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... stay overnight

EVROPA | ČESKÁ REPUBLIKA | OLOMOUC
Olomouc, pulsující stotisícová metropole úrodné Hané
a páté největší město České republiky, leží přímo v srdci
Moravy a v minulosti byla jejím hlavním městem. Výhodná
poloha mezi významnými evropskými městy, jako jsou
Vídeň, Praha, Krakov či Bratislava, předurčuje její význam
dodnes.
Nyní je sídlem starobylé univerzity, arcibiskupství,
filharmonie, mnoha muzeí, divadel a klubů i dějištěm
spousty zajímavých akcí a festivalů. K relaxaci nabízí
unikátní rozlehlé parky, oblíbenou zoologickou zahradu,
moderní aquapark, plavecký stadion či přírodní oblasti
s koupáním a sítí cyklostezek.
Olomouc po staletí patřila mezi nejvýznamnější sídla
českého království a jako přirozené a mocné centrum
Moravy vždy lákala přední umělce, vzdělance, obchodníky
a řemeslníky. Bohatá a pestrá minulost v ní zanechala
velkolepou kolekci historických skvostů, která z Olomouce
činí po Praze druhou největší památkovou rezervací u nás.
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Tisíciletou vznešeností nadchne katedrála a paláce
Václavského návrší. Na tomto výjimečném historickém
místě, nazývaném Olomouckým hradem, vymřel po meči
slavný rod Přemyslovců a mladý W. A. Mozart zde složil
svou šestou symfonii. Část bývalého opevnění z dob
Marie Terezie, využívaného jako vodní kasárna, je dnes
s desítkami hospůdek i klubů rušným centrem zábavy.
Nevšední oázu klidu představují naopak olomoucké parky
nebo romantické přírodní koupaliště Poděbrady na okraji
města s restaurační terasou, čistou vodou a travnatými
břehy ke slunění.
V Olomouci prostě stojí za to se zdržet! Výlet na Svatý
Kopeček s monumentálním poutním chrámem nabízí
i výjimečný rozhled na město a úrodný kraj Hané,
procházky v lese i velkou ZOO se stovkami druhů zvířat
a zábavou pro malé i velké. Aquapark s mnoha atrakcemi,
muzeum automobilových veteránů, stezky pro bruslaře,
galerie, divadla, festivaly, překrásné městské sady
i historické vojenské forty a pevnůstky, projížďky malebnou
přírodou či prohlídky úchvatných hradů v okolí vyplní
několik dní zážitků a relaxace.
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... stay overnight
Město skvostných památek,
parků i zábavy, výjimečná směs
krásy a zážitků
Světovou raritou je původně středověký orloj na průčelí
starobylé olomoucké radnice, po válce přetvořený v duchu
socialistického realismu v pohyblivou směsici figurek
dělníků, sportovců i krojovaných Hanáků. Velkolepá krása
dvaatřicet metrů vysokého Sloupu Nejsvětější Trojice
– památky UNESCO, šestice mistrovských barokních
kašen i okouzlující novodobá Ariónova kašna, to jsou další
nepřehlédnutelné unikáty soustředěné v historickém centru
města.
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Sloup Nejsvětější Trojice

Románský biskupský palác
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Olomoucký orloj

