PL
także Amazonię – największą salę zabaw dla dzieci
w mieście – oraz ciekawe atrakcje w centrach zabaw dla
dzieci Mraveniště, Bambule, Človíčkov, Beauty Café lub
RC Heřmánek. | www.amazoniecity.cz,
www.herna-mraveniste.cz, www.bambule.cz,
www.clovickov.cz, www.beautycafe.cz,
www.rc-hermanek.cz, www.kinometropol.cz

5 PARKI LINOWE
Miłośnikom adrenaliny polecamy parki linowe Proud
i Veverák w Ołomuńcu i na Świętym Kopeczku. Przekonywanie nietradycyjnych linowych przeszkód o różnym
stopniu trudności w wysokości 8 metrów, będzie niezapomnianym przeżyciem. Każdy odważny, jest zabezpieczony
linami wysokogórskimi. Dla maluchów, nie zapomniano
przygotować przeszkody kawałek nad ziemią.
www.lanovecentrum.cz, www.veverak-kopecek.cz

Dokąd z dziećmi w razie deszczu?

6 RATUSZ Z ZEGAREM SŁONECZNYM
Ratusz, przodująca budowla na Górnym Rynku,
już ponad sześć wieków symbolizuje gospodarcze
i polityczne znaczenie dawnego królewskiego miasta
Moraw. Dziś należy do najważniejszych architektonicznych zabytków ołomunieckiej świeckiej architektury.
Również Zegar Słoneczny, którego dzwonko grę można
usłyszeć każdy dzień o godzinie 12, należy do ciekawych miejsc. | http://tourism.olomouc.eu
Ciekawostki: W ratuszu można za darmo obejrzeć trzy
atrakcyjne wystawy: o historii miasta, o historii ratusza
oraz o zmianach wyglądu zegara astronomicznego.
Na 2. piętrze ratusza znajduje się pomieszczenie dla
matek z dziećmi.

7 KOSTEL SV. MICHALA
Można zwiedzić wieżę, dzwonnicę
i boisko w środku ambitu.
Wczesno barokowy kościół św. Michała został zbudowany pierwotnie w miejscu kościoła gotyckiego.
Fascynujące barokowe wnętrza należą do najpiękTwierdza Poznania

Park Linowy Proud

niejszych w Ołomuńcu. Udostępniona jest również
gotycka dzwonnica, ambit ze zbiorami obrazów malarza
barokowego Ignacego Raaba i podziemną pustelnią
z studzienką. Podczas lata można odpocząć z dziećmi
w ogrodzie św. Michała, gdzie znajdują się przełaźnie
z huśtawkami.

8 TWIERDZA POZNANIA
Interaktywne muzeum nauki Uniwersytetu Palackiego, które poprzez gry i zabawy przybliża nauki
przyrodnicze i społeczne. Dzieci mogą zwiedzić makietę
mózgu, oglądać organizmy wodne, rozwiązać olbrzymie
łamigłówki i zbadać nocne niebo w planetarium.
wt – pią 9:00–17:00
so – nie 9:00–18:00

9 PAŁAC ARCYBISKUPI
Oﬁcjalna siedziba ołomunieckich biskupów i arcybiskupów, w której wstąpił na tron cesarz Franciszek
Józef I. Rodzinom z dziećmi polecamy zabawne zwiedzanie dla dzieci, organizowane zawsze w weekendy i święta
państwowe o godz. 11:00. | www.arcibiskupskypalac.cz

12 AQUAPARK
Ołomuniecki aquapark jest idealnym miejscem dla
całej rodziny. Odwiedzającym oferuje ciekawe adrenalinowe i odpoczynkowe części, masaże i solaria. Wszystko to można znaleźć w ramach jednego kompleksu,
posiadającego basen zewnętrzny z obszarem do opalania
i wewnętrzną halę z basenami.
www.aqua-olomouc.cz

13 STADION PŁYWACKI
W centrum miasta znajduje się letni basen, którego
częścią jest i kryty basen. Basen wewnętrzny ma
50 metrów, dla najmłodszych jest przygotowany basenik
ze ślizgawką. Dalej można skorzystać z komory parowej,
sauny, whirpoolu, ślizgawek i kursów nurkowania.
www.olterm.cz

14 LASER ARENA OŁOMUNIEC
Dla tych, którzy lubią adrenalinę, sportowe wyżycie lub
gry akcji, Laser Arena jest właściwym wyborem. Na grze
Laser Game czeka 360 m2 przeszkód, narożników i krawędzi, które są idealnymi schronieniami.
www.laserarenaolomouc.cz

