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VýStuP na radnIční Věž 
SIGHtSeeInG from tHe toWn  
Hall toWer
Komentovaný výstup na vyhlídkový ochoz  
75 metrů vysoké radniční věže. 
denně v 11:00 a 15:00 (skupiny i na objed-
návku). od 15. 6. do 15. 9. denně v 10:00, 
11:30, 13:00, 14:30, 16:00 a 17:30.
Guided tour to the gallery of a 75-metre 
high town Hall tower.
daily at 11am and 3pm (groups on request).
from 15. 6. to 15. 9. daily at 10am, 11:30am, 
1pm, 2:30pm, 4pm and 5:30pm.

olomouc V KoStce 
olomouc In a nutSHell
Hodinová prohlídka „olomouc v kostce“ 
po památkách Horního náměstí ukončená 
výstupem na radniční věž.
od 15. 6. do 15. 9. denně v 9:30, 11:00, 
12:30, 14:00, 15:30 a 17:00.
one hour tour “olomouc In a nutshell” to 
monuments of upper Square with climbing 
the town Hall tower.
daily from 15. 6. to 15. 9. at 9:30am, 11am, 
12:30pm, 2pm, 3:30pm and 5pm.

audIoPrŮVodce olomoucí
olomouc audIoGuIde
audioprůvodce s výkladem k hlavním 
památkám. umožňuje vytvoření vlastní 
prohlídkové trasy podle mapy, kterou  
zájemce obdrží ke sluchátku v Ic olomouc 
zdarma.
audioguide with recordings to the main 
attractions. You can choose your own tour 
based on a free map obtained along  
with the audioguide in the olomouc Ic.

Stálé exPozIce na radnIcI 
Permanent exPoSItIonS  
at tHe toWn Hall
Výstavní expozice věnované historii města, 
radnice a příběhu olomouckého orloje.
Přístupné zdarma během úředních hodin 
magistrátu nebo v rámci komentovaných 
prohlídek radnice.
the expositions are devoted to the history 
of the city, town Hall and to the tale of the 
astronomical clock of olomouc. accessible 
free of charge during the office hours or 
within guided tours of the town Hall.

cena | Price: 100 czK GratIS 

15 czK 10 czK GratIS 
6–15  50 czK 25 czK GratIS



Vratná záloha | deposit 300 czK


0–6


6–15



multImedIální PrŮVodce „olIna“
„olIna“ multImedIa GuIde
Kapesní GPS navigace olIna s multime-
diálním obsahem. Provede vás po olomouci 
a k hlavním památkám a zajímavostem 
nabídne videa, fotografie a další informace. 
na výběr také několik tematických tras.
olIna multimedia Guide combines the 
maps with GPS navigation and consists  
of text, photos and video on monuments  
of olomouc. this guide offers you  
to choose from thematic tours as well.

PŮjčoVna Kol,  
ProjížĎKY na raftecH 
BIKe rental, cItY tourS BY raft 
V Ic olomouc si můžete zapůjčit kolo nebo 
objednat průvodce na originální prohlídku 
olomouc na kole. Ic zajistí na objednání 
prohlídky olomouc na raftech – netradiční 
poznání památek a městských sadů.
You can rent a bike in the olomouc Ic or 
order a guide for the original tour olomouc 
by bike. on request, the Ic ensures popu-
lar tours olomouc by raft – unique tours of 
sights and city parks.

KrYt cIVIlní oBranY 
cIVIl defence SHelter
Komentovaná prohlídka krytu v Bezručových 
sadech, který byl v 50. letech zbudovaný 
jako velitelské stanoviště štábu co.
Prohlídky od 15. 6. do 15. 9. 
čtvrtek, sobota: 10:00, 13:00, 16:00.
Guided tour of a fallout shelter in Bezruč 
Park, which was constructed as a headquar-
ters of civil defence in the 1950’s.
tours every thu and Sat at 10am, 1pm 
and 4pm from 15. 6. to 15. 9.

olomouc reGIon card 
olomouc reGIon card
Karta, s kterou v olomouci ušetříte! zdarma 
mHd, vybrané služby v Ic, slevy v muzeích. 
orc je platná v celém olomouckém kraji.
discount tourist card valid throughout  
the olomouc region. free public transport 
in olomouc, as well as entrance to several 
museums, castles and chateaus.
Info: www.olomoucregioncard.cz