Bazilika na Svatém Kopečku

interiéry zdobí církevní poklady a umělecká díla ze sbírek
olomouckých biskupů a arcibiskupů.
Majestátní kostel sv. Mořice ukrývá druhé největší varhany
ve střední Evropě, z jeho mohutné středověké věže se lze
rozhlédnout po městě. Obrovským turistickým lákadlem
je bezpochyby Arcibiskupský palác, v jehož zdobných
reprezentačních sálech byl uveden na trůn rakouský císař
František Josef I. a kde lze nahlédnout do sídla úřadujícího
arcibiskupa. Dochovaný skřipec v kapli sv. Jana Sarkandra
připomíná knězovo umučení. Olomouc je také místem,
kde byl sv. Jan Sarkander roku 1995 papežem Janem
Pavlem II. svatořečen.
Velkolepou symfonii krásy ve městě rozehrává na mnoha
místech jedinečné olomoucké baroko. Nádherný chrám
sv. Michala, Sloup Nejsvětější Trojice i komplex jezuitské
školy a kostela patří k ohromujícím dílům. Starobylému
klášteru Hradisko se pro jeho působivou velikost i noblesu
přezdívá „Moravský Escorial“. Bazilika na Svatém Kopečku
je úžasným magickým místem shlížejícím z úpatí Jeseníků,
střežícím poklidnou a úrodnou rovinu Hané. Jeho návštěvu
si nenechal ujít ani papež Jan Pavel II.
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... duchovní metropole
Tisícileté duchovní centrum
Moravy, plné nádherných
chrámů a mistrovských děl
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Tolik impozantních chrámů, půvabných kostelíků, kaplí,
zdobených paláců i klášterů na jednom místě hned tak
nenajdete. Olomouc, tisíciletá duchovní metropole Moravy,
nabízí ojedinělou atmosféru, nevšední kouzlo i zážitky.
Vznešenost novogotické katedrály sv. Václava s nejvyšší
kostelní věží na Moravě umocňuje významné církevní
a historické okamžiky, které se v dějinách tohoto místa
odehrály. Téměř tisíc let starý románský biskupský palác
s obdivovanými okny se zde prolíná s unikátním areálem
Arcidiecézního muzea, jehož originálně zrekonstruované
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Kaple sv. Jana Sarkandra
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Arcidiecézní muzeum

Arcibiskupský palác – interiér

k dispozici velký plavecký stadion, pro osvěžení přímo na
hlavním náměstí slouží netradiční brouzdaliště v půvabné
Ariónově kašně. Za městem najdete i několik lákavých míst
ke koupání v přírodě.
Olomoucké parky s barevnými dětskými hřišti jsou jako
stvořené pro sport, procházky či rodinný piknik. Nechybí
kilometry in‑line stezek, můžete si půjčit kola k vyjížďkám
nebo si objednat výlet po klidné řece Moravě na raftu.
V útulných hernách a dětských centrech najdou rodiče
klidnou chvíli na kávu, když si děti zrovna hrají. Za rodinnou
zábavou lze zajít na bowling, minigolf, badminton
a všechny další oblíbené týmové aktivity. Za pořádnou
porcí adrenalinu se musí šplhat do výšek na překážky
v místním lanovém centru.
Veteran Arena oslní stovkou naleštěných historických
automobilů, v Leteckém muzeu můžete nahlédnout do
několika výjimečných letadel, Arcidiecézní muzeum
překvapí bohatostí a rozmanitostí honosné sbírky. Skvělým
cílem pro výlet po okolí může být pohádkový hrad Bouzov,
překrásné krápníkové jeskyně, Hanácký skanzen nebo
loštické muzeum Olomouckých tvarůžků.
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... family friendly
Příjemné a rozmanité místo
k životu, kde to baví celou
rodinu
Olomouc, to je spousta lákadel, pohodových míst
i sportovišť pro celou rodinu. Zoologická zahrada láká
mnohými zajímavostmi. Okouzlí krásným lesním prostředím,
ale najdete zde i pavilony s netopýry či s mořskými akvárii
se žraloky a korálovými rybkami, průchozí výběhy opic,
vyhlídkovou věž i lanové centrum mezi stromy s dalšími
atrakcemi i pro ty nejmenší děti.
Skvělým rájem vodní relaxace i adrenalinové zábavy je
moderní aquapark s vnitřními atrakcemi i letním venkovním
areálem. Jen pár kroků z centra je pro sportovní plavání
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Lanové centrum

