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KULTURA
Arcidiecézní muzeum | www.olmuart.cz
út – ne 10:00–18:00  každou neděli a 1. středu v měsíci vstup volný

Arcibiskupský palác | www.arcibiskupskypalac.cz
říjen, duben – o víkendech a svátcích 10:00–17:00  listopad – březen zavřeno

Vlastivědné muzeum | www.vmo.cz
říjen – březen st – ne 10:00–17:00

Muzeum moderního umění | www.olmuart.cz
út – ne 10:00–18:00  každou neděli a 1. středu v měsíci vstup volný

Veteran Arena | www.veteranarena.cz
1. 10.–30. 11. a od 1. 4. út – ne 10:00–17:00  prosinec – březen zavřeno

Korunní pevnůstka | www.pevnostolomouc.cz
Expozice Prachárna, otevřeno říjen, duben ut – pá 9:00–17:00, so – ne 10:00–17:00 
 listopad – březen pouze na telefonickou objednávku | tel.: 725 250 215, 604 183 977

Moravské divadlo | www.moravskedivadlo.cz
činohra, balet, opera a opereta

Moravská filharmonie | www.mfo.cz
program na webových stránkách

Divadlo na Šantovce | www.divadlonasantovce.cz
divadelní představení, koncerty, talkshow, pohádky pro děti, výtvarné dílničky…
 v OC Šantovka  program na webových stránkách

Divadlo Tramtarie | www.divadlotramtarie.cz
nezávislé profesionální divadlo  sídlo ve Slovanském domě 

Divadlo hudby | www.olmuart.cz
 součást Arcidiecézního muzea  program divadla je na webových stránkách muzea

Kašpárkova říše | www.kasparkovarise.cz
loutkové divadlo pro děti ve Slovanském domě

Kino Metropol | www.kinometropol.cz
klasické kino v centru Olomouce, kavárna, dětský koutek

Multikina
Premiére Cinemas – OC Šantovka  program na www.premierecinemas.cz
Cinestar – OC Olomouc City  www.cinestar.cz/olomouc

Jezuitský konvikt | www.upol.cz/umelecke-centrum
Umělecké centrum UP – divadelní a filmový sál, kaple Božího těla, restaurace,  
 přístupné nádvoří

VOLNÝ ČAS
Olomoucké parky | www.flora-ol.cz
Smetanovy sady | Výstaviště Flora  Čechovy sady | dětské hřiště 
 Bezručovy sady | volně přístupné hradby

Botanická zahrada, rozárium a Zahrada smyslů
říjen, duben út – ne 9:30–18:00  listopad – březen zavřeno  www.flora-ol.cz

Sbírkové skleníky | www.flora-ol.cz
Smetanovy sady  říjen, duben út – ne 9:30–18:00  listopad, únor so – ne 
9:30–16:00  březen út – ne 9:30–16:00  prosinec – leden zavřeno

Botanická zahrada PřF UP | garden.upol.cz
Smetanovy sady  říjen, duben po – pá 8:00–16:00  listopad – březen zavřeno

Aquapark | www.aqua-olomouc.cz
po 14:00–20:00, út – pá 10:00–20:00, so – ne 9:00–20:00

Plavecký stadion | www.olterm.cz
krytý bazén: po – pá 6:00–21:00, so – ne  9:00–21:00  sauna: po 14:00–21:00, 
út – ne 10:00–21:00  dětský bazén, whirpool, tobogán, pára

Minigolf | www.minigolfolomouc.cz
indoor hřiště, OC Olomouc City, Pražská ul.  po – pá 10:00–21:00, so – ne 9:00–21:00

Lanové centrum Proud | www.lanovecentrum.cz/olomouc
říjen so – ne, svátky od 14:00  listopad – duben mimosezonní provoz, jen na objednávky

Zimní stadion | www.bruslenivolomouci.cz
vstupenky v prodeji na pokladně vždy 20 minut před začátkem veřejného bruslení

Bruslení na Dolním náměstí | www.vanocnitrhy.eu
v době konání adventních trhů veřejné přístupná ledová plocha | 1. 11.–24. 12. 

