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... stay overnight

EUROPA | CZECHY | OŁOMUNIEC
Ołomuniec, glówny ośrodek regionu Haná i piąte pod
względem ludności miasto w Czechach, to tętniace życiem
serce Moraw i zarazem ich historyczna stolica. Do jego
rozwoju przyczyniło się położenie na skrzyżowaniu głównych
szlaków komunikacyjnych łączących ze sobą Wiedeń,
Pragę, Kraków i Bratysławę.
Dziś to stolica arcybiskupia oraz siedziba filharmonii, kilku
teatrów, muzeów i drugiego najstarszego uniwerstytetu
w Czechach, w mieście odbywają się też liczne imprezy
kulturalne i sportowe. Urokliwe parki i popularny szczególnie
wśród dzieci ogród zoologiczny to idealne miejsca do
relaksu dla całej rodziny. Miłośnicy aktywnego spędzania
wolnego czasu mogą korzystać z nowoczesnego parku
wodnego lub stadionu pływackiego, mogą też wyruszyć na
wycieczkę do parku krajobrazowego Litovelské Pomoraví.
Już od wczesnego średniowecza Ołomuniec przyciągał
wielu wybitnych artystów, uczonych i kupców z całej
Europy. Niezwykle bogata i barwna przeszlość historyczna
pozostawiła w tym mieście wiele cennych pamiątek, które
uczyniły z Olomuńca drugi co do wielkości zabytkowy
zespół urbanistyczny w Czechach.
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króla Czech z dynastii Przemyślidów, Wacława III. Swój
ślad zaznaczył w Ołomuńcu także młody W. A. Mozart,
który właśnie w tym mieście skomponował swoją
symfonię Nr 6 F-dur. Koszary wodne, które zbudowano
za panowania cesarzowej Marii Teresy, przekształciły
się w tętniące życiem miejsce pełne klimatycznych
pubów i dyskotek. Oazę ciszy i spokoju przedstawiają
natomiast rozległe parki i kąpieliska naturalne, m.in. Jezioro
Poděbrady.
W Ołomuńcu warto zostać dłużej! Wycieczka na
Święty Kopeczek z monumentalnym kościołem
pielgrzymkowym odwzdzięczy się nie tylko wspaniałymi
widokami. Właśnie tutaj położone jest ZOO z setkami
gatunków zwierząt i mnóstwem atrakcji dla dzieci.
Zwolennicy aktywnego spędzania wolnego czasu mogą
skorzystać z nowoczesnego parku wodnego i ścieżek
łyżworolkowych. Odwiedzić można muzeum samochodów
zabytkowych jak również liczne teatry i galerie sztuki,
urokliwe parki miejskie i obiekty militarne takie jak forty,
schrony i bastiony. Miłośnicy przyrody mogą wyruszyć
na wycieczkę po okolicy miasta, w trakcie której mogą
odwiedzić liczne zamki i pałace.
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... stay overnight
MIASTO PEŁNE ZABYTKÓW, PARKÓW
I ROZRYWKI ŁĄCZĄCE W SOBIE
PIĘKNO I PRZYGODĘ
Unikatem na skalę światową jest zegar astronomiczny,
który w latach 50-ych przebudowano w duchu
socrealizmu. Kolejną dominantę ołomunieckiej starówki
stanowi 32-metrowa kolumna Trójcy Przenajświętszej,
którą wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Nie można zapomnieć także o zespole sześciu
barokowych fontann uzupełnionym o czarującą Fontannę
Ariona.
Wzgórze św. Wacława jest pamiętnym miejscem dla
czeskiej historii. Właśnie tutaj, w murach tzw. Zamku
Ołomunieckiego, skrytobójczo zamordowano ostatniego
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Kolumna Trójcy
Przenajświętszej
Pałac Biskupi
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Zegar astronomiczny

