CZ
Za zmínku jistě stojí největší vnitřní herna v Olomouci Amazonie, ale i dětská centra Mraveniště, Bambule, Človíčkov,
Beauty Café nebo RC Heřmánek, kde si mohou děti hrát
na různých atrakcích. V centru města je možné využít služeb dětského koutku kavárny kina Metropol.
www. amazoniecity.cz, www.herna-mraveniste.cz,
www.bambule.cz, www.clovickov.cz, www.beautycafe.cz,
www.rc-hermanek.cz, www.kinometropol.cz

5 LANOVÁ CENTRA
Milovníci adrenalinu nesmí minout Lanové centrum
Proud nebo Veverák na Svatém Kopečku. Zdolávání neobvyklých lanových překážek různé náročnosti je
totiž velkým zážitkem. Každý, kdo zkusí potlačit svůj strach
překonáváním překážek, je jištěný horolezeckým lanem.
Pro malé děti jsou připraveny překážky pouhý kousek nad
zemí. | www.lanovecentrum.cz, www. veverak-kopecek.cz

Kam s dětmi za deště?

6 RADNICE S ORLOJEM
Radnice vévodící Hornímu náměstí představuje
již po více než šest staletí symbol hospodářského
a politického významu někdejšího královského hlavního
města Moravy. Dnes je nejvýznačnější stavební památkou olomoucké světské architektury. Také orloj, jehož
zvonkohra se rozezní každý den ve 12 hodin, je zajímavým místem k zastavení. | http://tourism.olomouc.eu
TIP: V interiéru se nachází tři výstavy – k historii města,
k historii radnice a k historii orloje.
V druhém patře radnice je k dispozici místnost určená
k přebalování a kojení.

7 KOSTEL SV. MICHALA
Možnost výstupu na věž, zvonici
a hrací hřiště uprostřed ambitu.
Raně barokní chrám sv. Michala byl postaven na místě
původního gotického kostela. Impozantní barokní interiér je jedním z nejkrásnějších v Olomouci. Přístupná je
také gotická zvonice, ambit se souborem obrazů barokPevnost poznání

8 PEVNOST POZNÁNÍ
Interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého,
které hravou a zábavnou formou představuje přírodní i společenské vědy. Děti se mohou projít modelem
mozku, potkat vodní živočichy, vyzkoušet obří hlavolamy
nebo v planetáriu prozkoumat vesmírnou oblohu.
www.pevnostpoznani.cz
út – pá 9:00–17:00
so – ne 9:00–18:00

9

ARCIBISKUPSKÝ PALÁC

Oﬁciální sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů
a místo, kde na trůn nastoupil císař František Josef I.
Rodiny s dětmi mohou využít pravidelných dětských prohlídek o víkendech a státních svátcích vždy v 11:00 hod, které
probíhají zábavnou formou. | www.arcibiskupskypalac.cz

10 VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Muzeum s hodnotným sbírkovým fondem nabízí
rodinám s dětmi moderní, interaktivní expozice Příroda Olomouckého kraje, Olomouc - patnáct století města,
Příběh kamene a řadu dalších programů a krátkodobých
výstav. | www.vmo.cz
IV. – IX. út – ne 9:00 – 18:00
X. – III. st – ne 10:00 – 17:00

11 DĚTSKÁ HRACÍ CENTRA
V Olomouci naleznete hned několik atraktivních
dětských center a možností vyžití i těch nejmenších.

12 AQUAPARK
Olomoucký aquapark je ideálním místem pro celou
rodinu. Návštěvníkům nabízí zajímavé adrenalinové
a relaxační vodní atrakce, odpočinkovou zónu, masáže
a solárium. To vše v atraktivním prostředí v rámci jednoho
komplexu, tvořeného vnitřní bazénovou halou a venkovním areálem s travnatými rekreačními plochami.
www.aqua-olomouc.cz

13 PLAVECKÝ STADION
V centru města je návštěvníkům k dispozici krytý
a venkovní plavecký bazén. Aktivní plavci jistě
ocení padesátimetrový vnitřní bazén, zatímco ti nejmenší
si užijí v dětském bazénu se skluzavkou. Plavecký bazén
dále nabízí parní komoru, saunu, whirlpool, tobogán
a kurzy potápění. | www.olterm.cz

