou restaurací a  kavárnou, hudební 
altánek, jezírko, cyklo a  in-line stezky, dětská 
hřiště, botanickou zahradu s rozáriem, sbírkové 
skleníky a univerzitní botanickou zahradu.

Sbírkové skleníky: XI.–II. So–Ne 9:30–16:00;  
III. Út–Ne 9:30–16:00; IV.–X. Út–Ne 9:30–18:00

Univerzitní botanická zahrada (GPS 49°35‘13.322“N; 
17°14‘58.939“E): IV.–X. Út–Ne 9:30–18:00
Botanická zahrada s rozáriem (GPS 49°35‘13.200“N; 
17°14‘59.359“E): IV.–X. Út–Ne 9:30–18:00

dochovaná část bývalé bastionové pevnosti, 
otevřená v době konání kulturních akcí. 
Bezručovy sady, GPS 49°35‘34“N; 17°15‘30“E 
www.pevnostolomouc.cz  

Minigolfová hřiště jsou umístěna v  areálu tJ 
Lokomotiva Olomouc, s možností občerstvení.
MGC Olomouc, tř. 17. listopadu 3, 
tel.: 585 413 898, www.minigolfolomouc.cz  
GPS 49°35‘30.093“N; 17°15‘30.797“E

Unikátní muzeum sídlící na  Václavském ná-
městí bylo založeno z  podnětu papeže Jana 
Pavla II. stálá expozice muzea seznamuje 
návštěvníky s  duchovní kulturou olomoucké 
arcidiecéze. 
Václavské náměstí 3, www.olmuart.cz
GPS 49°35‘52.07“N; 17°15‘44.639“E

Út–Ne 10:00–18:00 
každou St a Ne volný vstup

komentovaná prohlídka krytu, který byl v  50. 
letech vybudovaný jako velitelské stanoviště 
štábu civilní ochrany (CO), vstupenky lze za-
koupit v informačním centru v podloubí radnice.
Bezručovy sady, GPS 49°35‘36“N; 17°15‘20“E
15. 6.–16. 9. Čt a So 10:00, 13:00 a 16:00 

Novogotický chrám s  2. nejvyšší věží v  ČR 
(100,6 m) s přístupnou kryptou.
Václavské nám., GPS 49°35‘51.999“N; 17°15‘45“E 

katedrála + krypta Po–Ne 7:00–18:00,  
průvodcovská služba Út–So 9:00–17:00

klášter byl založen v  11. století. V  rozsáh-
lém barokním komplexu, nově vybudovaném 
po požáru v 18. století G. P. tencallou, sídlí nej-
starší vojenská nemocnice v ČR. 
Sušilovo nám., www.vnol.cz
GPS 49°36‘18.36“N; 17°15‘54.36“E

Na Střelnici 48, GPS 49°36‘5.481“N; 17°14‘58.004“E

denně 13:00–19:00

Legionářská 11, tel: 800 172 357, www.olterm.cz
GPS 49°35‘55.863“N; 17°14‘39.571“E

venkovní bazén: VI.–VIII. 9:00–20:00 
krytý bazén: 6:00–21:00 (So, Ne od 9:00)

dopravní hřiště, půjčovna kol a  cyklistických 
potřeb.
Legionářská 15, www.olomouc.eu/semafor
GPS 49°35‘56.152“N; 17°14‘46.411“E
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tip pro rodiny s dětmi

Využijte prohlídky města na kole  
s průvodcem. www.perej.cz

sleva s Olomouc region Card, více  
informací na www.olomoucregioncard.cz

tIPy k zastaVENí



Zážitková trasa na Svatý Kopeček (cca 27,8 km) 
Vhodná pro zdatnější cyklisty, začátek a konec trasy: Horní náměstí od informačního centra;  
Popis trasy: Horní náměstí – Pavelčákova – Mlýnská – kateřinská – tř. 17. listopadu – kosmonautů – hl. nádraží – Jeremen-
kova – U ambulatoria – Hodolanská – Libušina – Bendlova – Jana koziny – Na zákopě – selské náměstí – Švabinského 
– samotišky – Sv. Kopeček (bazilika minor, ZOO, lanové minicentrum Lanáček, restaurace archa) – Radíkov (fort Ra-
díkov) – zřícenina Kartouzka – dolany – Bělkovice-Lašťany – Bohuňovice (Centrum zdraví) – Černovír – Hlušovická 
– Černovírská – Petřkova – U stavu – stratilova – Na Letné – U sportovní haly – Legionářská – Hynaisova – Palackého 
– Čechovy sady – smetanovy sady – Polská – tř. 17. listopadu – kateřinská – Mlýnská – Pavelčákova – Horní náměstí

Relaxační trasa Litovelským Pomoravím (cca 31,8 km)
Vhodná pro pro všechny věkové kategorie, začátek a konec trasy: Horní náměstí od informačního centra;  
Popis trasy: Horní náměstí – Lazce – Hejčín – Poděbrady – Horka nad Moravou (Sluňákov, Lovecká chata) – Hynkov – 
Příkazy (Hanácké skanzen) – skrbeň – křelov (Fort XVII) – Olomouc/Řepčín – Hejčín – Lazce – Horní náměstí
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POUtNí MístO – sVatý kOPEČEk