Bazylika na Świętym
Kopeczku

W majestatycznym kościele św. Maurycego znajdują się
drugie co do wielkości organy w Europie Środkowej.
Kolejną atrakcją dla turystów jest Pałac Arcybiskupi,
w którym proklamowano cesarzem Austrii Franciszka
Józefa I. Zachowane koło tortur w kaplicy św. Jana
Sarkandra upamiętnia śmierć świętego męczennika,
którego kanonizował Jan Paweł II podczas swojej wizyty
w Ołomuńcu w 1995 roku.
O tym, że Ołomuniec przeżył swój największy rozkwit
w epoce baroku, świadczą liczne i wspaniale zachowane
zabytki. Wśród nich należy wspomnieć o kościele
św. Michała, kolumnie Trójcy Przenajświętszej i Konwikcie
Jezuickim, które zaliczane są do czołowych reprezentantów
tego okresu w Czechach. Nie można zapomnieć także
o klasztoru Hradisko, nazywanym też Morawskim
Escorialem, jak również o bazylice na Świętym Kopeczku,
skąd otwiera się malowniczy widok na miasto i jego
okolice.
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... stolica duchowa
DUCHOWA STOLICA MORAW PEŁNA
KOŚCIOŁÓW I UNIKATOWYCH DZIEŁ
SZTUKI
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W tylko niewielu miastach podobnej wielkości znaleźć
można taką liczbę majestatycznych kościołów, kaplic,
klasztorów i okazałych pałaców. Wszystkie te zabytki
tworzą niepowtarzalny urok Ołomuńca, duchowej stolicy
Moraw.
Nowogotycka katedra św. Wacława z najwyższą
wieżą kościelną na Morawach, romański Pałac Biskupi
z unikatowymi oknami i Muzeum Archidiecezjalne –
wszytko to świadczy o roli, jaką Ołomuniec odgrywał
w historii czeskiego kościoła.
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Kaplica św. Jana Sarkandra
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Muzeum Archidiecezjalne

Pałac Arcybiskupi – wnętrza

z orzeżwienia w niecce Fontanny Ariona. W okolicach
miasta znajduje się także kilka naturalnych kąpielisk.
Ołomunieckie parki to wprost idealne miejsce dla
miłośników pikników i długich spacerów. Amatorzy sportu
mogą korzystać z kilometrów ścieżek łyżworolkowych,
wypożyczyć sobie rower i udać się na wycieczkę ulicami
miasta lub wybrać się na spływ pontonem wzdłuż
najciekawszych zabytków ołomunieckiej starówki. Rodzice
mogą sobie odpocząć w centrach zabaw dla dzieci. Można
zabawić się grając w kręgle, minigolf lub badmintona. Na
solidną dawkę adrenaliny zaprasza miejscowy park linowy.
Zwiedzających przyciąga niemal setka pieczołowicie
odrestaurowanych egzemplarzy w muzeum samochodów
zabytkowych Veteran Arena. Warto odwiedzić także
Muzeum Lotnictwa oraz Muzeum Archidiecezjalne
z bardzo ciekawą kolekcją sztuki i pamiątek historycznych.
Idealnym celem wycieczki może być bajkowy zamek
w Bouzovie, Skansen Wsi Hanackiej lub Muzeum Serków
Ołomunieckich w pobliskiej miejscowości Loštice.
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... family friendly
UROKLIWE MIASTO, W KTÓRYM
KAŻDY CZŁONEK RODZINY
ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE
Ołomuniec może zaoferować mnóstwo atrakcji dla całej
rodziny. Jedną z największych jest ogród zoologiczny,
który otoczony jest malowniczym kompleksem leśnym.
Podziwiać w nim można akwarium z rekinami i rybami
rafowymi, wolne wybiegy z małpami, można też wejść na
wieżę widokową lub odwiedzić park linowy.
Rajem dla wielbicieli relaksu zmieszanego z odrobiną
adrenaliny jest nowoczesny park wodny. Zaledwie kilka
kroków od centrum miasta znajduje się stadion pływacki.
Dzieci zmęczone spacerem po mieście mogą korzystać
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Park linowy

Muzeum samochodów
zabytkowych Veteran Arena
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ZOO Ołomuniec

Park wodny

w miejscowych minibrowarach. Najgorętsi wyznawcy piwa
mogą zrelaksować swoje ciało w kąpielach piwnych.
Tradycyjne targi z lokalną żywnością, które odbywają się
co tydzień w samym sercu ołomunieckiej starówki, to
prawdziwa symfonia smaków i zapachów. Na czerwcowym
festiwalu gastronomicznym Gastro.ol, odbywającym się
w ramach Świąt Miasta, spróbować można mnóstwo
smakowitych potraw przygotowanych przez szefów kuchni
miejscowych restauracji.
Doskonałą okazją do zetknięcia się z lokalnym folklorem,
pieśnią ludową i swojską gwarą jest wycieczka po
okolicach Ołomuńca. W wielu okolicznych wsiach
i miasteczkach nadal utrzymywane są ludowe zwyczaje,
ich obywatele organizują coroczne festiwale i parady
w strojach ludowych. W pobliskiej miejscowości Příkazy
można też odwiedzić Skansen Wsi Hanackiej.
Melodie z hanackich pieśni ludowych wygrywane przez
carillon można usłyszeć w każde południe podczas pokazu
figur w ołomunieckim zegarze astronomicznym.
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... serce regionu Haná
REGION HANÁ TO BARWNE
TRADYCJE, AROMATYCZNE
PRZYSMAKI I SWOJSKA GWARA
Kwitnące ogrody i złotawe pola z kłosami zbóż – to typowy
krajobraz regionu Haná. Jeden z najbardziej żyznych
regionów Czech odznacza się łagodnym klimatem, bogatą
ofertą lokalnych przysmaków, barwnymi strojami ludowymi
i swojską gwarą.
Najsłynniejszy produkt lokalnej kuchni to oczywiście
serki ołomunieckie. Ten aromatyczny ser można kupić
także w unikatowym automacie, który znajduje się pod
arkadami Ratusza. W okolicach Ołomuńca uprawiany
jest wysokiej jakości chmiel, z którego warzone jest piwo
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Klimatyczne piwnice

