
4. 2. | Olomoucké 
masopustní veselí 
Horní náměstí
masopustní průvod městem s 
doprovodným programem  
a zabijačkou, masopustní jarmark
www.olomouc.eu

15. 3. – 30. 4. | Paschalia 
Olomucensia
Katedrála sv. Václava, kostel  
sv. Michala, Arcibiskupský palác, 
Biskupské náměstí
11. ročník festivalu, výstavy, divadlo, 
koncerty, čtení z bible, uložení ostatků, 
nasvícení katedrály
www.paschaliaolomucensia.cz 

22. 3. – 2. 4. | Jeden svět
Olomouc
24. ročník mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů o lidských právech 
www.jedensvet.cz 

1.–9. 4. | Olomoucké Velikonoce
Horní náměstí
oslavy velikonočních svátků, hanácký 
folklór, velikonoční farmářský trh 
a řemeslný jarmark
www.olomouc.eu

15.–16. 4. | Poděs
ZUŠ Žerotín, Dramacentrum 
Olomouc
festival pro dětské amatérské 
divadelní soubory
www.sdruzenid.cz

15.–16. 4. | Olomoucký  
tvarůžkový festival
Horní a Dolní náměstí
akce spojená s ochutnávkou 
tvarůžkových specialit, doprovodný 
folklórní program, prezentace 
minipivovarů
tvaruzkovyfestival.olomouc.eu

18. 4. | Brány památek dokořán
Olomouc
komentované prohlídky, doprovodný 
program v rámci Mezinárodního dne 
památek a historických sídel
branypamatekdokoran.olomouc.eu 

20.–23. 4. | Flora Olomouc  
Jarní etapa
Výstaviště Flora, Smetanovy 
sady
jarní etapa mezinárodní zahradnické 
a květinové výstavy a veletrhu 
www.flora-ol.cz 

25.–30. 4. | Academia Film 
Olomouc
Umělecké centrum Univerzity 
Palackého, Kino Metropol
58. mezinárodní festival populárně-
vědeckých filmů
www.afo.cz 
 
květen – září | Street Art Festival 
Olomouc
graffiti exhibice a výstavy graffiti 
umění v centru města s mezinárodní 
účastí graffiti a streetart umělců
www.streetart-festival.cz 

9.–21. 5. | Divadelní Flora
Horní náměstí, Moravské 
divadlo, S-klub, Divadlo na cucky 
a Umělecké centrum UP
26. ročník mezinárodního divadelního 
festivalu
www.divadelniflora.cz 

10. 5. | Olomoucký majáles 
Univerzity Palackého
Zbrojnice Olomouc
hudba, film, divadlo, umění, neziskový 
sektor, sportovní a outdoorové vyžití či 
literární čtení
www.olomouckymajales.cz

11.–27. 5. | Dvořákova Olomouc
Olomouc
21. ročník mezinárodního hudebního 
festivalu
www.mfo.cz 

19. 5. | pátek | 18:00–24:00 
Olomoucká muzejní noc  
Národní zahájení
Olomouc
společná akce olomouckých muzeí, 
galerií a dalších kulturních institucí, 
noční prohlídky expozic s doprovodným 
programem
www.olomouckamuzejninoc.cz 

26.–27. 5. | Olomoucké jarní vinné 
slavnosti
Dolní náměstí
jarní etapa vinných slavností 
www.olomoucka-vinna.cz 

1. 6. | Cena města Olomouce  
za rok 2022 
Olomouc
27. ročník ocenění významných 
osobností města, 15. ročník udělování 
Ceny za počin roku 
www.cenamesta.cz 

1.–30. 6. | Tramtárie OPEN-AIR
areál Korunní pevnůstky 
Olomouc
letní divadelní festival
www.divadlotramtarie.cz 

květen – říjen | Sculpture Line
Olomouc
mezinárodní sochařský festival 
v Olomouci
www.sculptureline.cz
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2. 6. | Noc kostelů
Olomouc
zpřístupnění olomouckých kostelů 
a modliteben
www.nockostelu.cz

2.–3. 6. | Svátky města Olomouce 
Horní náměstí, Smetanovy sady 
tradiční historické oslavy města, 
průvod ke cti sv. Pavlíny, koncerty & 
divadla, jarmark a hry
svatkymesta.olomouc.eu