10 MUZEUM REGIONALNE
Muzeum z cenną kolekcją oferuje rodzinom z dziećmi
nowoczesne, interaktywne wystawy zoologii, geologii i mineralogii, prehistorię Ołomuńca jak również szereg
krótkotrwałych wystaw i programów. | www.vmo.cz
IV.–IX wt–niedz. 9:00–18:00
X.–III. śr–niedz. 10:00–17:00

11 CENTRUM ZABAW DLA DZIECI
W Ołomuńcu można znaleźć szereg atrakcyjnych
pomieszczeń zabaw dla najmłodszych. Polecamy

Dětské centrum
Centrum
zabaw dla
Jungle
dzieci

PARK SPORTÓW HRUBÁ VODA

23 km

Ośrodek sportów w pięknej dolinie rzeki Bystřice,
idealne miejsce dla dzieci lubiących skoki na trampolinie, disc golfa, łucznictwo. Można się tutuaj przejechać
na torze bobslejowym, w streﬁe dla dzieci można zaszaleć
na linach, moście wiszącym, drążku i huśtawkach. Możliwość wspólnej jazdy na hulajnogach. | www.hrubavoda.cz
Aquapark Olomouc

GRÓD BOUZOV

15 TORY MOTOROWE
W centrum miasta znajduje się kryty tor motorowy Lamborghini Kart Arena. Znajduje się w nadziemnych parkingu przy ulicy Hanáckého pluku. Oferuje tor o długości
280 metrów w dwu piętrach. Latem można skorzystać
z wielofunkcjnego placu zabaw z boiskiem do siatkówki
plażowej w okolicach galerii handlowej Šantovka.
www.motokary-olomouc.cz

Wycieczki do okolicy
CHATA ŁOWIECKA HORKA N. M.

10 km

Ulubione wycieczkowe miejsce z stylową restauracją, z zakwaterowaniem, z pomieszczeniami
do imprez, z szeroką ofertą wolnoczasowych czynności,
gończych, sportowych, adrenalinowych. Restauracja proponuje smaczne dania staroczeskiej i morawskiej kuchni.
www.autodemont.cz/cz/chata

DOM PRZYRODY I SLUŃÁKOV

FUN PARK HLUBOČKY

Bouzov należy do najbardziej zwiedzanych zamków
w Czechach. Należy do doskonałych średniowiecznych grodów, wewnątrz wyposażonych ówczesnym komfortem. | www.hrad-bouzov.cz

KOMPLEKS HISTORYCZNY BOUZOV
Kompleks średniowiecznego zamku to wyjątkowa instytucja kultury organizująca imprezy o tematyce historycznej
dla dzieci i dorosłych. Zwiedzający mogą podziwiać średniowieczną broń i machiny wojenne, spróbować strzelania
z kuszy i rewolweru ﬂobertowego, rozejrzeć się po okolicy
z wysokiego na 15 m konia trojańskiego lub obejrzeć którąś
z wystaw i produkcji historycznych. | galeriebouzov.webpark.cz

HANACKI SKANSEN PŘÍKAZY

16 km

Ośrodek oferuje letnie i zimowe atrakcje dla całej rodziny. Latem jazdy w mini gokartach terenowych i innych
pojazdach dla dzieci i dorosłych, park rowerowy, ojcowie
mogą pojeździć w Hummerze. | www.funparkhlubocky.cz

11 km

Zobacz, jak w przeszłości żyli i mieszkali Hanacy.
Polecamy bogatą kolekcję narzędzi rzemieślniczych,
ekspozycję prania i prasowania, kolekcję zabawek i oryginalną hanacką gospodę. | www.hanackeskanzen.cz

7,5 km

W miejscowości Horka nad Moravou można zwiedzić unikatowy kompleks przyrodniczy, który stanowi naturalną bramę do parku krajobrazowego i zachęca
zwiedzających do zmysłowego postrzegania przyrody.
Ośrodek dostępny bez ograniczeń za wyjątkiem Rajskiego
Ogrodu i Słonecznego Wzgórza. X–III po uzgodnieniu.
www.dumprirody.cz, www.slunakov.cz

37 km

OGRODOWY DWORZEC KOLEJOWY STŘÍŽOV
Dla miłośników i fanów makiet pociągów będzie
zwiedzanie plenerowego dworca znajdującego się
Sluňákov

Dom Przyrody

w ogrodzie w Drahanovicích-Střížově niezapomnianym
przeżyciem.
www.zahradnizeleznice.cz

ZAMEK NÁMĚŠŤ NA HANÉ

23 km

Nie ma drugiego identycznego miejsca w Czechach
z tak wyjątkowymi zbiorami jak na zamku Náměšt
na Hané. Oddech biorące zbiory porcelany, czy wzniosła
ekspozycja uroczystościowych wozów i kolas ołomunieckich biskupów i arcybiskupów na pewno pozostawią
w Wassilne wrażenie.
www.zamek.namestnahane.cz