Serki ołomunieckie
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Kawalkada wielkanocna
Jízda králů
Prawdziwe piwo

można kwitnące tulipany, magnolie i jaśminy. Miłośnicy
aktywnego wypoczynku mogą natomiast korzystać
z kilometrów ścieżek łyżworolkowych i rowerowych.
Odetchnąć można z filiżanką kawy serwowaną na
tarasie romantycznej restauracji przy fontannie. Kaktusy,
palmy i przepiękne kwiaty orchidei podziwiać można
w parkowych szklarniach. Ogród botaniczny zaprasza na
spacer między setkami rodzajów roślin, w rozarium można
delektować się wonią przepięknych róż.
Malowniczy kompleks leśny otacza ogród zoologiczny na
Świętym Kopeczku. Kąpielisko naturalne Poděbrady jest
bramą do Parku Krajobrazowego Litovelské Pomoraví,
które jest idealnym celem wycieczek zarówno pieszych jak
i rowerowych.
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... rhapsody in green
CHWILE RELAKSU I WYPOCZYNKU
W CIENIU DRZEW I OTOCZENIU
KWITNĄCYCH KWIATÓW
Dzięki otaczającemu go wieńcu historycznych parków
Ołomuniec nazywany jest czasami „Perłą wśród zieleni”.
Parki razem z ogrodem botanicznym, majestatycznymi
drzewami, fontanną i niedalekimi lasami łęgowymi tworzą
prawdziwą „zieloną rapsodię”. Tłumy miłośników kwiatów
przyciągają do miasta wiosenne, letnie i jesienne edycje
bardzo popularnych targów ogrodniczych Flora Olomouc.
Trójka rozległych XIX-wiecznych parków pełnych drzew
i kwiatów to prawdziwa oaza ciszy i spokoju. Podczas
wiosennego spaceru romantyczną Aleją Rudolfa podziwiać
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Parki miejskie
– Park Bezručovy sady
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Targi ogrodnicze
Flora Olomouc
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Wycieczki rowerowe

Park Krajobrazowy
Litovelské Pomoraví

bitew, pokazy tańca, koncerty muzyczne oraz wyjątkowy
festiwal gastronomiczny. Co roku ulice miasta zapełnią się
tysiącami biegaczy biorącymi udział w międzynarodowym
Półmaratonie Ołomunieckim.
Na Górnym Rynku odbywa się co roku Festyn ku czci
feldmarszałka Radetzkiego, parki ożywiają natomiast
letnie koncerty promenadowe. Na zabawę w gorących
hiszpańskich rytmach zaprasza festiwal flamenco. W letnie
wieczory można wysłuchać darmowych koncertów
odbywających się w ramach Ołomunieckiego Lata
Kulturalnego. Atmosferę zbliżających się Świąt poczujesz
na Jarmarku Bożonarodzeniowym z bogatym programem
kulturalnym.
Mnóstwo ciekawych spektakli przedstawianych jest
w ramach międzynarodowego festiwalu Divadelní Flora.
Coś ciekawego znajdą dla siebie także melomani, dla
których organizowane są co roku festiwale takie jak
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Jesienny
Festiwal Muzyki Duchowej, festiwal muzyki klasycznej
Dvořákova Olomouc lub festiwal muzyki barokowej
Baroko.
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... wieczory z kultura�
IMPREZY KULTURALNE I FESTYNY
W ATRAKCYJNYCH KULISACH
MIASTA
W Ołomuńcu odbywa się mnóstwo imprez kulturalnych
i festynów, które przyciągają do miasta turystów zarówno
krajowych jak i zagranicznych. Na bogaty kalendarz imprez
składają się tradycyjne festiwale muzyczne i filmowe,
koncerty filharmoników, unikatowe wystawy, spektakle
teatralne wystawiane na scenach kilku miejscowych
teatrów i wiele innych ciekawych imprez kulturalnych.
W ramach czerwcowych Świąt Miasta urządzana jest
procesja ku czci patronki miasta, św. Pauliny. Podczas
kilkudniowego festynu odbywają się rekonstrukcje
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Święta Miasta