14 LASER ARENA OLOMOUC
Pro ty, kdo mají rádi adrenalin, sportovní vyžití nebo akční
hry, je Laser Arena správnou volbou. Na hráče Laser Game
čeká 360 m2 překážek, rohů a zákoutí, které jsou ideálními
úkryty. | www.laserarenaolomouc.cz
Dětské centrum Jungle

HRAD BOUZOV

15 MOTOKÁRY
V centru města se nachází krytá motokárová dráha Lamborghini kart arena. Sídlí v nadzemních garážích na ulici
Hanáckého pluku a nabídne vám motokárovou trať
o délce 280 metrů ve dvou podlažích. V letních měsících si
můžete zajezdit venku na multifunkční ploše za obchodní
galerií Šantovka, hned vedle dětského hřiště a hřiště
na beach volejbal. | www.motokary-olomouc.cz

Výlety do okolí
LOVECKÁ CHATA HORKA n. M.

10 km

Oblíbené výletní místo se stylovou restaurací, s možností ubytování, zázemím pro nejrůznější setkání
a společenské akce a širokou nabídkou volnočasových,
mysliveckých, loveckých, outdoorových a lanových aktivit.
Stylová restaurace nabízí vynikající staročeské a moravské speciality. | www.autodemont.cz/cz/chata

DŮM PŘÍRODY A SLUŇÁKOV

23 km

Areál se nachází v krásném prostředí údolí řeky
Bystřice a na své si tu přijdou především děti při
skocích na trampolínách, hraní discgolfu, lukostřelbě,
při jízdě na bobové dráze a také v dětské zóně, kde si
můžou zařádit na lanovce, houpacím mostu, houpačkách
a hrazdě. Projet se můžete společně na koloběžkách.
www.hrubavoda.cz

Aquapark Olomouc

Lanové centrum Proud

ního malíře Ignáce Raaba a podzemní poustevna se
studánkou. V letních měsících je možno s dětmi spočinout
uprostřed ambitu v zahradě sv. Michala, která je vybavena
prolézačkami a houpačkami.

PARK SPORTU HRUBÁ VODA

7,5 km

U Horky nad Moravou můžete navštívit unikátní galerii
v přírodě a přírodní areál. Ten slouží jako přirozená vstupní
brána do CHKO a podněcuje návštěvníky ke smyslovému
vnímání přírody a její kultivaci. Areál je volně přístupný
s výjimkou Rajské zahrady a Sluneční hory snů.
www.dumprirody.cz, www.slunakov.cz

FUN PARK | SKI AREÁL HLUBOČKY 16 km
Areál nabízí skvělé letní i zimní atrakce pro celou rodinu.
V létě se můžete projet na terenních minikárách, na čtyřkolce a děti na dětské čtyřkolce, řádit v bikeparku a tatínci
si můžou zkusit zajezdit v Hummeru.
www.funparkhlubocky.cz

37 km

Bouzov patří mezi nejnavštěvovanější hrady v Česku.
Svým pojetím jde o dokonalý středověký hrad, uvnitř
vybavený nejvyšším soudobým komfortem. Hrad je ideální
volbou pro váš celodenní výlet autem nebo na kole.
www.hrad-bouzov.cz

HISTORICKÝ AREÁL BOUZOV

37 km

Areál je ojedinělým kulturním zařízením, jehož náplní
jsou zábavně-naučné programy s historickou tématikou. Zájemci si zde můžou prohlédnout středověké
válečné stroje a zbraně, zastřílet si z kuše a ﬂobertového
revolveru, rozhlédnout se do okolí z 15 m vysokého dřevěného Trojského koně či zhlédnout některé z historických
vysoupení nebo výstav. | galeriebouzov.webpark.cz

HANÁCKÉ SKANZEN PŘÍKAZY

11 km

Možnost podívat se do minulosti, jak žili Hanáci.
Najdete zde bohatou sbírku řemeslných nástrojů,
expozici věnovanou praní a žehlení, sbírku hraček i originální
hanáckou hospodu. V létě a o Vánocích se zde konají řemeslné jarmarky, koncerty apod. a bývalá sýpka je upravena
jako galerie. | www.hanackeskanzen.cz
Sluňákov

Dům přírody

ZAHRADNÍ ŽELEZNICE STŘÍŽOV

16 km

Pro nadšence a milovníky modelů a vláčků
bude návštěva venkovního kolejiště zasazeného
do zahrady v Drahanovicích-Střížově nezapomenutelným
zážitkem. | www.zahradnizeleznice.cz