2.–3. 6. | Slavnosti Olomouc
Korunní pevnůstka
hudební festival

4. 6. – 10. 9. | každou neděli | 16.00 
Promenádní koncerty 
altán u fontány ve Smetanových 
sadech 
tradiční cyklus promenádních 
koncertů v parku 
promenadnikoncerty.olomouc.eu

7.–12. 6. | CIRKUSKUS 
Letní kino a Dolní náměstí
festival divadla a nového cirkusu
www.divadlonacucky.cz

10.–11. 6. | Vyznání růžím
Rozárium
výstava a festival v olomouckém rozáriu
www.flora-ol.cz 

15.–29. 6. | Divadelní červen  
open-air Moravského divadla
Smetanovy sady
letní divadelní festival
www.moravskedivadlo.cz 

17. 6. | Olomoucký 1/2maraton
Horní náměstí, město Olomouc
největší sportovní událost v Olomouci, 
sportovní veletrh
www.runczech.com 

24. 6. | Olomouc ožije
Olomouc
3. ročník hudebního festivalu buskerů 
v centru města
www.olomouczije.cz

červenec – srpen | každý pátek 
19:00 | Večerní pohoda u Trojice 
Horní náměstí 
letní multižánrový hudební festival 
letni.olomouc.eu

20.–21. 7. | Olomoucké letní vinné 
slavnosti
Bezručovy sady
letní etapa vinných slavností 
www.olomoucka-vinna.cz 

28.–29. 7. | Colores Flamencos
Horní náměstí,  
Olomouc
mezinárodní festival flamenca 
a španělské kultury
www.flamencool.cz 

1.–25. 8. | Olomoucké 
shakespearovské léto
Umělecké centrum Univerzity 
Palackého 
letní divadelní festival Divadla 
Tramtarie
www.shakespearovskeleto.cz

25.–26. 8. | Mezinárodní festival 
vojenských hudeb
Horní náměstí
přehlídka dechových vojenských 
hudeb
www.olomouc.eu

4.–10. 9. | Dny evropského dědictví
Olomouc
Dny otevřených památek, koncerty 
& divadla, komentované prohlídky 
a vycházky
ded.olomouc.eu

4.–18. 9. | Mezinárodní varhanní 
festival
kostel sv. Mořice
festival varhanní hudby
www.mfo.cz 

19. 9. | MEET UP 23
Umělecké centrum Univerzity 
Palackého
hudba, film, divadlo, umění, sportovní 
a outdoorové vyžití 
meetup.upol.cz

22. 9. – 22. 10. | Podzimní festival 
duchovní hudby
olomoucké kostely
30. ročník festivalu duchovní hudby
www.podzimni-festival.cz 

29.–30. 9. | Olomoucké podzimní 
vinné slavnosti
Dolní náměstí
podzimní etapa vinných slavností 
www.olomoucka-vinna.cz 

5.– 8. 10. | Flora Olomouc - 
Hortikomplex
Výstaviště Flora, Smetanovy 
sady
podzimní etapa mezinárodní 
zahradnické a květinové výstavy 
a veletrhu & Olima
www.flora-ol.cz

13.–15. 10. | EXOTA Olomouc
Výstaviště Flora, Smetanovy 
sady
mezinárodní výstava exotů 
a okrasného ptactva
www.flora-ol.cz

16.–19. 10. | Prix Bohemia Radio
Olomouc a Horní náměstí
39. ročník Mezinárodního festivalu 
rozhlasové tvorby
www.prixbohemia.rozhlas.cz 

11.–12. 11. | Svatomartinská 
Olomouc
Dolní náměstí
oslava svátku sv. Martina, ochutnávka 
a prodej mladých vín
www.olomouc.eu

24.–26. 11. | Dizajntrh
areál Korunní pevnůstky 
Olomouc
originální prodejní přehlídka autorské 
módy, šperků, hraček a dalších 
produktů
www.dizajntrh.cz 

7.–10. 12. | Přehlídka animovaného 
filmu 
Umělecké centrum Univerzity 
Palackého
festival filmové animace a současného 
umění
www.pifpaf.cz 

19. 11. – 23. 12. | Olomoucké 
Vánoce
Horní a Dolní náměstí
tradiční vánoční trhy, mikulášská 
nadílka, kulturní a doprovodný 
program
www.vanocnitrhy.eu 

1. 1. 2024 | Novoroční ohňostroj
Olomouc
oslava nového roku s programem pro 
rodiny s dětmi
www.olomouc.eu 
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