Spektakle teatralne na
dziedzińcu Ratusza
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Wieczory na Górnym Rynku

Festyn ku czci feldmarszałka
Radetzkiego

i restauracje. Nie brakuje nawet lokali, w których zabawa
kończy się dopiero nad ranem.
Koncertów na żywo można wysłuchać w niemal
dzisięciu klubach, które prezentują mieszankę rozmaitych
gatunków muzycznych. Nie można również zapomnieć
o typowych czeskich piwiarniach i pubach, słynących
z niepowtarzalnego klimatu.
Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu mogą
korzystać z wielu nowoczesnych obiektów sportowych,
stadionu pływackiego, parku wodnego bądź parku linowego.
Na Górnym Rynku można wypożyczyć sobie rower
i wyruszyć na wycieczkę po ulicach miasta i jego okolicach.
Dla wielbicieli jazdy na łyżworolkach przygotowaliśmy
kilometry ścieżek łyżworolkowych. Na wycieczkę
rowerową lub spływ pontonem można wybrać się razem
z przewodnikiem.
Przyjeżdżającym na wypoczynek miasto oferuje szeroką
gamę obiektów noclegowych o zróżnicowanym standardzie.
W okresie wakacji można też skorzystać z oferty
miejscowego domu akademickiego.
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... party life
TĘTNIĄCE ŻYCIEM MIASTO
PEŁNE STUDENTÓW
I MŁODYCH LUDZI
Ołomuniec to dynamiczne, tętniące życiem miasto
pełne młodych ludzi, które oferuje szeroką gamę klubów
muzycznych, pubów, dyskotek, kawiarni, kin i obiektów
sportowych. Na ulicach spotkać można tysiące studentów
Uniwersytetu Palackiego, drugiego najstarszego
uniwersytetu w Czechach, który założono już w 1573 roku.
Największa ilość lokali skupiona jest wokół tzw. Koszarów
wodnych, zachowanej części twierdzy zbudowanej za
panowania cesarzowej Marii Teresy. Znaleźć tutaj można
kawiarnie, bary i winoteki jak również klimatyczne puby
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Przyjemne restauracje

Jazz Tibet Club
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Atrakcyjne bary

Festiwal piwa Beerfest

Do Ołomuńca można dojechać po nowoczesnych drogach
szybkiego ruchu i autostradach z kilku kierunków. Podróż
na najbliższe lotniska w Ostrawie i Brnie zajmuje więc tylko
ok. 40 minut. Bezpośrednie połączenie kolejowe z Pragą
obsługuje komfortowy pociąg SuperCity Pendolino, który
kursuje w godzinnym interwale.
Ołomuniec oferuje bogatą bazę noclegową, poczynając od
tanich hostelów i domów noclegowych, przez kameralne
pensjonaty, po czterogwiazdkowe hotele z setkami łóżek.
Uczestnicy kongresów, konferencji i seminariów mają do
dyspozycji komfortowo wyposażone sale. Do wypoczynku
służą ośrodki wellness, korty i hale do gry w tenisa
ziemnego i squasha, 18-dołkowe pole golfowe i inne
obiekty sportowe. Lokalne przysmaki można spróbować
w niektórej z miejscowych restauracji.
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... miejsce dla Twojego biznesu
NOWOCZESNE I DYNAMICZNE
CENTRUM CAŁEGO REGIONU
Ołomuniec położony jest na skrzyżowaniu głównych
szlaków komunikacyjnych. Doskonałe połączenie
z głównymi aglomeracjami Europy Środkowej, centra
kongresowe, bogata baza noclegowa jak również szeroka
gama oferowanych usług i możliwości wypoczynku
– te wszystkie czynniki czynią Ołomuniec idealnym
miejscem dla konferencji, sympozjów i innych spotkań
biznesowych. Nowoczesne laboratoria naukowe działające
przy miejscowym uniwersytecie, ciekawe projekty oraz
dynamiczni i wykształceni młodzi ludzie sprawiają, że
Ołomuniec jest świetnym miejscem do robienia biznesu.
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Komfortowy dojazd

Centrum Regionalne
w Ołomuńcu (RCO Olomouc)
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Nowoczesny hotel z salami
konferencyjnymi nawet dla
1000 osób