Veteran Arena
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ZOO

Aquapark

kvalitní chmel, ve městě můžete ochutnat mimo jiné i skvělá
piva místních hostinských pivovarů, která ocenili odborníci
britského listu The Times. Vášniví ctitelé pěnivého moku si
v historickém centru mohou užít i relaxaci v pivních lázních.
Koncert chutí, barev a vůní se srdečnou atmosférou pod
širým nebem se pravidelně každý týden odehrává přímo
v historickém centru města. Na tradičních trzích lze koupit
a okusit ty nejlepší kousky od zdejších farmářů. Pochoutky
a kulinářské zážitky od místních šéfkuchařů pak servíruje
ojedinělá gastronomická přehlídka Gastro.ol, pořádaná na
hlavním olomouckém náměstí během červnových Svátků
města.
S typickým hanáckým folkórem, zemitou muzikou
i nezaměnitelným nářečím se setkáte především v obcích
v okolí Olomouce. Mnohé stále dodržují lidové zvyky
a pořádají pravidelně během roku i různá krojovaná
představení a festivaly. V nedalekých Příkazích je otevřený
zemědělský Hanácký skanzen.
Hanácké lidové písně každé poledne hraje i zvonkohra
olomouckého orloje.
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... srdce úrodné Hané
Malebná krajina Hané
s tradicemi, výrazně vonícím
sýrem a svérázným nářečím
Kvetoucími zahradami a zlatavými lány obilí posetá rovina
Hané, v jejímž srdci Olomouc leží, patří k nejúrodnějším
oblastem v Česku. Vyniká nejen přívětivým klimatem,
ale i regionálními lahůdkami ze zdravé přírody, folklorem
s bohatě zdobenými kroji i velmi svérázným nářečím.
Nejslavnějším produktem místní kuchyně jsou Olomoucké
tvarůžky. Lahodný nízkotučný sýr s výrazným aroma
vám zdejší restaurace nabídnou v rozličných úpravách,
v podloubí olomoucké radnice je i unikátní automat na tuto
zdravou pochoutku. V okolí Olomouce se pěstuje velmi
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Útulné hospůdky

Olomoucké tvarůžky

2

4

Hanácká jízda králů

Poctivé pivo

kilometrů stezek pro pěší, cyklisty a bruslaře. Na jaře sady
rozzáří tisíce tulipánů, provoní magnólie a jasmíny, po
celý rok zde najdete romantické scenerie pod městskými
hradbami, prostor na sportování či dětská hřiště.
Vyhledávaným odpočinkovým korzem je přes 700 metrů
dlouhá Rudolfova alej.
Oddychnout si lze i u jezírka s vodotryskem, kávu si
vychutnáte třeba na terase romantické restaurace
u fontány, procházet se můžete i mezi kaktusy, exotickými
palmami a překrásnými orchidejemi v několika sklenících.
Botanická zahrada nabízí záplavu zajímavých rostlin
a stromů, tamní rozárium zase omámí stovkami druhů
a odrůd růží.
Osvěžující porci zeleně poskytuje zoologická zahrada
ponořená do klidu lesa, skrytá v kopcích zvedajících se
nad městem. Přírodní koupaliště Poděbrady je branou do
chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, jež láká
k nevšedním procházkám i cyklistickým výletům podél
působivých zákrut ramen řeky Moravy s koberci květů
a vzácných rostlin.
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... rhapsody in green
Od kamenných monumentů do
stínu stromů a záplavy květů
je to jen pár kroků
Perla uprostřed zeleně – i tak bývá nazývána Olomouc
díky věnci podmanivých městských parků obklopujících
starobylé centrum. Ty zde spolu s botanickou zahradou,
mohutnými stromy, osvěžujícími parčíky, tryskajícími
fontánami či blízkými lužními lesy rozehrávají opravdovou
„rapsodii v zeleném“. Slavná květinová a zahradnická
výstava Flora do města třikrát do roka přiláká desetitisíce
návštěvníků.
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Trojice rozlehlých historických parků, zdobících město
od 19. století, je uklidňující oázou plnou stromů, květin,
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Olomoucké parky
– Bezručovy sady
Flora Olomouc
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Cyklotoulky