ZÁMEK NÁMĚŠŤ NA HANÉ

23 km

Nikde jinde v České republice nespatříte tak ojedinělé sbírky, jako právě na zámku v Náměšti na Hané.
Dech se vám zatají nad vzácnou sbírkou míšeňského porcelánu i nad vznešeností cestovních kočárů olomouckých
biskupů a arcibiskupů. | www.zamek.namestnahane.cz

Aktuální informace
Olomouc – město pro rodinu
Olomouc se hlásí k městům v České republice, která podporují zdravé a fungující rodiny. Podrobnější informace
pro rodiny s dětmi naleznete na internetových stránkách
www.prorodinu.olomouc.eu!
Bezbariérová Olomouc
Tipy, jak a kde se po městě nejlépe pohybovat s kočárkem
naleznete na mapě Bezbariérová Olomouc – k dispozici
v informačním centru v podloubí radnice nebo ke stažení
na http://tourism.olomouc.eu.
Zpřístupnění školních hřišť
Město Olomouc zpřístupňuje od dubna do října řadu školních hřišť, které je tak v odpoledních hodinách možno
s dětmi využít. V areálech je možné zapůjčit si i sportovní
vybavení. Zpřístupnění školních hřišť včetně otevírací doby
na www.olomouc.eu.
Mobilní hra pro děti a rodiče
Možnost stažení mobliní hry Olomouc Labyrinth z prostředí
Olomouce zdarma na Google Play. Určeno pro Android.

…family friendly

Olomouc – family friendly

Kam s dětmi za slunečného počasí?

Olomouc, to není jen mnoho krásných památek
v prstenci parků v centru města, je to i místo
se spoustou lákadel, poklidných zákoutí
a sportovišť pro celou rodinu.

PROHLÍDKA S KOČIČKOU OLOU
Kromě klasické prohlídky města s průvodcem nebo
zapůjčeným audioprůvodcem, můžou rodiny s dětmi
absolvovat prohlídku Olomouce s kočičkou Olou. V informačním centru obdržíte mapu a děti sbírají razítka na různých stanovištích. Za získání všech razítek je čeká malá
odměna. | tourism.olomouc.eu

1 DO PARKU A SBÍRKOVÝCH SKLENÍKŮ
Olomoucké parky jsou dodnes vyhledávanou oázou
klidu i aktivního odpočinku. Rozlehlý prstenec
zeleně obepínající historické centrum ukrývá také kolonádu s dobovou restaurací a kavárnou, hudební altánek,
jezírko, cyklo a in-line stezky i dětská hřiště. Komu by ani
tato nabídka nestačila, může navštívit Sbírkové skleníky
nebo Botanickou zahradu. | www.ﬂora-ol.cz

I když se vydáte dále od centra, je s dětmi stále
co objevovat. Ať již olomoucký aquapark,
kde kromě vodních atrakcí najdete i herní centrum
pro ty nejmenší, tak výstavu historických
aut ve Veteran Areně či zoo na Svatém Kopečku.
Také olomoucké parky jsou zajímavým místem
pro odpočinek po prohlídce města. Najdete v nich
moderně vybavená dětská hřiště s prolézačkami
i sbírkové skleníky. Nechybí zde ani kilometry
in-line stezek, můžete si také zapůjčit kola
k vyjížďkám po cyklotrasách. Kdo dává přednost
vodě, jistě uvítá výlet na raftu či motorové lodi
po klidné řece Moravě nebo jejím rameni Mlýnském
potoce.
Pokud vám nebude přát počasí, nevadí. V útulných
hernách a dětských centrech najdou rodiče
společně s dětmi příjemný úkryt plný hracích
prvků a dobré kávy.
Ani rodiny s nejmenšími dětmi nemusí zoufat,
že se s kočárkem nikam nedostanou. Olomouc
je jednou z metropolí, které podporují výstavbu
bezbariérových přístupů do památkových objektů,
muzeí, hotelů či restaurací.

Sbírkové skleníky: II., XI. so – ne 9:30–16:00;
III. út – ne 9:30–16:00; IV.–X. út – ne 9:30–18:00
Botanická zahrada: IV.–X. út – ne 9:30–18:00

NA RAFTY

– Olomouc je díky sloupu Nejsvětější Trojice
zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO?
– každý den se ve 12 hodin rozezní zvonkohra orloje
na Horním náměstí a rozpohybují se postavičky
na orloji?
– radniční věž včetně výstav o historii města, radnici
a orloji je přístupná s průvodcem v letní sezoně
5x denně?
– s kartou Olomouc region Card můžete navštívit až
80 atraktivních míst zdarma a čerpat slevy na více než
100 dalších místech ve městě a regionu?