CZERWIEC – WRZESIEŃ
OŻYWIENIE STARÓWKI | cykl koncertów promenadowych
OŁOMUNIECKIE LATO KULTURALNE | cykl koncertów, spektakli teatralnych
i wystaw
SIERPIEŃ
COLORES FLAMENCOS OLOMOUC | festiwal kultury hiszpańskiej
FLORA OLOMOUC | letnia edycja międzynarodowych targów ogrodniczych
WRZESIEŃ
FESTYN KU CZCI FELDMARSZAŁKA RADETZKIEGO | uroczystości
połączone z defiladą orkiestr wojskowych
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ | festiwal muzyki
organowej
EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA | bezpłatne zwiedzanie obiektów
zabytkowych, wystawy, wykłady i inne imprezy towarzyszące
WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK
JESIENNY FESTIWAL MUZYKI DUCHOWEJ | festiwal odbywający się
w ołomunieckich kościołach
WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ
OŁOMUNIECKIE DNI JAZZOWE | jesienna edycja koncertów jazzowych
PAŹDZIERNIK
FLORA OLOMOUC | jesienna edycja międzynarodowych targów ogrodniczych
LISTOPAD
BAROKO | festiwal muzyki barokowej
WYSZEHRADZKI FESTIWAL JAZZOWY | festiwal jazzowy
SKRZYŻOWANIA | festiwal kultury środkowoeuropejskiej
GRUDZIEŃ
PRZEGLĄD FILMÓW ANIMOWANYCH
BOŻE NARODZENIE W OŁOMUŃCU | tradycyjny Jarmark Bożonarodzeniowy
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... z kalendarza imprez
STYCZEŃ – MAJ
OŁOMUNIECKIE DNI JAZZOWE | wiosenna edycja koncertów jazzowych
MARZEC
JEDEN ŚWIAT | międzynarodowy festiwal filmów dokumentalnych
KWIECIEŃ
FLORA OLOMOUC | wiosenna edycja międzynarodowych targów ogrodniczych
ACADEMIA FILM OLOMOUC | festiwal filmów popularno-naukowych
MUSICA RELIGIOSA | festiwal muzyki religijnej
KWIECIEŃ – MAJ
OŁOMUNIECKIE DNI EKOLOGII
MAJ
EKOJARMARK | EKO-targ połączony z koncertami, spektaklami teatralnymi
i wystawami
DIVADELNÍ FLORA | międzynarodowy festiwal teatralny
DVOŘÁKOVA OLOMOUC | festiwal muzyki klasycznej
CZERWIEC
ŚWIĘTA PIEŚNI | międzynarodowy festiwal chórów
ŚWIĘTA MIASTA | uroczystości na cześć patronki miasta
PÓŁMARATON OŁOMUNIECKI | międzynarodowe zawody
BEERFEST OLOMOUC | festiwal piwa
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Targi ogrodnicze
Flora Olomouc
Europejskie Dni Dziedzictwa
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Festiwal teatralny
Divadelní Flora
Jarmark Bożonarodzeniowy
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Centrum Sztuk Uniwersytetu Palackiego
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Koszary wodne
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Punkt Informacji Miejskiej
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Ołomuniec
Ołomuniec to jedno z najpiękniejszych miast
środkowoeuropejskich, perła Moraw i zarazem ich
historyczna stolica. To miejsce, gdzie majestatyczne
barokowe kościoły przeplatają się z malowniczymi
zaułkami, gdzie smukłe wieże monumentalnej katedry
i okazałe pałace uzupełnia urok ciasnych uliczek
z miejscami tonącymi w kwiatach i zieleni.
Ten drugi co do wielkości miejski zabytkowy zespół
urbanistyczny w Czechach szczyci się zabytkiem wpisanym
na listę UNESCO – największą grupą barokową w całej
Europie.
Dzisiejszy Ołomuniec to miasto pełne studentów i rozrywki,
otoczone urokliwymi parkami, z wartym odwiedzenia
ogrodem zoologiznym i nowoczesnym parkiem wodnym.
W mieście odbywają się także słynne targi ogrodnicze jak
również mnóstwo ciekawych imprez kulturalnych.

PUNKT INFORMACJI MIEJSKIEJ
Górny Rynek – Ratusz | CZ-779 11 Olomouc
tel.: +420 585 513 385, +420 585 513 392
e-mail: infocentrum@olomouc.eu
tourism.olomouc.eu
Czynny codziennie w godz. 9.00–19.00
Miasto Ołomuniec, 2011r.