Litovelské Pomoraví

tanec, hudba i jedinečný kulinářský festival. Významnou
mezinárodní sportovní akcí je Olomoucký půlmaraton, který
zaplní ulice města tisícovkami běžců.
Na hlavním náměstí u radnice se odehrávají i zářijové
Oslavy maršála Radeckého, přehlídka vojenských
dechovek a krásných mažoretek, parky zase o prázdninách
ožívají promenádními koncerty. Vášnivými španělskými
rytmy roztančí město letní festival flamenca a podvečery
zpestří směsice hudby a divadelních představení
Olomouckého kulturního léta. Sváteční atmosférou město
prozáří Vánoční trhy, proslulé voňavým punčem v mnoha
variacích, pestrým programem i kluzištěm na kouzelně
nasvíceném náměstí.
Nevšední zážitky nabízí Divadelní Flora, festival
s představeními nejzajímavějších tuzemských i zahraničních
souborů. Milovníky klasické hudby osloví Mezinárodní
varhanní festival, Podzimní festival duchovní hudby,
Dvořákova Olomouc nebo festival Baroko.
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... večery s kulturou
Kultura v atraktivních
kulisách města, divadla,
koncerty i festivaly
V Olomouci najdete spoustu skvělých důvodů, proč se
zdržet déle. Mnoho zajímavých akcí se odehrává přímo
v kulisách starobylého centra. Do kulturního kalendáře
jsou vepsány tradiční hudební, filmové i taneční festivaly,
atraktivní program filharmonie, i několika divadelních scén,
výjimečné výstavy, koncerty klasické i moderní hudby
a mnohem víc.
Při červnových Svátcích města si užijete dobový
průvod ke cti sv. Pavlíny, patronky města. Na programu
několikadenních oslav jsou i rekonstrukce dávných bitev,
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Svátky města Olomouce

Divadlo na nádvoří radnice
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Večer na Horním náměstí

Oslavy maršála Radeckého

kuchyně ve stylových hospůdkách a restauracích. Nechybí
ani podniky, kde se tancuje až do rána.
Hudební lahůdky „na živo“ pak servíruje v Olomouci
dobrá desítka klubů, užít si lze dle libosti jazz, blues, pop,
rock, hip‑hop nebo metal. V olomouckých ulicích potkáte
i svérázné hospůdky s jedinečnou atmosférou, stejně jako
originální prostory pro netradiční a alternativní žánry.
Pro aktivní zábavu je v Olomouci mnoho příležitostí, ať
už si vyberete taneční párty nebo některé z moderních
sportovišť, plavecký stadion, aquapark či třeba
adrenalinové lanové centrum.
Na projížďky po městě a okolí si můžete v centru půjčit
kolo, vyznavače jízdy na in‑line bruslích v Olomouci čekají
stezky i velký okruh mezi loukami. Na kole nebo na raftu se
můžete vydat po Olomouci i s průvodcem.
Na výběr je také spousta míst, kde složit hlavu. Kromě
mnoha penzionů a hotelů různých kategorií nechybí ani
levné hostely a ubytovny. Během prázdnin lze za příjemné
ceny nocovat i na univerzitních kolejích.
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... party life
Živé město plné mladých lidí,
pulzující zábavou ve dne
i v noci
Olomouc je živé pulzující město plné mladých lidí,
hudebních klubů, diskoték, studentských kaváren,
nejrůznějších představení, kin i sportovišť. Díky Univerzitě
Palackého, druhé nejstarší univerzitě v Česku založené už
v roce 1573, potkáte denně v ulicích města přes dvacet
tisíc studentů.
Celý den i noc je živo v okolí tzv. Vodních kasáren,
dochované části pevnosti z dob císařovny Marie Terezie
jen kousek od hlavního náměstí. Najdete zde kavárny, bary
i vinotéky, stejně jako lákavý výběr domácí i mezinárodní
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Příjemné restaurace

Jazz Tibet Club
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Atraktivní bary

Beerfest

Autem se do města dostanete po pohodlných rychlostních
silnicích či dálnicích z několika směrů. Cesta na nejbližší
mezinárodní letiště do Brna nebo Ostravy vám tak bude
trvat jen okolo čtyřiceti minut. Přímé spojení s Prahou
zajišťují rychlíky jezdící přes den každou hodinu,
komfortním vlakem SuperCity Pendolino jste v hlavním
městě za pouhé dvě hodiny.
Olomouc nabízí nespočet možností k přenocování ve stylu,
jaký si vyberete – od útulných penzionů v historickém
centru až po kategorii čtyřhvězdičkových hotelů se
stovkami lůžek.
Pro kongresy, konference i semináře jsou vám k dispozici
moderně vybavené sály a jednací místnosti, komorní
prostory a stylové salonky pak oceníte k nerušenému
obchodnímu jednání. K uvolnění po náročném dni jsou
k dispozici komfortní wellness centra, moderní sportoviště,
kurty i kryté haly pro tenis či squash. Relaxaci vám přinese
i ochutnávka některé ze specialit v místních restauracích,
nebo aktivní odpočinek na osmnácti jamkách nedalekého
golfového hřiště.
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... místo pro Váš byznys
Moderní, rostoucí
a prosperující centrum
celého regionu
Olomouc je průsečíkem hlavních center střední Evropy.
Do Prahy, Vídně, Bratislavy či Krakova je to z ní prakticky
stejně daleko. Výborné dopravní spojení, ideální poloha,
kongresová centra, komfortní hotely i pestrá škála služeb
a relaxace – to vše nabízí Olomouc pro vaše obchodní
a pracovní setkání, nápady i inspiraci. Špičková výzkumná
centra zdejší univerzity, potenciál schopných a vzdělaných
lidí, zajímavé projekty a investice se starají o rozvoj moderní
metropole pro více než půl milionu obyvatel celého kraje.
Olomouc je prostě skvělým místem pro podnikání, obchod
i kongresy.
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Pohodlné dálnice