GOLF CLUB dOLaNy-Véska

CENtRUM zdRaVí BOHUňOVICE

zOO sVatý kOPEČEk

FORt RadíkOV

Vyhledávané poutní místo s monumentálním barokním 
chrámem Navštívení Panny Marie, povýšeným roku 1995 
papežem Janem Pavlem II. na baziliku minor. 
Sadové nám., Olomouc-Svatý Kopeček
GPS 49°37‘44.82“N; 17°20‘16.599“E

Chová na tři sta druhů zvířat a podílí se na záchraně řady 
dalších. součástí zOO je také dětské lanové centrum La-
náček, rozhledna a stylová restaurace.
www.zoo-olomouc.cz, GPS 49°38‘0.226“N; 17°20‘35.458“E

denně X.–II. 9:00–16:00; III., IX. 9:00–17:00;  
IV.–VIII. 9:00–18:00 

Jedna z pevnůstek systému Císařsko královské Olomouc-
ké pevnosti z roku 1876 zapuštěná do kopce za radíkov-
skou věží.

Na Pevnůstce, Vrchní 75, Olomouc-Radíkov, tel.: 777 135 001
www.pevnost-radikov.cz, GPS 49°38‘31.999“N; 17°22‘6.999“E

VII.–X. So–Ne 11:00–17:00,  
poslední prohlídka v 16:00 hod.

Bývalý kartuziánský klášter a husitská pevnost.
Dolany, GPS 49°39´4.29“N; 17°20´30.83“E

Osmnáctijamkové mistrovské hřiště a devítijamkové veřej-
né hřiště.
Dolany–Véska, tel.: 585 397 278, www.golf-olomouc.cz
GPS 49°39´33.523“N; 17°21´8.528“E

krytý plavecký areál s bohatou nabídkou zábavy a atrakcí.
6. května 616, Bohuňovice, tel.: 585 151 731, www.bohunovice.cz
GPS 49°39‘40.241“N; 17°17‘1.100“E

Út–Ne 10:00–21:00

zŘíCENINa kaRtOUzka

Rozsáhlá vodní plocha v CHkO Litovelské Pomoraví, jezero 
využívané k relaxaci, vodním sportům i rybaření, okolí jezera 
v letní sezoně udržováno, je zde restaurace s terasou. 
Horka nad Moravou, GPS: 49°37‘35.810“N, 17°13‘32.224“E

Chráněná krajinná oblast s  přirozenými lužními lesy 
ve vnitřní deltě řeky Moravy mezi městy Olomouc a Mohel-
nice, vyhledávaná pěšími i cykloturisty. 

Vstupní brána do  CHkO Litovelské Pomoraví, unikátní 
nízkoenergetická budova s  centrem ekologických aktivit 
umožňující realizovat pobytové i denní ekologické progra-
my. dům je otevřen celoročně, nachází se zde turistické in-
formační centrum, půjčovna kol, možnost ubytování.
Skrbeňská 70, Horka nad Moravou, tel.: 585 154 711
www.slunakov.cz, GPS 49°38‘29.108“N; 17°11‘59.359“E

Po–Pá 8:00–17:00, So–Ne 10:00–17:00

Oblíbené výletní místo s restaurací, ubytováním, nabídkou 
volnočasových, mysliveckých, loveckých, outdoorových 
a lanových aktivit. 
Vodní 6, Horka nad Moravou, tel: 585 378 070 
www.autodemont.cz/cz/chata, GPS 49°39‘21.923“N; 17°12‘11.466“E

Expozice původní lidové architektury přibližuje život a  ře-
mesla na hanácké vesnici.
Příkazy 54, Příkazy, tel.: 585 967 310, www.hanackeskanzen.cz
GPS 49°38‘41.499“N; 17°8‘21.48“E

V., IX. So–Ne 10:00–16:00; VI.–VIII. Út–Ne 10:00–17:00

Jedna z nejzachovalejších součástí systému opevnění měs-
ta Olomouce, fort permanentního charakteru vystavěný mezi 
lety 1850 a 1854 podle J. von Wurma. Restaurace v objektu.
Na fortu 1, Křelov, tel.: 603 444 010, www.forty.cz
GPS 49°36‘31.313“N; 17°11‘36.088“E

VI., IX. So–Ne 11:00–16:00, VII.–VIII. Út–Ne 11:00–17:00

JEzERO POděBRady LOVECká CHata HORka Nad MORaVOU

HaNáCké skaNzEN PŘíkazy

FORt XVII kŘELOV

LItOVELské POMORaVí 

sLUňákOV

Zoo OlomoucChrám Navštívení Panny Marie Centrum zdraví Bohuňovice Litovelské Pomoraví SluňákovGolf Club Dolany-Véska Fort XVII. Křelov

tIPy k zastaVENí

tIPy k zastaVENí

tip pro rodiny s dětmi sleva s Olomouc region Card, více informací na www.olomoucregioncard.cz