2 NA KOLO

Plavecký
stadion

13
Smetanovy sady

dětské hřiště

2
Centrum
Semafor

veřejné toalety

Zoo Olomouc

vést a dozvědět se i spoustu zajímavostí o památkách,
využijte prohlídek města na kole s průvodcem.
www.perej.cz, www.olomouc.eu/semafor

14 15
Dny evropského dědictví

NA OLOLOĎ

Kulturní tipy

10

Řeka Morava obtéká historické centrum Olomouce a díky
tomu je možné obdivovat z paluby lodi památky a dominanty města jinou perspektivou než při běžné procházce.
Ololoď pojme až 12 cestujících, délka plavby je 45 minut.
Součástí plavby je i výklad o historii města, památkách
i řece Moravě. Informace a rezervace plaveb na
www.plavbyolomouc.cz.

Pro nejmenší je zaměřená nabídka pravidelných
představení loutkového divadla Kašpárkova říše, divadla
Tramtarie a pravidelná nedělní představení v Divadle
na Šantovce. www.kasparkovarise.cz,
www.divadlotramtarie.cz, www.divadlonasantovce.cz.
Přehled kulturních akcí na
www.olomouc.eu/portal/kalendar-akci.

9

6
7

otevírací doba
8

Zahrajte si, pobavte se a poměřte síly v minigolfu
s přáteli a rodinou. Outdoorové hřiště naleznete
v těsném sousedství Korunní pevnůstky. Indoor minigolf
pak zájemci mohou najít v obchodním centru Olomouc
City. | www.minigolfolomouc.cz

náš tip
sleva s Olomouc region Card
více informací na www.olomoucregioncard.cz
3

INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC

4 DO ZOO

Přímo v informačním centru či v Centru Semafor
si můžete zapůjčit kola i pro Vaše nejmenší a společně vyrazit za krásami města. Pokud se chcete nechat
Olomoucké parky

kašna

3 NA MINIGOLF

Chcete okusit netradiční pohled na město? Není
problém! Během letní sezony je možno využít pravidelné projížďky na raftech poklidnými parky pod městskými hradbami, při kterých vás průvodce obeznámí
s historií města a dalšími zajímavostmi. | www.perej.cz

Vědeli jste, ze…

Mariánský morový sloup

Projížďky na raftech

Zoo se nachází na Svatém Kopečku nedaleko poutního chrámu Navštívení Panny Marie.
Chová na čtyři sta druhů zvířat a podílí se na záchraně
řady dalších. Součástí zoo je také dětské lanové centrum
Lanáček, kde si nejmenší mohou zadovádět na překážkách mezi stromy. Pokud by vám návštěva zoo nestačila, je
možno využít cyklostezek a pěších tras, které nabízí okolí
Svatého Kopečka. Lanové centrum Veverák, zřícenina
kláštera Kartouzka nebo Fort Radíkov jsou ideálními cíli
vašeho výletu. | www.zoo-olomouc.cz
denně: X.–II. 9:00–16:00; III., IX. 9:00–17:00;
IV.–VIII. 9:00–18:00

Morav
a

V historickém centru naleznete odpočinek
u Ariónovy kašny, která v létě slouží i jako
netradiční brouzdaliště. Pokud si chcete užít
pohled na celé město, vydejte se se svými dětmi
na radniční věž. Na radnici navíc můžete zhlédnout
i tři netradiční výstavy – o historii města, o historii
radnice a expozici o dřívějších podobách
olomouckého orloje.

sloup Nejsvětější Trojice
památka UNESCO

5 4

Šternberk

OlomoucSvatý Kopeček

Mohelnice

5

Bys

třice

11
12

15

Horní náměstí – podloubí radnice
otevřeno denně 9:00–19:00
tel.: 585 513 385, 585 513 392, 731 422 872
e-mail: infocentrum@olomouc.eu
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
http://tourism.olomouc.eu
Vydalo statutární město Olomouc, 2015
Foto: Jan Andreáš, archiv města
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Podpořeno z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
v rámci celostátní soutěže Obec přátelská rodině roku 2014.