Regionální centrum Olomouc
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Luxusní hotel s kongresovým
zázemím až pro 1000 osob

ČERVEN – ZÁŘÍ
OŽIVENÍ CENTRA MĚSTA | cyklus promenádních koncertů
OLOMOUCKÉ KULTURNÍ LÉTO | přehlídky hudby, divadla a výstav
SRPEN
COLORES FLAMENCOS OLOMOUC | festival španělské kultury
FLORA OLOMOUC | letní etapa mezinárodní zahradnické výstavy
ZÁŘÍ
OSLAVA MARŠÁLA RADECKÉHO | oslavy s přehlídkou vojenských hudeb
MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL | přehlídka varhanní hudby
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ | den otevřených dveří památek,
přednášky, výstavy, řemeslný jarmark a kulturní program na Horním náměstí
ZÁŘÍ – ŘÍJEN
PODZIMNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY | duchovní hudba v kostelech
ZÁŘÍ – PROSINEC
OLOMOUCKÉ JAZZOVÉ DNY | podzimní etapa jazzových koncertů
ŘÍJEN
FLORA OLOMOUC | podzimní zahradnické trhy
LISTOPAD
BAROKO | festival barokní hudby
VISEGRÁDSKÝ JAZZOVÝ FESTIVAL | jazzový festival
KŘIŽOVATKY | festival napříč středoevropskou kulturou
PROSINEC
PŘEHLÍDKA ANIMOVANÉHO FILMU (PAF)
OLOMOUCKÉ VÁNOCE | tradiční vánoční trhy v historickém centru města
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... tipy z kalendár�e
LEDEN – KVĚTEN
OLOMOUCKÉ JAZZOVÉ DNY | jarní etapa jazzových koncertů
BŘEZEN
JEDEN SVĚT | mezinárodní festival filmových dokumentů
DUBEN
FLORA OLOMOUC | jarní etapa mezinárodní zahradnické výstavy
ACADEMIA FILM OLOMOUC | festival vědecko-populárních filmů
MUSICA RELIGIOSA | festival církevní a duchovní hudby
DUBEN – KVĚTEN
EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC
KVĚTEN
EKOJARMARK | ekojarmark s koncerty, divadlem, výstavami
DIVADELNÍ FLORA | mezinárodní divadelní festival
DVOŘÁKOVA OLOMOUC | festival klasické hudby
ČERVEN
SVÁTKY PÍSNÍ | mezinárodní festival pěveckých sborů
SVÁTKY MĚSTA | historické oslavy města
OLOMOUCKÝ půlmaraton | mezinárodní sportovní událost
BEERFEST OLOMOUC | Český pivní festival
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Olomouc
Olomouc – jedno z nejkrásnějších středoevropských měst,
perla Moravy a po staletí i její historické centrum. Úchvatné
barokní chrámy střídají okouzlující zákoutí. Na pulzující
náměstí shlíží štíhlé věže katedrály, nádheru paláců
doplňuje půvab uliček s kamennou dlažbou i místa plná
květů a zeleně.
Najdete zde největší koncentraci obdivuhodných památek
v Česku hned po Praze. Pyšní se několika evropskými
unikáty i největším evropským barokním sousoším –
nepřehlédnutelnou památkou UNESCO.
Olomouc je dnes město plné studentů a zábavy,
s okouzlujícími parky, velkou ZOO, moderním aquaparkem
i spoustou kulturních akcí, známé také věhlasem tradičních
květinových výstav.
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