20 czK GratIS 
0–15

Vratná záloha | deposit 500 czK
cena | Price: GratIS Vratná záloha i cena: informace v Ic olomouc

deposit and price: information in the olomouc Ic

48hod. | 48 hours

5denní | 5 days

180 czK 90 czK
0–15

360 czK 180 czK
0–15



Informační	centrum	Olomouc	|	Olomouc	Information	Centre | Horní náměstí – radnice | upper Square – town Hall
tel.: +420 585 513 385, +420 585 513 392 | otevřeno denně | open daily 9:00–19:00 | e-mail: infocentrum@olomouc.eu 
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc | http://tourism.olomouc.eu
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	1	 	Sloup	Nejsvětější	Trojice
  Holy trinity column
	2	 Radnice	s	orlojem
   town Hall and astronomical clock
	3	 	Katedrála		sv.	Václava
   St Wenceslas’ cathedral
	4	 Chrám	sv.	Mořice
  St maurice’s church
	5	 	Kostel	P.	Marie	Sněžné
   church of the Virgin mary of the Snow
	6	 Kostel	sv.	Michala
  St michael’s church
	7	 Dominikánský	kostel
  dominican church
	8	 	Kaple	sv.	Jana	Sarkandra
   chapel of St john Sarkander

	 9	 Caesarova	kašna
  caesar’s fountain
	10	 Herkulova	kašna
  Hercules’ fountain
	11	 Merkurova	kašna
  mercury’s fountain
	12	 Neptunova	kašna
  neptune’s fountain
	13	 Jupiterova	kašna
  jupiter’s fountain
	14	 Kašna	Tritonů
  tritons’ fountain
	15	 Ariónova	kašna
  arion’s fountain
	16	 Kryt	civilní	obrany
  civil defence Shelter

olomoucKé KoStelY S PrŮVodcem
Všechny nejvýznamnější olomoucké kostely a kaple jsou v období turistické sezony otevřeny den-
ně nejméně od 9:00 do 17:00. Průvodcovská služba v nich je zajištěná út – so od 9:00 do 17:00.
 otevírací doba průvodcovská služba
chrám sv. mořice po – ne 7:00–18:00 út – so 9:00–17:00
Sloup nejsvětější trojice po – ne 9:00–17:00 po – ne 9:00–17:00
Katedrála sv. Václava + krypta po – ne 7:00–18:00 út – so 9:00–17:00
chrám Panny marie Sněžné po – so    9:00–18:00 po – ne 9:00–18:00
   ne 10:00–18:00
chrám sv. michala po – ne 7:00–18:00 út – so 9:00–17:00
Sarkanderova kaple po – ne 9:00–17:00 út – so 9:00–17:00
dominikánský kostel po – ne 7:00–18:00 út – so 9:00–17:00
Bazilika navštívení Panny  
marie na Sv. Kopečku – noVě po – ne 8:30–17:00 út – so 10:00–17:00

olomouc cHurcHeS WItH tour GuIde
In the tourist season, all important olomouc churches and chapels are open daily at least from 
9:00am to 5:00pm with guide service available from tue to Sat between 9:00am to 5:00pm. 
 opening hours guide service
St maurice’s church mon – Sun 7:00–18:00 tue – Sat 9:00–17:00
Holy trinity column mon – Sun 9:00–17:00 mon – Sun 9:00–17:00
St Wenceslas’ cathedral + crypt mon – Sun 7:00–18:00 tue – Sat 9:00–17:00
church of the Virgin mary  mon – Sat 9:00–18:00 mon – Sun 9:00–18:00 
of the Snow   Sun 10:00–18:00
St michael’s church mon – Sun 7:00–18:00 tue – Sat 9:00–17:00
chapel of St john Sarkander mon – Sun 9:00–17:00 tue – Sat 9:00–17:00
dominican church  mon – Sun 7:00–18:00 tue – Sat 9:00–17:00
Basilica of the Visitation  
of the Blessed Virgin mary – neW mon – Sun 8:30–17:00 tue – Sat 10:00–17:00