Olomoucké galerie | tourism.olomouc.eu
galerie Caesar, Primavesi, G, Patro, Anděl, Mona Lisa, Skácelík…  
 otevřeno po – pá v obvyklé otevírací doby obchodů

Svatováclavské pivní lázně | www.svatovaclavsky-pivovar.cz
Mariánská ul. č. 4, restaurace, minipivovar a pivní lázně  po – ne 14:00–22:00
 objednávky pivní koupele na tel.: 585 242 219 

Pivovar Moritz | www.hostinec-moritz.cz
Palachovo náměstí – restaurace  exkurze  kurz vaření piva

Dopravní centrum Semafor | www.olomouc.eu/semafor
říjen so – ne + svátky 10:00–12:00, 14:00–18:00  v případě nepříznivého počasí 
centrum uzavřeno i v provozní době  v případě příznivého počasí hřiště v provozu 
i v zimním období | listopad – březen

Dětská hrací centra
Amazonie, OC Olomouc City  Kvítko, Sokolská 7  koutek kavárny kina Metropol 
 Človíčkov, Galerie Moritz  RC Heřmánek, náves Svobody 41

Paintball Neředín | paintball.pgo.cz
fortová pevnost č. XV  venkovní i vnitřní hřiště  objednání akcí – tel.: 776 713 600

Bowling
www.bowland-center.cz  best-sportcentrum.cz/bowling

Laser Arena | www.laserarenaolomouc.cz
9. patro nadzemních garáží Hanáckého pluku  denně 10:00–22:00

Lamborghini Kart Arena | www.motokary-olomouc.cz
nadzemní garáže Hanáckého pluku, 11. podlaží  ne – čt 14:00–22:00, pá – so 14:00–24:00

Flash Wall | www.flashwall.cz
lezecké stěny, bar, dětský koutek | Chválkovice 615  
 po, st – pá 16:00–22:00, út, so, ne 10:00–22:00

Lezecké centrum Pajkland | www.lezecke-centrum.cz
nedaleko centra, K. Světlé 14  po – ne 16:00–22:00

Solné jeskyně
8. května 11, www.solana.cz  Jánského 24, www.solnajeskynejanskeho.cz

PAMÁTKY
Sloup Nejsvětější Trojice | tourism.olomouc.eu
exteriér  památka UNESCO

Radnice | tourism.olomouc.eu
v interiéru 3 volně přístupné výstavy  výstup na věž 1. 10.–14. 6. v 11:00 a 15:00
 audioprůvodce, multimediální průvodce Olina

Orloj | tourism.olomouc.eu
produkce denně ve 12:00

Soubor barokní kašen | tourism.olomouc.eu
exteriér  Caesarova, Herkulova, Jupiterova, Merkurova, Neptunova, Tritonů 
 novodobá Ariónova kašna

Olomoucké kostely | tourism.olomouc.eu
exteriér  katedrála sv. Václava, chrám sv. Mořice, kostel sv. Michala, chrám Panny 
Marie Sněžné, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, kapucínský kostel atd.

Věž chrámu sv. Mořice | www.moric-olomouc.cz
při příznivém počasí věž přístupná i v zimní období  po – so 9:00–16:30, 
ne 12:00–16:30

Olomoucké paláce | tourism.olomouc.eu
exteriér  Edelmannův, Petrášův, Hauenschildův, Salmův…

Terezská brána | tourism.olomouc.eu
exteriér  Palachovo náměstí

Olomoucká pevnost | www.cisarska-pevnost.cz
exteriér  interiér – na objednávku

tip pro rodiny s dětmi bezbariérový přístup www.olomoucregioncard.cz

BLÍZKÉ OKOLÍ
ZOO Olomouc – Svatý Kopeček | www.zoo-olomouc.cz
denně: říjen – únor 9:00–16:00, březen 9:00–17:00

Ekologické centrum Sluňákov | www.slunakov.cz
nízkoenergetický dům  Informační centrum CHKO Litovelské Pomoraví

Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W., Loštice | www.tvaruzky.cz
1. 10.–30. 10. po – ne 9:00–17:30  od listopadu do června zavřeno

Golf club Dolany – Véska | www.golf-olomouc.cz
klubovna, restaurace, hotel, trenažer

Centrum zdraví Bohuňovice | www.bohunovice.cz
krytý bazén, tobogán, whirpool, posilovna, fitness, wellness, ubytovna

Lyžařské areály
www.skiarealhlubocky.cz  www.lyzovanikladky.cz  www.hrubavoda.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC 
Horní náměstí – podloubí radnice | tel.: 585 513 385, 585 513 392 
otevřeno denně 9:00–19:00 | e-mail: infocentrum@olomouc.eu 
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc | tourism.olomouc.eu

Možnost stažení oficiálního digitálního turistického průvodce po 
pamětihodnostech města Olomouce OLINA.