Aktualności
Ołomuniec – miasto dla rodziny
Ołomuniec należy do tych miast w Republice Czeskiej, które
wspierają zdrową i aktywną rodzinę. Szczegółowe informacje dla rodzin z dziećmi znajdziesz na stronie internetowej
www.prorodinu.olomouc.eu!
Ołomuniec bez barier
Jak spacerować po Ołomuńcu z wózkiem dziecięcym?
Odpowiedź znajdziesz w mapce „Ołomuniec bez barier“
– do dyspozycji w biurze informacji w podcieniach ratusza
lub do pobrania na http://tourism.olomouc.eu.
Udostępnienie boisk szkolnych
Miasto Ołomuniec udostępnia w czasie od kwietnia
do października większość boisk szkolnych, z których
można korzystać z dziećmi w godzinach popołudniowych.
Do dyspozycji wyposażenie sportowe. Godziny otwarcia
boisk na www.olomouc.eu.
Gra mobilna dla dzieci i rodziców
Pobierz grę mobilną Olomouc Labyrinth rozgrywającą
się w kulisach miasta. Dostęp na Androida bezpłatny
na Google Play.

…family friendly

Dokąd z dziećmi podczas słonecznej pogody?

Ołomuniec – family friendly

Kolumna Maryjna

Ołomuniec, to nie tylko wiele ciekawych pamiątek
ograniczonych wspaniałymi parkami w centrum
miasta, ale również wiele ciekawostek, spokojnych
zakątków i atrakcji sportowych dla całej rodziny.

ZWIEDZANIE Z KOTKĄ OLĄ
Oprócz klasycznego zwiedzania miasta z przewodnikiem albo przewodnikiem audio mogą rodziny
z dziećmi wybrać się na zwiedzanie Ołomuńca z kotką Olą.
W punkcie informacji miejskiej otrzymacie mapę, dzieci
w różnych miejscach zbierają pieczątki. Po zdobyciu wszystkich pieczątek otrzymają małą nagrodę.
http://tourism.olomouc.eu

1 DO PARKÓW I SZKLARNI ZBIOROWYCH
Ołomunieckie parki są wyszukiwane nie tylko
z powodu ich spokojnych zakątków, lecz również
z powodu możliwości aktywnego odpoczynku. Parki rozmieszczone wokół starówki ukrywają restaurację z kawiarnią,
altan muzyczny, jeziorko, ścieżki dla rowerzystów i łyżworolkarzy i place zabaw. Oprócz tego można zwiedzić Szklarnie
Zbiorowe czy Ogród Botaniczny. | www.ﬂora-ol.cz

Nawet na peryferiach miasta znajduje się wiele
ciekawych miejsc, które można zwiedzać z dziećmi.
Czy ołomuniecki Aquapark, gdzie oprócz wielu
wodnych atrakcji można znaleźć i plac zabaw
dla najmłodszych lub wystawę zabytkowych
samochodów w Veteran Arenie,
lub zoo na Svatém Kopečku.

Nawet rodziny z najmniejszymi maluchami, mogą
pozwiedzać wiele miejsc i zabytków, ponieważ
Ołomuniec należy do miast, które wspierają bez
barierowe dostępy do zabytków, muzeów, hotelów
i restauracji.

Szklarnie Zbiorowe: II., XI. so – nie 9:30–16:00;
III. wt – nie 9:30–16:00; IV.–X. wt – nie 9:30–18:00
Ogród Botaniczny: IV.–X. wt – nie 9:30–18:00

– Ołomuniec dzięki Kolumnie Najświętszej Trójcy
został zapisany na spis pamiątek UNESCO?
– każdy dzień o godzinie 12 wybija swoją dzwonko
grę zegar słoneczny na Górnym Rynku?
– wieżę ratuszową wraz z wystawami o ratuszu
i zegarze słonecznym można w ciągu sezonu zwiedzić
5x do dnia?
– z kartą Olomouc region Card można zwiedzić
darmowo ponad 80 najsłynniejszych miejsc oraz
skorzystać ze zniżek w ponad 100 innych miejscach
w mieście i okolicy?

Macie ochotę zobaczyć miasto w nietradycyjny sposób?
Bez problemu! Podczas letniego sezonu można skorzystać z regularnych raftingowych przejażdżek spokojnymi parkami pod obwarowaniami miasta, wsłuchując się w ciekawy
wykład przewodnika na temat historii miasta. | www.perej.cz

2 ROWERY

13
Park Smetanovy sady

place zabaw

2
Centrum
Semafor

toalety publiczne

Zoo

ale również dla dzieci i wspólnie pozwiedzać miasto.
W razie zainteresowania, można skorzystać z przewodnika
na rowerze. | www.perej.cz, www.olomouc.eu/semafor

14 15
Europejskie Dni Dziedzictwa

STATKIEM PO RZECE

Nasza propozycja

10

Rzeka Morawa otacza centrum historyczne, dzięki czemu
można podziwiać zabytki i dominanty miasta w ciekawej
perspektywie z pokładu statku, zupełnie innej niż podczas zwykłego spaceru. Na statku „Ololoď“ mieści się aż
12 pasażerów, rejs trwa 45 minut. Podczas rejsu dowiesz
się wiele ciekawostek o historii Ołomuńca, o jego zabytkach i rzece Morawie. Informacja i rezerwacja miejsc na
www.plavbyolomouc.cz.

Naszym najmłodszym polecamy ofertę regularnych
spektakli dla dzieci w teatrze lalkowym Kašpárkova říše,
w teatrze Tramtarie i niedzielne przedstawienia w teatrze
Na Šantovce. | www.kasparkovarise.cz,
www.divadlotramtarie.cz, www.divadlonasantovce.cz
Więcej informacji także na
www.olomouc.eu/culture/calendar-of-events/pl

9

6
7

godziny otwarcia
nasza propozycja

Zagrajcie w minigolfa, zmierzcie siły z kolegami czy rodziną. Boiska znajdują się niedaleko Koronnej Twierdzy. Indoor minigolf można
również znaleźć w centrum handlowym Olomouc City.
W razie ochoty można również zagrać adventure golf
w Centrum sportowym Omega. | www.minigolfolomouc.cz

zniżka dla posiadaczy Olomouc region Card
www.olomoucregioncard.cz

8

CENTRUM INFORMACYJNE W OŁOMUŃCU

3

4 ZOO

W Centrum Informacyjnym lub w Centrum Semafor można zapożyczyć rowerki nie tylko dla Was,
Ołomunieckie parki

Plavecký
stadion

3 MINIGOLF

RAFTING

Wiadomo wam, że…

fontanny

Morav
a

W historycznym centrum można odpocząć
przy Fontannie Ariona, która podczas lata jest
wykorzystywana, jako nietradycyjny mini basenik.
Jeżeli macie ochotę zobaczyć całe miasto,
polecamy widoki z wieży ratuszowej.

Również ołomunieckie parki warto zwiedzić,
chociażby z powodu spokojnych zakątków. Można
w nich znaleźć place zabaw z przełaźniami dla
dzieci czy Zbiorowe Szklarnie. Nie brakują również
ścieżki dla rowerzystów czy łyżworolkarzy, można
zapożyczyć sobie rowery i zwiedzić okolice
korzystając z ścieżek dla kolarzy. Fanom raftingu
możemy zaproponować wycieczkę na spokojnej
rzece Morawie lub na jej prawym ramieniu
Młyńskim Potoku. W razie niesprzyjającej pogody,
rodzicie z dziećmi znajdą schronienie w centrach
zabaw z wieloma dziecięcymi atrakcjami
i dobrą kawą.

Kolumna Najświętszej
Trójcy zabytek UNESCO

Rafting

Zoo znajduje się na Svatém Kopečku niedaleko
miejsca pielgrzymkowego Nawiedzenia Panny
Marii. Zoo zajmuje się hodowlą ponad 400 gatunków
zwierząt i ochronną wielu innych. Częścią zoo jest dziecięcy park linowy Lanáček, gdzie dzieci mogą pobawić się
na przeszkodach między drzewami. Oprócz zoo, można
skorzystać z ścieżek dla rowerzystów, turystycznych tras,
warto zwiedzić ruinę klasztoru lub twierdzę Radíkov.
www.zoo-olomouc.cz
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Wydruk miasto statutarne Ołomuniec, 2015
Foto: Jan Andreáš, archiwum miasta
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codziennie: X.–II. 9:00–16:00; III.,
IX. 9:00–17:00; IV.–VIII. 9:00–18:00

Horní náměstí (Rynek Górny) – arkady ratuszu
779 11 Olomouc, Republika Czeska
tel. : +420 585 513 385, +420 585 513 392
Otwarte codziennie 9:00–19:00
e-mail: infocentrum@olomouc.eu
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
http://tourism.olomouc.eu

Přerov

Doﬁnansowano ze środków Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych w ramach konkursu ogólnokrajowego „Gmina przyjazna
rodzinie“ w 2014 r.

